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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В Україні гостро постає питання формування держав$

них інститутів у контексті будування громадського сусп$

ільства та подальшої трансформації всієї владної систе$

ми. Існуючі теоретичні засади стратегічного аналізу у сфері

державного управління забезпеченням НБ не повною

мірою відповідають реаліям України, яка сьогодні пере$

буває в умовах непередбачуваності та невизначеності, не

враховують розвиток геополітичної ситуації навколо Ук$

раїни та тенденції її зміни, вплив світових глобалізаційних

процесів, викликів, реалізації та просуванню національних

інтересів, реальних та прогнозних можливостей країни. Ці
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У статті досліджено можливу участь неурядових дослідницьких організацій (далі — НУДО) та

так званих "мозкових центрів" у здійсненні стратегічного аналізу в процесі державного управ�

ління у сфері національної безпеки (далі — НБ) України. Досліджено участь вітчизняних НУДО та

"мозкових центрів" у формуванні та розробці державних концепцій, доктрин, стратегій тощо у

сфері НБ України. Вивчено можливість інституалізації діяльності вітчизняних НУДО та "мозко�

вих центрів" в частині проведення стратегічного аналізу в процесі державного управління у сфері

НБ України. Запропоновано механізм залучення НУДО та "мозкових центрів" до співпраці з орга�

нами державної влади. Складено певне уявлення про співпрацю НУДО та "мозкових центрів" з

органами державної влади в процесі забезпечення НБ України.

In the article the possible participation of non�governmental research organizations (hereinafter

NUDO) and the so�called "think tanks" in the implementation of strategic analysis in the governance

of national security (hereinafter NB) of Ukraine. Taking into account the world experience studied

part of domestic NUDO and "think tanks" in the formation and development of national concepts,

doctrines, strategies etc. NB in Ukraine. The possibility of institutionalization of domestic NUDO and

"think tanks" in terms of strategic analysis in the public administration in Ukraine NB. The mechanism

of attraction NUDO and "think tanks" to cooperate with the government. Done some idea of

cooperation NUDO and "think tanks" with the government in the provision of NB Ukraine.

теорії, розроблені для стабільних промислово$розвинутих

країн і призначені переважно для застосування у сфері

бізнесу, але вони недостатньо враховують особливості

державного управління з забезпечення НБ в Україні. Як

показує світовий досвід, у провідних країнах світу до ви$

рішення таких питань активно і успішно залучаються мож$

ливості НУДО та так званих "мозкових центрів".

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання формування стратегічного аналізу та забез$

печення НБ є об'єктом уваги багатьох вітчизняних і заруб$
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іжних науковців. Вагомий внесок у розробку проблемати$

ки НБ внесли: В. Горбулін, О. Бєлов, Е. Лисицин, у частині

формування стратегічного аналізу та організації стратегі$

чного планування державної політики НБ України [1], А.

Качинський, в частині формування методологічних засад

розробки стратегії національної безпеки [2, с. 15—24; 3,

с. 13—26; 4, с. 11—18], Дж. Брайсон М., в частині органі$

зації стратегічного планування для державних та непри$

буткових організацій [5, с. 352], І. Смолін, у частині фор$

мування концепції стратегічного планування в конкурент$

ному середовищі [6, с. 30—36] та інші. Однак не достатнь$

ого висвітлення отримали питання взаємодії органів вла$

ди і управління з НУДО та так званими "мозковими цент$

рами", а також інституалізація їх діяльності.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є формування теоретичних засад стра$

тегічного аналізу у сфері державного управління, за до$

помогою яких можна формувати ефективну державну пол$

ітику забезпечення НБ із залученням можливостей НУДО.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Національні інтереси та загрози їх реалізаціїє у всіх

сферах життєдіяльності суспільства України, тому уп$

равлінські рішення суб'єктів забезпечення НБ мають вплив

на результативність та ефективність всіх видів державно$

го управління. Це зумовлює підвищену актуальність нау$

кового супроводу кінцевих результатів управлінських

рішень.

Стратегія НБ України, має ціль створення ефективної

системи забезпечення НБ, вирішення комплексу завдань

щодо її забезпечення та зумовлює необхідність постійно$

го наукового супроводу розробки і впровадження у прак$

тику державно$управлінських рішень, спрямованих на їх

вирішення [7, с. 351].

