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АКТУАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Становлення України незалежною, суверенною дер#

жавою вимагає розв'язання важливих питань пов'яза#

них з сталим її суспільно#політичним, соціально#еконо#
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OF STATE SECURITY IN THE HUMANITARIAN SCIENCE OF UKRAINE

У науковому дослідженні розглядаються процеси формування та реалізації політики держав�
ної безпеки в гуманітарній сфері України. Аналізуються науково�теоретичні основи державної
безпеки в гуманітарній сфері, принципи організації та реалізації державної політики в озна�
ченій сфері. Акцентується увага на інституційному та законодавчому забезпечення її форму�
вання. Характеризується зміст національних цінностей, державних інтересів, цілей політики
державної безпеки в галузях гуманітарної сфери. Класифіковано виклики та загрози державній
безпеці, освіті, культурі, релігійних відносинах, інформаційній сфері. Проведено аналіз змісту
протидії загрозам, інтересам держави у формуванні національної ідеї, національно�культур�
ного відродження України. Обгрунтовано стратегічні пріоритети формування політики держав�
ної безпеки України.

The research studies the processes of formation and implementation of the policy of state security
in the humanitarian sphere of Ukraine. The scientific and theoretical foundations of state security in
the humanitarian sphere, principles of organization and implementation of state policy in the specified
sphere are analyzed. The emphasis is on the institutional and legislative provision of its formation.
Characterizes the content of national values, state interests, goals of the policy of state security in
the spheres of the humanitarian sphere. The challenges and threats to state security, education,
culture, religious relations, and information sphere have been classified. The analysis of content of
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мічним розвитком. Гострою, актуальною темою сьо#

годення стало вироблення та ефективне провадження

політики національної безпеки, і зокрема, її важливої

складової — державної безпеки гуманітарної сфери
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[1]. Проголошення та конституційне закріплення де#

мократичних принципів розвитку громадянського сус#

пільства, адаптація Українського законодавства до

європейських правових норм та стандартів безпеки

людини, її прав на життя, освіту, віросповідання, захи#

сту здоров'я, доступу до публічної інформації тощо

потребує принципово нової вітчизняної теоретико#ме#

тодологічної та нормативно#правової бази формуван#

ня та реалізації політики, механізмів державного уп#

равління державною безпекою в цілому, і зокрема в

гуманітарній сфері. Провідним у вирішенні цього

складного завдання є в першу чергу забезпечення без#

пеки і реалізації інтересів і цінностей держави в гума#

нітарній сфері — освіті, релігії, інформації, культурі,

науці, охороні здоров'я, адже саме на державному

рівні закладається фундамент ефективної реалізації

політики щодо захисту індивідуальних цінностей та

інтересів кожного громадянина України в галузях гу#

манітарної сфери.

Дослідження, публікації з означеного питання. Тео#

ретико#методологічні основи національної безпеки та

політики державної безпеки гуманітарної сфери, харак#

теристика базових засад управління державною безпе#

кою містяться в наукових працях: О.С. Бодрука, О.С. Вла#

сюка, В.П. Горбуліна, І.Л. Гасюка, О.А. Долгого, М.В. Ка#

навець, А.Б. Качинського, Р.О. Кулинича, О.В. Литви#

ненка, В.А. Ліпкана, В.І. Мунтіяна, В.М. Олуйка, О.М. Омель#

чука, В.І. Почепцева, А.А. Падеріна, Г.П. Ситника, В.П. Син#

чака, А.І. Семенченка, М.В. Сіцінської, А.С. Сіцінсько#

го, С.М. Серьогіна та ін.

Водночас проблематика формування та реалі#

зації політики державної безпеки гуманітарної сфе#

ри України залишається недостатньо розробленою,

з огляду на нові складні соціально#економічні, гео#

політичні умови, в якій знаходиться Українська дер#

жава, збройної агресії з боку Російської Федерації.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є науково#теоретичне об#

грунтування стратегічних пріоритетів, визначенні

змісту та напрямів удосконалення механізмів фор#

мування та реалізації політики державної безпеки

в гуманітарній сфері України.

