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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
АБО ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Доктрина інформаційної безпеки України визначає,
що одним із життєво важливих інтересів суспільства і
держави є розвиток системи стратегічних комунікацій
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У статті автор проаналізував існуючі поняття "механізми державного управління" та спираю-

чись на класифікацію механізмів у галузі науки державного управління, запропонував такі дер-

жавні механізми стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони України: організаційний,

кадровий та правовий. Під організаційним механізмом стратегічних комунікацій у секторі

безпеки і оборони України пропонується створення та організація навчально-наукових центрів

стратегічних комунікацій у складових сектору безпеки і оборони, відповідно до принципів і стан-

дартів прийнятих державами-членами НАТО. З метою розвитку кадрового механізму стратегі-

чних комунікацій у секторі безпеки і оборони України, автор пропонує розробити зміст курсо-

вої підготовки фахівців у сфері стратегічних комунікацій за напрямами, визначеними у Страте-

гічному оборонному бюлетені. Як правовий механізм стратегічних комунікацій у секторі безпе-

ки і оборони України розглядається Концепція освітньої діяльності стратегічних комунікацій у

секторі безпеки і оборони України, дотримання вимог якої підвищить взаємодію в органах дер-

жавної влади, конкретизує діяльність навчально-наукових центрів стратегічних комунікацій та

удосконалить рівень підготовки фахівців у сфері стратегічних комунікацій.

In this article the author analyzed the existing concepts of "mechanisms of public administration"

and based on the classification of mechanisms in the field of public administration science proposed

the following state mechanisms of strategic communications in the security and defense sector of

Ukraine: organizational, personnel and legal. Under the organizational mechanism of strategic

communications in the security and defense sector of Ukraine, it is proposed to set up and organize

educational and research centers of strategic communications in the security and defense sector in

accordance with the principles and standards adopted by NATO member states. In order to develop

the personnel mechanism of strategic communications in the security and defense sector of Ukraine,

the author proposes to develop the content of course training of specialists in the field of strategic

communications in the directions defined by the Strategic Defense Bulletin. As the legal mechanism

of strategic communications in the security and defense sector of Ukraine, the Concept of educational

activities of strategic communications in the security and defense sector of Ukraine is considered,

the compliance with which will increase interaction in public authorities, specify the activities of

educational and research centers of strategic communications and improve the level of training of

specialists in the field of strategic communications.

Ключові слова: стратегічні комунікації, сектор безпеки і оборони, державні механізми, координація.
Key words: strategic communications, security and defense sector, state mechanisms, coordination.

України [1]. Враховуючи зазначене, в Міністерстві
інформаційної політики України функціонує Сектор
стратегічних комунікацій, до основних завдань якого
належать:

створення умов для впровадження елементів систе-
ми стратегічних комунікацій в органах державної влади
України;
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розробка концептуальних документів та інших типів
проектів актів з розвитку системи стратегічних комуні-
кацій в Україні, включаючи національні, регіональні та
міжнародні комунікації;

забезпечення міжвідомчої координації: розробка
принципів та політик співпраці у сфері стратегічних ко-
мунікацій;

розробка системи професійної підготовки у сфері
стратегічних комунікацій;

підтримка співпраці України з експертами, які ма-
ють відповідний досвід у галузі стратегічних комуні-
кацій, вивчення досвіду відповідних держав-партнерів;

забезпечення створення механізмів моніторингу
відкритих джерел інформації для потреб стратегічних
комунікацій [2].

Успішне виконання цих завдань передбачає ство-
рення та розвиток державних механізмів стратегічних
комунікацій в Україні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, У ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ЦІЄЇ ПРОБЛЕМИ

На сьогодні немає єдиного підходу до визначення
та розуміння терміна "механізми державного управлін-
ня, але концептуальні засади зазначеного терміна ви-
світлено у працях таких провідних вітчизняних і зарубі-
жних учених у галузі державного управління: В.Б. Аве-
р'янова, Г.В. Атаманчука, В.Д. Бакуменка, Д.Ф. Дуко-
ва, В.М. Князєва, Р.Р. Ларіної, Н.Р. Нижник, Г.С. Одін-
цової, Ю.А. Тихомирова, Л.П. Юзькова та ін. Питання
підвищення ефективності сектору безпеки і оборони
України через введення нових державних механізмів
розглянуті у роботах А.С. Сіцінського, М.В. Сіцінської,
О.Ф. Сальнікової, Ю.С. Дмитренка тощо. Однак, про-
блематика створення та розвитку державних механізмів
стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони
України потребує грунтовного наукового дослідження
у цій сфері.