Виникає комплекс нових проблем з забезпечення НБ:

проблеми національної ідентифікації, демократизації, а

також політичної стабільності та формування дружніх

міждержавних відносин тощо.

Більш інтенсивним та системним для України стає полі$

тичний, економічний, культурний, інформаційний тиск з

боку сусідніх держав. Це здійснює вплив на формування

національно$культурної ідентичності, що відбувається в

умовах значних економічних диспропорцій у розвитку ре$

гіонів, використання у політичній боротьбі конфліктних

тем, що формують загрозу цілісності української держа$

ви. Сам процес формування демократичних традицій в

Україні характеризується слабкістю українських інституцій

в питаннях розробки політики НБ. Зазначене призводить

до залежності України від політики інших держав, що сут$

тєво погіршує соціально$економічний стан населення.

Зростання корупції та організованої злочинності, кон$

флікти між Україною та суміжними країнами за право во$

лодіння територією, втручання у внутрішні справи з боку

інших держав, призводить до зростання недовіри грома$

дян до органів влади. Досвід інших країн свідчить, що про$

блеми забезпечення НБ, потребують наукового аналізу, а

технологія розробки концепцій, доктрин, стратегій тощо,

мають інтегрувати всі можливості держави і базуватися на

надійних теоретичних засадах.

В Україні, поряд з академічними та державними струк$

турами, отримали розвиток НУДО та так звані "мозкові цен$

три". Вони займаються дослідженнями передвиборчих си$

туацій та плануванням виборчих кампаній, а також розроб$

кою прогнозів і стратегій розвитку України. Одночасно, по$

літичні рішення в державі часто приймаються без врахуван$

ня прогнозів НУДО та впливових "мозкових центрів".

Україні потрібен стратегічний аналіз на основі довго$

строкового прогнозування, а також розробка довгостро$

кових стратегій розвитку, що забезпечить прийняття важ$

ливих політичних рішень у сфері НБ. Основні зусилля

НУДО та "мозкових центрів" у цьому сенсі повинні бути

зосереджені на комплексному аналізі результатів діяль$

ності інституціонального рівня державного управління НБ,

де приймаються найважливіші стратегічні політичні та уп$

равлінські рішення. Результати досліджень НУДО та "моз$

кових центрів" повинні усвідомлювати нові реалії, тенденції

тощо, охоплювати практичні проблеми та бути спрямовані

на прийняття та впровадження ефективних управлінських

рішень у сфері НБ.

Визначальною передумовою результатів діяльності

НУДО та "мозкових центрів" з забезпечення НБ повинно

стати:

1) участь у розробці раціональної організаційно$фун$

кціональної структури системи забезпечення НБ;

2) визначення та оцінка загроз національним інтере$

сам;

3) обгрунтування сучасних методів контролю за ре$

зультатами державного управління НБ;

4) інтеграція накопичених знань та системне викорис$

тання результатів досліджень інших галузей науки у кон$

тексті національних інтересів.

Разом з тим, науковий супровід забезпечення НБ, зу$

мовлює участь НУДО та "мозкових центрів" у формуванні

адекватної загрозам системи управління, у т.ч. врахуван$

ня досвіду провідних країн світу, де сьогодні відбувається

потужна інтеграція цивільної та військової науки. Сьогодні

у провідних країнах світу представниками НУДО та "моз$

кових центрів" активно розробляються нові концептуальні

ідеї щодо організації державного управління та забезпе$

чення його ефективності у контексті забезпечення НБ

(стратегії, воєнні доктрини тощо) [8]. Вказані документи

акцентують увагу на надійному захисті суспільства та дер$

жави, вимагають комплексних зусиль органів влади та сус$

пільства.

У системі забезпечення НБ України не сформовано

певні конструктивні моделі та методики оцінювання ефек$

тивності державної політики забезпечення та просування

національних інтересів. Національні інтереси на держав$

ному рівні не систематизовано, а визначено лише їх пріо$

ритети [9].

Необхідність удосконалення стратегічного аналізу у

сфері державного управління забезпеченням НБ також

обумовлена неможливістю точно спрогнозувати розвиток

подій та стратегій основних політичних опонентів.

