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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

За останні роки змінилися як наші уявлення про

систему воєнної безпеки, так і про засоби її забезпе%

чення. В значній мірі цьому сприяла зміна ролі

військової сили на міжнародній арені, вона переста%
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ла бути абсолютним гарантом безпеки з появою

міжнародних організацій, що безпосередньо займа%

ються забезпеченням миру і запобіганням розв'язу%

ванню війни. Але, не дивлячись на те, що військово%

силова складова забезпечення безпеки значно змен%

шилася, військова сила як і раніше залишилася най%
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важливішим чинником регулювання міжнародних

відносин.

Ця обставина й визначає зв'язок загальної пробле%

ми з найбільш важливими науковими та практичними

завданнями визначення методологічного потенціалу

концепту "воєнно%політична модель держави" в дослі%

дженнях проблем державного управління національною

безпекою.

На підставі аналізу актуальних досліджень і науко%

вих публікацій [1—12] можна зробити висновок про те,

що: вирішення проблеми забезпечення воєнної безпе%

ки як наукової проблеми державного управління має

труднощі психологічного порядку, оскільки історично

військово%технічні засоби застосовувалися для досяг%

нення воєнного успіху, а не для запобігання війни; тем%

пи розробки нових систем озброєння, нових форм і спо%

собів збройної боротьби значно випереджають темпи

розробки механізмів, форм і способів запобігання війни;

зростання кількості демократичних режимів не веде до

зменшення числа воєнних конфліктів; відсутність за%

гальної теорії безпеки унеможливлює розв'язання про%

тиріч міждержавних відносин, що є причиною більшості

сучасних воєнних конфліктів; відсутній спеціальний ком%

плексний аналіз методологічних основ формування си%

стеми забезпечення воєнної безпеки.

За таких умов наукове вирішення проблем дер%

жавного управління національною безпекою й зокре%

ма формування та функціонування системи забезпе%

чення воєнної безпеки полягає у пошуку відповіді на

три фундаментальні питання. По%перше, яким спосо%

бом досягти єдності стратегії національної і воєнної

безпеки? По%друге, з урахуванням яких закономірно%

стей розвитку геоекономічної, геополітичної та воє%

нно%політичної обстановки доцільно формувати сис%

тему забезпечення воєнної безпеки держави? По%

третє, на основі яких тенденцій необхідно здійсню%

вати прогноз розвитку воєнно%політичної обстанов%

ки і будівництво збройних сил? На жодне питання

поки що відповіді немає.

МЕТА СТАТТІ
Саме тому мета цієї статті полягає у визначенні ме%

тодологічних засад використання воєнно%політичної мо%

делі держави при формуванні національної системи за%

безпечення воєнної безпеки та реалізації її функцій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Дослідження процесів державного управління на%

ціональною безпекою приводить нас у площину моде%

лювання, тобто вивчення об'єктів пізнання на їх моде%

лях. Воєнно%політична модель є аналог, схема, струк%

тура певного фрагменту соціальної реальності пов'яза%

ної із зовнішньою та воєнною політикою держави. Цей

аналог слугує для збереження та розширення знання

про діалектику взаємозв'язку між зовнішньою та воєн%

ною політикою держави в контексті забезпечення на%

ціональної безпеки, про формування зовнішньополітич%

ного курсу держави, про основи формування системи

забезпечення воєнної безпеки з урахуванням обмежень

та геополітичних констант.

Під воєнно%політичною моделлю держави вітчизня%

ний дослідник В.Ю. Богданович пропонує розуміти фор%

малізоване відображення процесу реалізації цілеспря%

мованої політики держави щодо забезпечення її воєн%

ної безпеки [1, с. 257].

Структурно воєнно%політична модель держави скла%

дається з:

1) декларацій, доктрин, стратегій, концепцій, про%

грам на основі яких формується державний лад, дер%

жавні інститути, що задіяні в інтересах забезпечення

воєнної безпеки держави, діюче законодавство;

2) моделей прийняття стратегічних рішень у сфері

воєнної безпеки в рамках якої визначаються пріоритетні

напрями воєнної політики та завдання у сфері воєнної

безпеки держави.