МЕТА СТАТТІ
 Мета статті полягає у формулюванні державних ме-

ханізмів стратегічних комунікацій у секторі безпеки і
оборони на основі комплексного дослідження поняття
"механізми державного управління".

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Елементом категорії "механізм державного управ-
ління" є поняття "механізм" (із грец. — знаряддя, ма-
шина). Згідно зі Словником іншомовних слів — це:

внутрішня будова машини, приладу, апарату, що
приводить їх у дію (годинниковий механізм, механізм
насоса);

у переносному значенні — система, устрій, що ви-
значають порядок якого-небудь виду діяльності, про-
цесу (державний механізм, механізм виконання зако-
ну). У державному управлінні поняття "механізм" вжи-
вається саме в переносному значенні [3].

У теорії державного управління Н.Р. Нижник роз-
глядає механізм управління як складову частину систе-

ми управління, що забезпечує вплив на фактори, від ста-
ну яких залежить діяльність управлінського об'єкта [4].

Вчений Г.В. Атаманчук вважає, що механізм фор-
мування й реалізації державного управління — це су-
купність і логічний взаємозв'язок соціальних елементів,
процесів і закономірностей, через які суб'єкт держав-
ного управління (його компоненти) "охоплює? потреби,
інтереси й цілі суспільства в управлінському впливі, зак-
ріплює їх у своїх управлінських розв'язках і діях, і прак-
тично втілює їх у життя, спираючись на державну владу
[5].

Дослідник В.Д. Бакуменко визначає, що механізм
державного управління — це сукупність практичних за-
ходів, засобів, важелів, стимулів, за допомогою яких
органи державної влади впливають на будь-які суспільні
відносини з метою досягнення поставлених цілей [6].

Вчений Д.Ф. Дуков пропонує наступне визначення:
механізм державного управління — це система держав-
них органів (установ) управління, які за допомогою низ-
ки інструментів (засоби, важелі, методи, процедури,
правові норми, стимули, способи, функції, принципи,
заходи та ін.) та наявних ресурсів забезпечують вплив
на об'єкт управління для досягнення певної мети дер-
жавного управління [7]. Також вчений наголошує, що
елементи механізму державного управління як систе-
ми, можна визначити як органи державного управління
(суб'єкт управління), які за допомогою інших елементів —
засоби, важелі, методи, процедури, правові норми,
стимули, способи, функції, інструменти, принципи, за-
ходи — забезпечують функціонування механізму дер-
жавного управління та досягнення певної мети держав-
ного управління. Системний підхід передбачає, що еле-
менти системи виступають як системи більш низького
порядку. Такими підсистемами можуть бути окремі дер-
жавні органи (установи), інструменти, функції тощо. Ме-
ханізм державного управління як система може бути
представлено у різних аспектах та на різних рівнях. Тоб-
то механізм може мати ієрархічну структуру, відобра-
жати різні аспекти — політичний, адміністративний, еко-
номічний, соціальний, правовий, організаційний тощо [7;
8].

Використання методу систематизації вітчизняних і
зарубіжних теоретичних підходів до змісту категорії
"механізми державного управління" дало змогу
К.С. Кандагурі розробити їх класифікацію з позицій
засобів і способів, системи та сукупності дій, яку автор
взяв за основу характеристики механізмів у власному
дослідженні [9]:

— механізм як засіб та спосіб — В.Д. Бакуменко,
А.Г. Гладишев, В.Б. Дзюндзюк, В.В. Іванов, М.М. Іжа,
В.М. Князєв, О.Б. Коротич, В.Я. Малиновський, Н.М. Мель-
тюхова, Н.С. Миронова, Г.С. Одінцова, В.В. Патрушев,
Т.І. Пахомова;

— механізм як система — В.Б. Авер'янов, О.В. Ба-
луєва, А.В. Владзимирський, Ю.Д. Древаль, Р.Р. Ларі-
на, О.А. Машков, Н.Р. Нижник, В.Ю. Пересоляк,
Л.Л. Приходченко, Р.М. Рудніцька, О.Г. Сидорчук,
О.М. Стельмах;

— механізм як сукупність дій — А.І. Баврін, О.І. Жуч-
ков.

На думку О.В. Федорчака, комплексний механізм
державного управління може складатися із таких видів
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механізмів: економічного (механізми державного управ-
ління банківською, грошово-валютною, інвестиційною,
інноваційною, кредитною, податковою, страховою
діяльністю тощо); мотиваційного (сукупність командно-
адміністративних та соціально-економічних стимулів,
що спонукають державних службовців до високоефек-
тивної роботи); організаційного (об'єкти, суб'єкти дер-
жавного управління, їх цілі, завдання, функції, методи
управління та організаційні структури, а також резуль-
тати їх функціонування); політичного (механізми фор-
мування економічної, соціальної, фінансової, промис-
лової політики тощо); правового (нормативно-правове
забезпечення: закони і постанови Верховної Ради Укра-
їни, укази Президента, постанови і розпорядження Ка-
бінету Міністрів України, а також методичні рекомен-
дації та інструкції тощо) [10].