ВИКЛАД РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
Проведений аналіз, узагальнення теоретичних

засад політики державної безпеки в гуманітарній

сфері України (далі — ДБГС) дає підстави стверд#

жувати, що попри наявність грунтовних досліджень,

які проводились у національній безпеці, тематика,

понятійний апарат державної безпеки в гумані#

тарній сфері практично відсутні, не досліджували#

ся.

Зазначимо, що складовою науки націобезпекоз#

навства є формування та реалізація політики дер#

жавної безпеки в гуманітарній сфері яка уособлює

систему суспільно#політичних заходів спрямованих

на захищеність культурних, освітніх, наукових, дер#

жавних інтересів та цінностей українського народу

[2, с. 52—53].

Формування політики державної безпеки в гу#

манітарній сфері має проходити з дотриманням за#

гальних принципів: пріоритетності державних інте#

ресів, національних цінностей; захисту конституц#

ійних праві і свобод громадянина в гуманітарній

сфері; забезпечення верховенства права, закон#

ності; демократичності, прозорості у вирішенні про#

блем, загроз гуманітарної сфери; об'єктивності,

справедливості в оцінюванні, прогнозуванні та роз#

в'язанні конфліктів; цілісності, збалансованості,

своєчасності захисту інтересів  людини — су#

спільства — держави; упередженості, вчасності ре#

агування на загрози в гуманітарній сфері; профес#

іоналізму, патріотизму в реалізації політики ДБГС;

оптимізації, інтегрованості в співпраці органів вла#

ди та громадськості; принцип міжетнічної, міжкон#

фесійної консолідації українського суспільства;

принцип відповідальності [3, с. 138].

Державна безпека є інтегральним поняттям, що

охоплює великий спектр проблем пов'язаних з

різними рівнями, напрямами функціонування дер#

жави та розвитку суспільства, захисту державних

інтересів у різних сферах. Зважаючи на наявність

реальних загроз розвитку гуманітарної сфери, пол#

ітика ДБГС, на наше переконання, — це організо#

вана діяльність уповноважених органів держави

стосовно реалізації правових,  організаційних,

інформаційних, фінансових, контрольних та інших

заходів спрямованих на забезпечення гуманітарної

безпеки [4, с. 19].

Державна безпека є складовою національної

безпеки, політика ДБГС є підсистемою політики на#

ціональної безпеки. Суб'єктами забезпечення полі#

тики державної безпеки виступають: держава в

особі системи органів виконавчої влади, системи

місцевого самоврядування, системи правоохорон#

них органів, посадові особи, суспільство в особі

політичних, громадських організацій, об'єднань,

соціальних груп і громадян країни. Об'єктами по#

літики ДБГС є: особа, її права й свободи в гумані#

тарній сфері; суспільні інститути в цій сфері; дер#

жава, її  національно#культурні цінності,  неза#

лежність, територіальність та цілісність [5, с. 292—

293].

Дослідження змісту національних цінностей,

державних інтересів, цілей є системоутворюючою

основою державного управління безпекою в гума#

нітарій сфері України і зміна змісту державних інте#

ресів викликається наявністю політичної ситуації,

орієнтирів політичної еліти, тенденціями в різних

підсистемах гуманітарної сфери. Незмінними зали#

шаються інтереси держави у захисті незалежності,

суверенітету і територіальної цілісності України [6,

с. 105].