Воєнно%політична модель держави слугує надійним

"інструментом" при вирішенні таких завдань:

— вивчення стану захищеності важливих інтересів

особи, суспільства, держави від загроз воєнного харак%

теру в загальній системі забезпечення національної без%

пеки;

— обгрунтування необхідного рівня обороноздат%

ності держави, адекватного визначеному рівню воєнної

небезпеки (загрози) і тенденціям розвитку воєнно%по%

літичної обстановки в регіоні;

— синтезу раціональної структури і оцінки ефектив%

ності функціонування системи забезпечення воєнної

безпеки держави;

— обгрунтування комплексних заходів по підвищен%

ню ефективності системи забезпечення національної

безпеки у військовій сфері;

— обгрунтування вимог до елементів воєнної орга%

нізації держави та інших державних структур, які функ%

ціонують в інтересах забезпечення воєнної безпеки дер%

жави;

— обгрунтування рекомендацій по залученню зу%

силь регіональної та універсальної систем безпеки в

регіоні, вибору напрямів воєнно%політичного партнер%

ства і можливих союзників на випадок збройної агресії

і т.п. [2, с. 236].

При вирішенні цих та інших завдань передбачена

режекція воєнно%політичної моделі держави під кон%

кретне завдання, яке означає комплектацію структу%

ри моделі, обсяг вхідних та вихідних даних, визначен%

ня діючого законодавства та інших прийнятих держав%

них актів, які мають відношення до даного завдання.

Проведення режекції воєнно%політичної моделі дер%

жави дозволяє формувати систему обмежень і кон%

стант. Прикладами зазначеного можуть бути: блоко%

вий або позаблоковий статус; наявність або від%

сутність ядерної зброї; обмеження в чисельності осо%

бового складу і основних видів озброєння збройних

сил та інших елементів воєнної організації; характер

воєнної доктрини, прийнята або неприйнята страте%

гія нанесення випереджаючого удару; порядок прий%

няття рішення на застосування збройних сил та мобі%

лізацію; розмір затвердженого оборонного бюдже%

ту і т.п.

Ці та інші обмеження визначають базові характери%

стики системи забезпечення воєнної безпеки держави:

— кількість структур і рівнів ієрархії управління, за%

діяних при прийнятті відповідного рішення;
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Таблиця 1. Функції та основні завдання системи забезпечення воєнної безпеки України (варіант)
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— нормативно%правова база, на основі якої прий%

маються стратегічні рішення;

— мінімально необхідний час і організаційні ресур%

си на підготовку і прийняття рішення, а також на про%

ведення заходів по забезпеченню воєнної безпеки на

різних рівнях ієрархії системи державного управлін%

ня;

— види документів, які розробляються кожною

структурою, на кожному рівні ієрархії і часові нормати%

ви на їх розробку, погодження, прийняття і доведення

до виконавчих структур;

— види, обсяги і процедури контролю за виконан%

ням прийнятих рішень в системі забезпечення воєнної

безпеки держави;

— сукупність показників оцінки ефективності фун%

кціонування системи забезпечення воєнної безпеки дер%

жави і її складових.

Вказані базові характеристики системи забезпечен%

ня воєнної безпеки держави є основою для обгрунту%

вання специфічних вимог до її структурних компонентів,

а саме:

— життєво важливих інтересів у військовій сфері

суб'єктів національної безпеки;

— національних цілей системи як відображення

об'єктивних потреб особи, суспільства і держави в на%

лежному захисті їх життєво важливих інтересів у війсь%

ковій сфері;

— суб'єктів та об'єктів воєнної безпеки (особа, су%

спільство, держава);

— органів, що відповідають за забезпечення воєн%

ної безпеки;

— ресурсів, засобів, сил забезпечення воєнної без%

пеки.

Варто зазначити, що головною метою функціону%

вання системи забезпечення воєнної безпеки держави

є забезпечення певного рівня безпеки держави, який

гарантував би її суверенітет, територіальну цілісність

та недоторканість кордонів. Мета функціонування цієї

системи досягається реалізацією головної функції —

виявленням небезпек і загроз воєнного характеру на%

ціональним інтересам та їх нейтралізацією. Ключове

положення теорії систем полягає в тому, що функції

системи — це інтегрований результат функціонування

її компонентів [4—8]. З огляду на це, для побудови

системи у зворотному напрямі, коли роль нашої підси%

стеми визначена її головною функцією в ієрархічно

вищій системі, можна стверджувати, що побудова

структури системи забезпечення воєнної безпеки грун%

туватиметься переважно на принципі декомпозиції го%

ловної функції системи на завдання елементам систе%

ми (суб'єктам забезпечення воєнної безпеки). Про%

вівши декомпозицію головної функції системи забез%

печення воєнної безпеки, можна виділити ряд робочих

функцій — організаційно%управлінську, прогностичну,

основоположну, програмно%теоретичну, планово%ана%

літичну, інтеграційну, координаційну [4, с. 56], а також

функції цілепокладання, цілевизначення, цілереалі%

зації, ідеологічної, партисипаторної, моніторингу та

контролю [9] (табл. 1).