Відсутність системності, необхідної координованості дій

між органами державної влади та НУДО, недосконалість

чинного інформаційно$аналітичного забезпечення загос$

трюють цю проблему. Це може призвести до непорозумінь

з іншими державами та міжнародними організаціями у

сфері безпеки та оборони. Крім того, без врахуванням

геополітичної ситуації навколо України, світових глоба$

лізаційних процесів, реальних та прогнозних можливос$

тей держави і НУДО, вирішити цю проблему неможливо.

Одним з підходів вітчизняних НУДО повинно бути вве$

дення прогнозу розвитку сценаріїв на підставі методів ек$

спертного оцінювання; впровадження постійного стратег$

ічного аналізу для будь$яких умов невизначеності. Це дасть

змогу підвищити якість розробки та реалізації стратегіч$

них документів у сфері державного управління забезпе$

ченням НБ, сприятиме підвищенню ефективності держав$

ної політики захисту та просування національних інтересів

у сучасній геополітичній обстановці.

Так, останні роки країни пострадянського простору

стикаються з проявами так званої методології керованого
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хаосу, де хаос є порядок, в якому превалюють невизначе$

ності. При цьому хаос має місце для однієї сторони конф$

лікту, інша сторона керує цим хаосом. Подолання хаосу

вимагає нетрадиційних підходів до вирішення [10, с. 34—

36].

Одним з можливих підходів вирішення цієї проблеми

є розробка за участю НУДО геополітичної моделі Украї$

ни, що відтворить управління ситуацією у сфері забезпе$

чення НБ за зовнішнім середовищем і власними ресурса$

ми [11, с. 58—59].

У цьому контексті використання можливостей

НУДО може забезпечити вирішення наступних завдань:

вивчення стану захищеності інтересів держави та фор$

мування національної ідеї; обгрунтування необхідного

рівня НБ і стабільності держави, виходячи з геополі$

тичної ситуації у світі; оцінка ефективності функціону$

вання системи забезпечення НБ; обгрунтування вимог

до сектору безпеки та його окремих складових, тощо.

Результати діяльності НУДО обов'язково мають врахо$

вуватися для формування державної політики забезпе$

чення НБ.

Водночас система забезпечення НБ в цілому повинна

визначатися на основі сформульованих вищим керів$

ництвом держави політичних цілей, пріоритетних напрямів

зовнішньої та внутрішньої політики, низки зовнішніх та

внутрішніх чинників.

В Україні за останні роки було розроблено або пере$

бувають на стадії розробки низка відповідних стратегій,

але всі вони розроблялися за недостатньої участі НУДО.

НУДО мають брати участь у розробці прогнозних по$

казників зведеного Державного бюджету України на відпо$

відний рік у частині видатків на НБ та оборону [12, с. 86—

88]. При цьому стратегічний аналіз НУДО повинен перед$

бачати заходи:

1) визначення органів державної влади та місцевого

самоврядування, підприємств, установ та організацій,

діяльність яких забезпечує і може впливати на НБ держави;

2) визначення обсягу і механізму фінансування дер$

жавної політики у сфері забезпечення НБ.

Враховуючи значну динаміку змін зовнішнього та внут$

рішнього середовища у сфері НБ, необхідно забезпечити

безперервність стратегічного аналізу із застосуванням

новітніх інформаційно$комунікаційних технологій, у т.ч. з

використанням можливостей НУДО.

Під час стратегічного аналізу зовнішнього середовища

НУДО мають досліджуватися перш за все три основних

категорії об'єктів:

1) чинники й тенденції;

2) головні суб'єкти, від яких залежить надходження

ресурсів;

3) реальні та потенційні партнери і супротивники (кон$

куренти) [13, с. 71—72].

Для сфери забезпечення НБ, НУДО мають здійснюва$

ти моніторинг та аналіз геополітичної, геоекономічної, воє$

нно$політичної та воєнно$стратегічної ситуації у світі та

регіоні, а також виявлення динаміки їх змін. Під час фор$

мування стратегії та інших стратегічних документів у сфері

забезпечення НБ України НУДО мають звертати увагу на

світові тенденції, що впливатимуть на розвиток ситуації.