Основу загроз ДБГС, її підсистемам складають

внутрішні та зовнішні реальні явища, ситуації, про#

цеси спрямовані проти реалізації державних інте#

ресів у гуманітарній сфері, духовного розвитку осо#

бистості, національних цінностей держави. Відпо#

відно до проведеного аналізу, систематизовано такі

загрози ДБГС: відсутність нової державницької, на#

ціональної ідеї; критичний стан розвитку культур#

них ідей; надмірна політизація питань мови, історії,

релігії; низький рівень використання української
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мови в управлінські структурах; невитребуваність,

безробіття, міграція молоді, кваліфікованої робо#

чої сили, інтелектуального потенціалу (у 2015—

2016 навчальному році в Польщі навчалося 30041

український студент, за роки незалежності з Украї#

ни до США переїхало 45 тис. науковців, за кількістю

науковців на тисячу населення Україна в Європі

посідає останнє місце); зниження ефективності си#

стеми освіти і виховання; недостатній розвиток

інноваційних процесів у освітній, науковій, культур#

них галузях (кількість працівників наукових орга#

нізацій у 2016 р. — 97912, а в 2010 р. — 182484; дос#

лідників — 2016 р. — 63694, а в 2010 р. — 133744);

неефективна антипропаганда антидержавним, анти#

національним діям; недостатня професійність кад#

рів у галузях гуманітарної сфери; недостатня роз#

робленість та реалізація нормативно#правового за#

безпечення ДБГС України. Загальнодержавні загро#

зи ДБГС характерні і для регіонів країни [7; 8].

Головними складовими організаційно#правово#

го механізму протидії загрозам у гуманітарній сфері

виступають: суб'єкти уповноважені організовувати,

забезпечувати і здійснювати протидію в усіх її про#

явах; правові норми та засоби і форми діяльності

суб'єктів спрямованої на упередження, нейтраліза#

цію та подолання загроз.

Доведено, що при визначені сучасних концеп#

туальних підходів протидії загрозам у формуванні,

відстоюванні національної ідеї, культури, освіти

слід знати, вивчати, використовувати, ідентифіку#

вати форми, методи протидії загрозам державним

інтересам у розвитку української освіти, культури,

релігійних відносин періоду української держав#

ності (1917—1920 рр.) [8, с. 148—149].

Одним із найважливіших завдань ефективного

управління державною безпекою є необхідність на#

укового обгрунтування та подальшого застосуван#

ня процедур визначення критеріїв та методики оці#

нки загроз ДБГС України. Основу такого практич#

ного дослідження склало соціологічне опитування

державних службовців, посадових осіб місцевого

самоврядування за блоками питань сформованих за

підсистемами державної безпеки гуманітарної сфе#

ри України. Опитування було проведено у 8 облас#

тях України (Волинська, Тернопільська, Івано#

Франківська, Хмельницька, Київська, Житомирсь#

ка, Полтавська, Одеська, Харківська), взяло участь

260 респондентів, віком від 20 до 67 років, 53 осо#

би чоловічої та 207 жіночої статі.

Використовуючи методи математично#статис#

тичного аналізу даних було проведено розрахунок

відсотків відповідей за регіонами, віком, статтю,

розмежування видів загроз за підсистемами і в

розрізі регіонів; визначення і ранжування пріори#

тетних завдань державної політики за регіонами та

в цілому; факторний аналіз за видами загроз в ціло#

му і за регіонами. В загальному по регіонах 50,4%

опитаних вважають, що в їх регіонах наявні загро#

зи ДБГС Україні, а 49,6 — вважають, що відсутні.

Отримані дані свідчать, що для України в цілому

найбільша кількість і рівень загроз ДБГС існує в га#

лузі освіти та інформаційній сфері. Найбільш пріо#

ритетними завданнями забезпечення ДБГС респон#

денти вважають налагодження дієвої системи на#

дання якісних освітніх послуг (71,5%) та вжиття

заходів щодо консолідації та конструктивної дії

органів влади та громадських організацій, політич#

них партій (57,3%).

Проведена рейтингова оцінка та виявлені сис#

темні тенденції розвитку кризових явищ, наявних

загроз за галузями ДБГС, встановлені фактори

впливу на стан ДБГС обумовили необхідність виді#

лити спеціальні принципи формування та принципи

реалізації політики ДБГС України.