Більш докладно розглянемо питання практичного

використання воєнно%політичної моделі держави при

реалізації функцій системи забезпечення воєнної без%

пеки, а саме: функцій цілереалізації, фундаментальної

(основоположної) та інтеграційної.

Функція ціле реалізації забезпечує формування на%

ціональної системи забезпечення воєнної безпеки, що

передбачає відбір і композиційну побудову впливу на

систему воєнно%політичних відносин на кожному етапі

досягнення цілей державної політики національної без%

пеки, а також визначення особливостей діяльності по

забезпеченню воєнної безпеки в конкретних історич%

них умовах. Варто зазначити, що використання воєн%

но%політичної моделі держави при формуванні націо%

нальної системи забезпечення воєнної безпеки регу%

лює процеси конструювання зазначеної системи з ура%

хуванням контексту політичного режиму конкретної

держави, домінуючої парадигми національної безпе%

ки, зовнішньополітичного курсу держави, характеру

воєнної доктрини, правових засад застосування сило%

вих структур до виконання завдань у безпековій та

оборонній сферах у державі та за її межами. Зазначи%

мо, що саме воєнна доктрина визначає стратегічні ор%

ієнтири та закладає парадигму оборонної діяльності

держави та суспільства. Залежними від положень воє%

нної доктрини є розгортання військово%політичних

відносин і розробка планів, орієнтованих на реаліза%

цію воєнної доктрини у конкретно%історичних умовах

державної еволюції, яка відбувається у динамічно не%

стійкому середовищі регіональних і глобальних соц%

іально%політичних процесів. Відповідно, формування

національної системи забезпечення воєнної безпеки,

як складової системи забезпечення національної без%

пеки, здійснюється в рамках загальної теорії систем,

теорії організації, теорії управління, теорії правової

держави, теорії міжнародних відносин, теорії колек%

тивної безпеки, теорії національної безпеки, теорії

воєнної безпеки, теорії державного управління, теорій

суспільних та гуманітарних наук.

Вітчизняний дослідник Кучма Д.Я. виокремлює два

типи забезпечення безпеки конкретного об'єкту (в т.ч.

держави):

1) забезпечення безпеки як боротьба з конкретни%

ми небезпеками, наслідком чого є підтримка існування

об'єкту;

2) ствердження безпеки як розвиток і зміцнення

самого об'єкту і підтримка його природи.

Внаслідок цього можуть реалізовуватися дві стра%

тегії забезпечення безпеки:

— стратегія захисту (заперечення небезпек), при

якому основа діяльності складає виявлення небезпек і

їх заперечення, а ствердження об'єкту в його безпеці є

результатом заперечення небезпек;

— стратегія ствердження, зміцнення безпеки, що

грунтується на самоствердженні природи самого об'єк%

ту [11, с. 65—67].

Відповідно можна виокремити два типи забезпечен%

ня воєнної безпеки в яких реалізовуються фундамен%

тальна та інтегруюча функції системи забезпечення воє%

нної безпеки:

1) фундаментальна (основоположна) функція за%

безпечує регулювання заходів держави по забезпечен%

ню воєнної безпеки, тобто державою здійснюється уп%

равління давно існуючою, але не забезпеченою діяль%

ністю, яка постійно породжує однотипні загрози воєн%
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ного характеру, при яких реагування на загрози стає

самоціллю — режим захисту суверенітету. Тобто це

задіяння військово%силового механізму державного

реагування на відомі загрози воєнній безпеці, ме%

ханізмів безпеки ООН, кризового консультативного

механізму;

2) інтегруюча функція забезпечує управління діяль%

ністю, яка або підлягає реформуванню, або створюєть%

ся як нова — режим забезпечення нормалізації міждер%

жавних відносин, що передбачає регулювання воєнно%

політичних процесів та розробку превентивних заходів

з метою управління ризиками воєнній безпеці, тобто це

задіяння механізмів військово%політичного партнерства

та співробітництва.