Отже, у науковій літературі розглядаються такі види
механізмів державного управління: політичні, еко-
номічні, соціальні, організаційні, правові, мотиваційні та
комплексні.

Беззаперечним є той факт, що рівень забезпечення
державної безпеки України залежить насамперед від
ефективності функціонування відповідних органів дер-
жавної влади, чіткого розподілу відповідальності і по-
вноважень у визначених сферах діяльності та налагод-
женої взаємодії між ними. Тому з метою підвищення
рівня взаємодії складових сектору безпеки і оборони
України, автор, спираючись на класифікацію механізмів
у галузі науки державного управління, пропонує роз-
глянути та застосовувати наступні державні механізми
стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони
України: організаційний, кадровий та правовий.

Розглянемо детальніше організаційні механізми
державного управління. Вчені Н.Р. Нижник та О.А. Маш-
ков наголошують, що організаційний механізм держав-
ного управління — це сукупність різних за своєю при-
родою конкретних організаційних елементів у ме-
ханізмі, що повинні організовувати регулювання, управ-
ління в інтересах державної влади, ефективну діяльність
державно-управлінської системи [11]. Також виокрем-
люють його різновиди відповідно до основних пара-
метрів організаційного процесу:

організаційно-структурний;
організаційно-технічний;
організаційно-економічний;
організаційно-адміністративний та комплексний [9].
Дослідник В.В. Калюжний, розглядає організацій-

ний механізм як "послідовність етапів проектування
структур, детального аналізу і визначення системи цілей,
продуманого виділення організаційних підрозділів і
форм їх координації для забезпечення функціонування
деякого комплексу…" [9].

Конкретизуючи організаційний механізм у держав-
ному управлінні, вчений К.С. Кандагура зауважує, що
він являє собою підсистему управління, призначену для
перетворення певного організуючого впливу органу
державної влади (суб'єкта) у бажану (цільову) поведін-
ку, результативність та ефективність діяльності об'єкта
управління [9].

Також під організаційним механізмом розуміють
складний комплекс із внутрішньою або зовнішньою
підсистемами управління та, відповідно, як послідов-

ність етапів проектування структур, детальний аналіз і
визначення системи цілей, продумане виділення орга-
нізаційних підрозділів і форм їх координації для забез-
печення функціонування організаційної системи. Кінце-
вим результатом функціонування організаційного ме-
ханізму є побудова організаційної впорядкованості,
узгодженої взаємодії більш-менш диференційованих і
автономних частин цілого, зумовленої його будовою та
сукупністю процесів або дій, що ведуть до утворення і
вдосконалення взаємозв'язків між частинами цілого
[11].

Отже, з метою створення умов для впровадження
елементів системи стратегічних комунікацій в органах
державної влади України; забезпечення міжвідомчої
координації в розробці принципів та політик співпраці у
сфері стратегічних комунікацій; підтримки співпраці
України з експертами та вивчення досвіду держав-парт-
нерів у зазначеній сфері, — як організаційний механізм
стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони
розглядатимемо: створення та організацію навчально-
наукових центрів стратегічних комунікацій в складових
сектору безпеки і оборони, відповідно до принципів і
стандартів прийнятих державами-членами НАТО та
впровадження наукових результатів в інтересах органів
державної влади України на підтримку формування та
реалізації політики у сфері безпеки і оборони України.

Розглянемо детальніше кадровий механізм у галузі
державного управління.

Реалії сьогодення свідчать, що функціонування Ук-
раїнської держави безпосередньо залежить від профес-
іоналізму кадрів у секторі безпеки і оборони. І хоча про-
фесіоналізм керівних кадрів також залежить і від осо-
бистості, його формування і розвиток більшою мірою
регулюється державою. Держава повинна забезпечува-
ти спеціальну підготовку кадрів у сфері безпеки і обо-
рони, як це робиться, наприклад, в освітніх закладах
США, Німеччини, Латвії та інших країнах, де, зокрема,
на професійному рівні готуються професіонали у сфері
стратегічних комунікацій.

Беззаперечним є той факт, що кадровий потенціал
у секторі безпеки і оборони залежить від якості спе-
ціальної підготовки, яка інтегрує елементи професійно-
го навчання і підвищення кваліфікації кадрів.