Принципи формування політики державної без#

пеки гуманітарної сфери забезпечують ефек#

тивність процесу розробки комплексних програм

застосування механізмів протидії загрозам ДБГС

України та усунення джерел, причин соціально#еко#

номічного, системно#управлінського характеру ви#

никнення загроз державній безпеці. Принципи реа#

лізації політики державної безпеки гуманітарної

сфери забезпечують організацію процесу реалізації

політики ДБГС шляхом створення необхідних умов

щодо фінансового, кадрового, матеріально#техні#

чного, наукового, інформаційного збереження уп#

равління ДБГС України.

Розв'язання суттєвих прогалин безпеки в галу#

зях означеної сфери вбачається шляхом обгрунту#

вання організаційної структури та впорядкування

функціональної взаємодії усіх складових системи

державного управління ДБГС України.

Розроблена нами структурно#функціональна

модель системи державного управління ДБГС Ук#

раїни, що складається із двох змістовних блоків —

структурного та функціонального.

Ключовим у механізмі координації управління

державною безпекою гуманітарної сфери України

є створення координаційних центрів відповідно до

рівнів управління, у які мають увійти представники

відповідних органів державної влади та громадсь#

ких інституцій. Основними функціями державних,

обласних координаційних центрів мають стати:

організаційна, координаційна, планувально#розпо#

рядча, аналітична, прогностична, контрольна, мо#

тиваційна.

Інша процесуальна модель системно#аналітичної

складової державного управління державною безпекою

гуманітарної сфери характеризує узгодженість термінів,

порядок розгортання та зміст етапів реалізації функцій

управління відображених у структурно#функціональній

моделі. Процесуальна модель складається з чотирьох

етапів, які впорядковані в процесні блоки та розкрива#

ють зміст окремих управлінських процесів: органі#

заційно#підготовчого, констатуючого, формуючого, ре#

алізаційного.

Зважаючи на окремі наукові напрацювання та зав#

дання дослідження, пропонуємо нову типову структуру

"паспорта загроз державній безпеці гуманітарної сфе#

ри". Заповнений "паспорт" дозволяє розмежувати і зро#

зуміти сутність загроз загальнодержавного і регіональ#

ного характеру; визначити рівень органів державної

влади, необхідні ресурси тощо для реалізації програм,

заходів їх ліквідації.
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Доведено, що завдяки успішному застосуванню

організаційного механізму має бути забезпечено:

вироблення доктрин, концепцій, стратегій, програм,

заходів протидії і нейтралізації загроз в гумані#

тарній сфері; здійснення модернізації, удоскона#

лення ієрархічно#управлінських структур; комплек#

сне кадрове, фінансове, матеріально#технічне,

інформаційне забезпечення життєдіяльності скла#

дових системи; постійний моніторинг процесів; про#

гнозування змін та потенційних загроз державній

безпеці; прогнозування, виявлення та оцінка мож#

ливих загроз; розроблення пропозицій і рекомен#

дацій щодо прийняття управлінських рішень; про#

тидія та усунення впливу загроз і дестабілізуючих

чинників на державні інтереси; оцінки результатив#

ності спільних дій органів влади, громадськості

щодо забезпечення ДБГС України.