При реалізації фундаментальної функції системи

забезпечення воєнної безпеки можливі такі варіанти

практичного використання воєнно%політичної моделі

держави (вирішення прямої та зворотної задачі):

а) пряма задача. На державному рівні визначений

супротивник і рівень воєнної загрози з його боку. Оці%

нюються можливості держави по відбиттю можливої

агресії, прогнозується забезпечуваний при цьому рівень

обороноздатності держави, оцінюються можливі

людські, економічні й екологічні втрати, фінансові та

матеріальні витрати, розробляється план відбиття мож%

ливої агресії;

б) зворотня задача. Алгоритм розв'язання аналогі%

чний прямій задачі, але додатково перевіряються

відповідність прогнозованого рівня воєнної безпеки Еп

заданому рівню Етр (прийнятому в правовому полі) і

відповідність прогнозованих втрат Lп і збитку Uп допу%

стимим L* і U*. У разі виконання цих вимог можуть про%

водитися заходи по мінімізації прогнозованих втрат і

збитків. У разі невиконання зазначених умов готуються

рекомендації або з корегування завдань у сфері забез%

печення національної безпеки, або воєнно%політичної

моделі держави або необхідного її рівня воєнної без%

пеки, крім того розробляються рекомендації з підви%

щення можливостей по відбиттю агресії з одночасним

скороченням втрат, збитків і часу відбиття можливої

агресії [1, с. 261—263];

в) оцінка можливостей Ради безпеки ООН, ОБСЄ,

НАТО, ЄС та інших структур колективної безпеки по

врегулюванню воєнного конфлікту.

При реалізації інтеграційної функції системи забез%

печення воєнної безпеки можливі наступні варіанти

практичного використання воєнно%політичної моделі

держави:

а) визначення умов стратегічного партнерства в кон%

тексті реалізації національних інтересів;

б) визначення можливості утворення взаємовигід%

них коаліцій сторін, тобто угод між двома і більше сто%

ронами про вибір ними стратегій поведінки, що забез%

печують їм гарантований виграш не нижче певного рівня,

незалежно від дій сторін, що не входять в коаліцію.

"Коаліційний" аналіз є важливим етапом дослідження

кризових ситуацій і конфліктів, оскільки він дозволяє

спрогнозувати можливість зниження рівня конфлікту

шляхом укладання угод між тими або іншими його учас%

никами. Більше того, у ряді випадків виявляється мож%

ливим повне вирішення конфлікту, при якому усі його

сторони опиняються у виграші;

в) оцінювання ризиків реалізації заходів з питань

міжнародного військового та військово%технічного

співробітництва для національної безпеки.

ВИСНОВКИ
Визначення методологічних засад використання

воєнно%політичної моделі держави при формуванні на%

ціональної системи забезпечення воєнної безпеки та

реалізації її функцій дозволяє зробити наступні виснов%

ки:

1. Воєнно%політична модель держави є системною

основою формування та функціонування національної

системи забезпечення воєнної безпеки й слугує над%

ійним "інструментом" при вирішенні завдань: вивчення

стану захищеності національних інтересів від загроз

воєнного характеру в загальній системі забезпечення

національної безпеки; обгрунтування необхідного рівня

обороноздатності держави, адекватного визначеному

рівню воєнної небезпеки (загрози) і тенденціям розвит%

ку воєнно%політичної обстановки в регіоні; синтезу ра%

ціональної структури і оцінки ефективності функціону%

вання системи забезпечення воєнної безпеки держави;

обгрунтування рекомендацій по залученню зусиль ре%

гіональної та універсальної систем безпеки в регіоні,

вибору напрямів воєнно%політичного партнерства і мож%

ливих союзників на випадок збройної агресії.

2. Функція цілереалізації національної системи за%

безпечення воєнної безпеки передбачає використання

воєнно%політичної моделі держави з метою регулюван%

ня процесів конструювання зазначеної системи з ура%

хуванням контексту політичного режиму конкретної

держави, домінуючої парадигми національної безпеки,

зовнішньополітичного курсу держави, характеру воєн%

ної доктрини, правових засад застосування силових

структур до виконання завдань у безпековій та обо%

ронній сферах у державі та за її межами.

3. Фундаментальна функція національної системи

забезпечення воєнної безпеки передбачає використан%

ня воєнно%політичної моделі держави з метою оцінки

можливостей держави по відбиттю можливої агресії,

прогнозування рівня обороноздатності держави, оцін%

ки можливих людських, економічних й екологічних

втрат, фінансових та матеріальних витрат, розробки

планів відбиття можливої агресії.

4. Інтеграційна функція національної системи за%

безпечення воєнної безпеки передбачає використання воє%

нно%політичної моделі держави з метою визначення умов

стратегічного партнерства в контексті реалізації національ%

них інтересів; визначення можливості утворення взаємо%

вигідних коаліцій держав; оцінки ризиків реалізації заходів

з питань міжнародного військового та військово%техніч%

ного співробітництва для національної безпеки.

Перспективи подальших досліджень вбачаються в

узагальненні і систематизації досвіду використання воє%

нно%політичних моделей в системі державного управлі%

ння національною безпекою євроатлантичних та пост%

радянських країн, а також визначення можливості його

використання в Україні.
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