Тобто від якості поставленої мети навчання, вико-
ристаного ресурсу та отриманого ефекту залежить які-
сна зміна в кадровому механізмі стратегічних комуні-
кацій у секторі безпеки і оборони України. І в першу
чергу це залежить від такого ресурсу підготовки, як
зміст навчання, що безпосередньо впливає на якісну
зміну особистості:

у мотиваційно-ціннісній сфері — сформованість
моральних та особистісних якостей, мотивів, потреб,
установок, соціальних норм та цінностей відповідно до
вимог сучасного українського суспільства та європейсь-
ких стандартів;

у поведінковій сфері — у досягненні ефективних ре-
зультатів професійної діяльності шляхом розвитку прин-
ципів гуманізму й демократизму в державному уп-
равлінні;

у професійній сфері — у наявності спеціальної осві-
ти та досвіду роботи у складових сектору безпеки і обо-
рони.
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Отже, на виконання державного завдання із розроб-
ки системи професійної підготовки у сфері стратегічних
комунікацій та, відповідно, завдання дослідження —
розвитку кадрового механізму стратегічних комунікацій
у секторі безпеки і оборони, автор пропонує розробити
зміст курсової підготовки фахівців у сфері стратегічних
комунікацій за напрямами визначеними Стратегічним
оборонним бюлетенем, а саме [12]:

імплементація організаційної структури стратегі-
чних комунікацій для координації комунікаційної ак-
тивності на стратегічному рівні відповідно до стан-
дартів (принципів) НАТО для підтримки політики стра-
тегічних комунікацій та координації комунікаційної
діяльності;

імплементація організаційної структури стратегічних
комунікацій для координації комунікаційної активності
на операційному та тактичному рівнях відповідно до
стандартів (принципів) НАТО для підтримки політики
стратегічних комунікацій;

організація моніторингу інформаційного простору
(включаючи медіа-моніторинг і вивчення громадської
думки) та обміну аналітичними даними в загальнодер-
жавній системі моніторингу та оцінки інформаційного
простору;

обгрунтування політики і процесу для ефективного
виконання завдань стратегічних комунікацій відповід-
но до стандартів НАТО, спрямованих на підтримку цілей
загальної урядової комунікаційної стратегії.

В енциклопедичному словнику з державного уп-
равління визначено, що правові механізми — це ком-
плекси взаємопов'язаних юридичних засобів, об'єкти-
вованих на нормативному рівні, необхідних та дос-
татніх для досягнення певної мети. Об'єктивною
підставою для формування категорії "правові меха-
нізми" є факт існування у структурі права як простих,
так і складних елементів. Поєднання цих елементів у
певній послідовності для досягнення конкретної пра-
вової мети утворює "правовий механізм". Правові
механізми як особливі конструкції права поєднують
певне коло правових засобів, серед яких права, обо-
в'язки, заборони, принципи, презумпції, терміни, про-
цедури, заходи відповідальності, заходи заохочення
тощо. Сутнісною властивістю та системо утворюючим
чинником правових механізмів є його зв'язок з конк-
ретною метою або їх сукупністю. За цією ознакою
правові механізми можна визначити як юридичну тех-
нологію, призначену для реалізації правомірних інте-
ресів суб'єктів права. Іншою необхідною властивістю
правового механізму є його системність, що перед-
бачає не довільне поєднання різних юридичних фе-
номенів, а упорядковану, взаємопов'язану сталу су-
купність правових інструментів, які утворюють довер-
шену інструментальну структуру [13].

У дослідженні автор пропонує розуміти та розгля-
дати як правовий механізм стратегічних комунікацій у
секторі безпеки і оборони України — Концепцію освіт-
ньої діяльності стратегічних комунікацій у секторі без-
пеки і оборони України. Дотримання вимог якої підви-
щить взаємодію у секторі безпеки і оборони, конкрети-
зує діяльність навчально-наукових центрів стратегічних
комунікацій та удосконалить рівень підготовки фахівців
у сфері стратегічних комунікацій.

На підставі аналізу характеристик вищезазначе-
них механізмів запропоноване авторське визначен-
ня державних механізмів стратегічних комунікацій
у секторі безпеки і оборони України як комплексу
взаємопов'язаних організаційних, кадрових, право-
вих засобів координації та контролю органів дер-
жаної влади, які спрямовані на забезпечення дер-
жавної безпеки за допомогою стратегічних комуні-
кацій.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ДАНОМУ
НАПРЯМІ

Отже, автор проаналізував існуючі поняття "меха-
нізми державного управління" та спираючись на класи-
фікацію механізмів у галузі науки державного управ-
ління запропонував наступні державні механізми стра-
тегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони Украї-
ни: організаційний, кадровий та правовий, які більш де-
тально будуть розкриті у наступних статтях досліджен-
ня.
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