Найбільш значущими організаційними діями у

безпековому вимірі розвитку в галузі освіти є: за#

лучення нових механізмів упровадження реалізації

Закону України "Про освіту"; створення структур,

відповідальних за стратегічне прогнозування ос#

вітньо#кваліфікаційних потреб ринку праці; роз#

роблення та запровадження ефективних для Ук#

раїни сучасних методик стратегічного прогнозу#

вання освітньо#кваліфікаційних потреб ринку

праці; модернізація структури управління освіт#

ньої галузі на рівні держави, регіональному, місце#

вому рівнях; визначення відповідними інституція#

ми потреб у кваліфікованих кадрах не лише на дер#

жавному,  а  й на регіональному та  місцевому

рівнях, на рівні підприємств; залучення робото#

давців до процесу підготовки кадрів різного осві#

тньо#кваліфікаційного рівня; формування системи

інформування закладів профнавчання, служб про#

форієнтації та зайнятості; запровадження нової

прогресивної, європейської системи безперервно#

го навчання — "Навчання впродовж життя" —

прийняття базового Закону України "Про освіту

дорослих"; збереження високих показників охоп#

лення освітою при поліпшенні її якості; поліпшен#

ня стану вивчення навчальних дисциплін природ#

ничо#наукового, суспільствознавчого, інформацій#

но#технологічного напрямів; розширення сфери

вживання української мови, вивчення іноземних

мов; активне впровадження медіаосвіти; забезпе#

чення формування та ефективного використання

консолідованих бюджетів закладів освіти; вироб#

лення дієвої стратегії  захисту українського освіт#

нього простору; активізація державної політики в

освітньо#науковій, культурній, інформаційних

сферах серед молоді з окупованих територій; в

галузі культури: підготовити законопроект "Про

засади державної культурної політики"; розроби#

ти конкретні механізми впровадження нових ме#

неджерських практик у сфері культури; створити

нову модель стосунків між центром і регіонами в

реалізації культурної політики; оновити функцію

профільного міністерства, повноважень управлі#

нської ланки середнього рівня; впорядкувати нову

модель взаємодії органів управління із неурядо#

вими експертними та громадськими організаціями;

визначити об'єктивні критерії, індекси, індикато#

ри ефективності культурної політики; визначити

перелік гарантованих культурних послуг для насе#

лення, порядок їх надання, показників виконання

та якості; внести відповідні зміни у механізм фор#

мування персонального складу конкурсних комісій

та механізм оскарження результатів роботи кон#

курсних комісій; в релігійних відносинах: закріпи#

ти на рівні Основного Закону партнерську модель

державно#конфесійних відносин на противагу се#

параційної; передбачити у чинному Законі Украї#

ни "Про свободу совісті та релігійні організації"

можливість реалізації договірного порядку взає#

мовідносин між органами влади і релігійними

організаціями; поновити роботу Комісії  з питань

забезпечення реалізації прав релігійних органі#

зацій; включати до складу робочих груп з плану#

вання подальшого ефективного державно#конфе#

сійного партнерства представників  релігійних

організацій; започаткувати постійний моніторинг

активності релігійних організацій; вивчення зару#

біжного досвіду співпраці держави і церкви; в

інформаційній сфері: запобігання та нейтралізацію

інформаційних загроз; формування суспільної

свідомості населення країни з метою активної про#

тидії цим загрозам; визначення системи формуван#

ня і популяризації державної ідеології, культурних

та історичних традицій країни; створення та реал#

ізація ефективних механізмів протидії ідеям "русь#

кого міра"; розробка нових форм впливу на засо#

би масової інформації; формування системи кібер#

нетичної безпеки та механізмів її забезпечення

відповідно до ЗУ "Про кібернетичну безпеку".