Це перш за все:

1) виникнення декілька центрів сили;

2) демографія (населення розвинутих країн старішає,

його кількість зменшується, населення країн "третього

світу" збільшується, стає молодшим);

3) природне середовище: екологія стане визначальним

фактором, постануть проблеми доступу до води, енергії,

землі;

4) глобалізація;

5) інформаційна революція, яка збільшує нерівність

між країнами, створює нові загрози та можливості інфор$

маційних воєн;

6) кризи ідентичності;

7) управління в умовах стресу [14, с. 42—43].

У ході здійснення стратегічного аналізу внутрішнього

середовища вітчизняними НУДО мають бути дослідженні

3 основних категорії об'єктів:

1) ресурси (вхідні дані),

2) поточна стратегія (процес),

3) якість роботи системи (вихідні дані) [15, 108—109].

Вихідні дані стратегічного аналізу НУДО необхідно об$

'єднувати з метою пошуку компромісного рішення між допус$

тимим рівнем реальних та потенційних загроз, необхідним

рівнем стабільності у цій сфері, мінімальними потребами в ре$

сурсах, необхідних для їх виконання, та можливостями дер$

жави щодо їх забезпечення. Такі рішення оформлюються у

вигляді відповідних стратегічних документів (стратегій, кон$

цепцій, доктрин, законів, програм) та інших стратегічних доку$

ментів відповідно до нової інформації та умов [16, с. 18—21].

Впровадження стратегій та інших документів стратегі$

чного рівня й призначення є однією з найважливіших

функцій державного управління забезпеченням НБ й має

здійснюватися на стратегічному, оперативному і тактично$

му рівнях. Участь НУДО у за впровадженні стратегій буде

виявляти перешкоди втіленню в життя нових рішень;

здійснювати оцінювання досягнення стратегічних цілей;

створюватиме програми і плани на середньострокову та

короткострокову перспективу.

Також було б корисним заснувати інформаційний бюле$

тень для НУДО, які беруть участь у процесі впровадження

стратегій та інших стратегічних документів, а також їх пере$

гляді та коригуванні. Необхідність цього обумовлена висо$

кою динамікою процесів, що відбуваються у сфері забезпе$

чення НБ, й значним рівнем невизначеності за розробки відпо$

відних стратегічних документів. Тому деякі стратегії треба

підкріпити відповідними ресурсами. При цьому відокремити

планові зміни, пов'язані з завершенням термінів дії попередніх

стратегічних документів, і вимушені позапланові зміни, при$

чиною яких може бути насамперед поява нових потенційних

непередбачуваних загроз (ризиків, викликів) або реалізація

останніх. Терміни дії стратегій, як правило, є компромісом

між бажанням керівництва держави утримати їх без будь$яких

кардинальних змін у довгостроковій перспективі та рівнем їх

відповідності реальному стану у цій сфері протягом їхньої дії.

Останнє значною мірою визначається якістю їх розробки [17].

В Україні часові межі дії різних стратегій не уніфікова$

но, відсутній єдиний підхід до механізмів стратегічного ана$

лізу у сфері державного управління забезпеченням НБ.

Проте необхідно зважити, що не завжди можна передбачи$

ти усі "катастрофічні" для системи забезпечення НБ держа$

ви ситуації, а також складність задач стратегічного аналізу.

Тому за таких умов для здійснення стратегічного аналізу

необхідно мати систему індикаторів, що свідчать про успіх

або провал стратегій, щоб вирішити — зберігати ці стратегії

й надалі, змінити їх чи припинити. Одними з таких індикаторів

можуть стати НУДО та кінцеві результати їх досліджень.

Для української демократії, що розвивається надзви$

чайно важливою є роль громадянського суспільства. НУДО

мають виступити як інститут громадського суспільства та

створити умови для оволодіння демократичними механіз$

мами впливу на державу та її інституції.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ У ДАНОМУ НАПРЯМІ

— дослідити участь НУДО у формуванні системи стра$

тегічного аналізу системи НБ України та виявленні реаль$

них загроз;
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— вивчити роль НУДО у формуванні системи

стратегічного аналізу країн$сусідів та провідних

країн;

— дослідити ефективність стратегічного аналізу сис$

теми НБ України, а саме: ступінь сформованості систем

національних цінностей, національних інтересів, націо$

нальних цілей;

— дослідити участь НУДО у проведенні комплексного

обзору сектору безпеки України.
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