Результативність протидії загрозам ДБГС Украї#

ни залежить від своєчасного, якісного правового

забезпечення механізмів державного управління

цими процесами. Тому є необхідним: провести ко#

дифікацію культурної сфери і прийняття уніфікова#

ного універсального консолідованого нормативно#

правового акту — Кодексу законів України про

культуру; внести зміни щодо посилення відпові#

дальності за руйнування чи розкрадання пам'яток

культури; розробити Стратегію розвитку вітчизня#

них культурних індустрій; внести зміни, щодо оп#

тимізації фінансового забезпечення культурної

сфери; розробити та затвердити державну програ#

му модернізації видавничо#поліграфічного комп#

лексу України; розробити довготривалу Державну

програму розвитку пам'яткоохоронної сфери; вдос#

коналити чинне законодавство щодо формування

корпоративної та приватної культури благодійниц#

тва та меценатства; прийняття на рівні Міністерства

освіти і науки нової концепції викладання історії

України в школі; розробка державної програми

популяризації життя та діяльності визначних ук#

раїнських діячів; вдосконалення законодавства

щодо свободи совісті й віросповідання; розробити

та подати на розгляд Верховної Рали України про#

ект ЗУ "Про захист громадян від деструктивних

психологічних впливів на психіку людини"; ухвали#

ти закон про Концепцію державної етнонаціональ#

ної політики України; розробити та затвердити Кон#
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цепцію інформаційної безпеки України, Концепцію

гуманітарного розвитку України, Положення про

координаційний центр з питань управління в гуман#

ітарній сфері на рівні держави, області.

Вважаємо, що основу формування ефективної

регіональної політики ДБГС України мають склас#

ти запропоновані нові поняття:

— "регіональна політика державної безпеки в

гуманітарній сфері" — створення органами влади,

громадськими інституціями в регіоні умов для роз#

витку його людського потенціалу завдяки рівному

доступу всіх громадян до якісної освіти, медично#

го обслуговування, розвитку культури, духовності,

забезпечення права на своєчасну та об'єктивну

інформацію, збереження історико#етнічних тра#

дицій, упередження та протидія загрозам гуманітар#

ної сфери,

— "регіональні загрози в гуманітарній сфері" —

це очевидна або прихована протидія, намір зашко#

дити в регіоні національним інтересам, цілям, соц#

іогуманітарному, національно#культурному розвит#

ку певної території, особистісного духовного роз#

витку людини, реалізації її конституційних прав та

свобод [10, с. 150—151].

Наукове дослідження засвідчило, що форму#

вання та реалізація політики ДБГС України прямоп#

ропорційно залежить від врахування особливостей

історичного, культурного, економічного розвитку

регіонів, наявних негативних викликів, тенденцій,

загроз у гуманітарній сфері, забезпечення, збере#

ження та розвиток духовної єдності територій,

ефективності діяльності державних регіональних

органів, їх взаємодії з громадськістю і жителями

регіону.

Основою має стати Концепція регіональної пол#

ітики державної безпеки гуманітарної сфери, мета

якої полягає у реалізації політики державної без#

пеки у виявленні, упередженні та ліквідації загроз

гуманітарного розвитку регіону; захисті територі#

альних цінностей, регіональних державних інте#

ресів; створення умов для максимального розвит#

ку української культури, якісної освіти, розкриття

творчого, інтелектуального потенціалу регіону, са#

мореалізації особливостей відповідно до її духов#

них і матеріальних потреб.

ВИСНОВКИ
Зміст та характеристика в науковому дослід#

женні концептуально#теоретичних основ політики

ДБГС закономірно потребує визначення стратегіч#

них пріоритетів формування та реалізації політики

державної безпеки гуманітарної сфери України з

врахуванням сучасних особливостей суспільно#

політичного, соціально#економічного, гуманітарно#

го розвитку країни.

Успіх здійснення децентралізації, реформи дер#

жавного управління, формування та реалізації полі#

тики ДБГС України залежить від спроможності дер#

жавних органів, органів місцевого самоврядування,

спільно з громадськістю виробляти і реалізовува#

ти цілісну державну політику, спрямовану на ста#

лий розвиток територій, своєчасне реагування на

внутрішні і зовнішні виклики, потенційні та реальні

загрози безпеці гуманітарної сфери.

Отримані результати наукового дослідження

свідчать, що розв'язати, вирішити означені завдан#

ня вбачається шляхом обгрунтування організацій#

ної структури та впорядкування функціональної

взаємодії усіх складових системи державного уп#

равління державною безпекою гуманітарної сфери

України на державному та регіональному рівнях, а

також наукового обгрунтування змісту процесуаль#

ної моделі обгрунтування змісту процесуальної

моделі державного управління протидії загрозам

ДБСГУ.

Запропоновані структурно#функціональна та

процесуальна моделі системи державного управлі#

ння ДБСГУ визначають, характеризують основні

функції управлінських структур, зв'язки коорди#

нації їх діяльності, етапи, зміст, послідовність реа#

лізації політики державної безпеки у гуманітарній

сфері. Розроблена типова структура, зміст паспор#

та загроз державній безпеці гуманітарної сфери

дозволить чіткіше розмежувати і зрозуміти сутність

загроз загальнодержавного, регіонального харак#

теру, визначити рівень органів державної влади,

необхідних ресурсів для реалізації відповідних про#

грам.

В удосконаленні механізмів державного управ#

ління протидії загрозам і викликам ДБГСУ науково

обгрунтовано доцільність застосування комплекс#

них механізмів із умовним їх поділом на правовий,

організаційний, інформаційний. Ефективність зас#

тосування названих механізмів пропорційно залеж#

на від змісту, відповідності потребам часу, ситуації,

стану загроз наявних та оновлених нормативно#пра#

вових актів; від змісту та процесу реалізації меха#

нізму в питаннях координації діяльності між усіма

елементами системи реалізації механізму в питан#

нях координації діяльності між усіма елементами

системи державного управління ДБГСУ та гро#

мадськими інституціями. Вагому роль у вирішенні

питань координації та взаємодії владних і громадсь#

ких інституцій мають відіграти Координаційні цен#

три створені на загальнодержавному та регіо#

нальному рівнях. Зміст удосконалення правового та

організаційного механізмів державного управління

протидії загрозам і викликам ДБГСУ стає конструк#

тивним, дієвим за умови вироблення їх за галузями

гуманітарної сфери — культури, освіти, науки.

Удосконалення інформаційного механізму пе#

редбачає, насамперед, налагодження органами

влади роботи із засобами масової інформації,

здійснення моніторингу інформаційних потоків і

соціальних мережах, налагодження системи інфор#

маційної, просвітницької діяльності серед населен#

ня.

Застосування правового, інформаційного,

організаційного механізмів у державному уп#

равлінні державною безпекою в гуманітарній сфері

вимагає дотримання процесуальної моделі систем#

но#аналітичної складової державного управління,

а саме її етапів: організаційно#підготовчого, конста#

туючого, формуючого, реалізаційного.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Аналіз, наукове обгрунтування важливості

удосконалення механізмів державного управління

протидії загрозам і викликам ДБГСУ, а також прак#

тичність запропонованих пропозицій, рекомендацій

підтверджує необхідність їх впровадження в прак#

тику роботи регіональних органів державного уп#

равління, формування та реалізації Концепції регі#

ональної політики державної безпеки гуманітарної

сфери України.

Саме процеси децентралізації в системі держав#

ного управління, впровадження активної регіональ#

ної політики, активне створення об'єднаних тери#

торіальних громаду регіонах країни дають підста#

ви для самостійного виваженого формування та

відповідальної реалізації регіональної політики

ДБСУ.

Одним із програмових документів у даному

відношенні є Концепція регіональної політики дер#

жавної безпеки гуманітарної сфери України. Її

структура, зміст, етапи формування, алгоритм дій

щодо реалізації мають бути науково обгрунтова#

ними, враховувати обов'язково регіональні особ#

ливості стану розвитку підсистем гуманітарної

сфери, наявні виклики, загрози, а також наявні та

перспективні управлінські, фінансово#економічні,

кадрові та інші ресурси, форми та методи взає#

модії, координації місцевих органів влади і гро#

мадськості.

Ефективність формування та реалізації політи#

ки ДБГС України на загальнодержавному та регіо#

нальному залежатиме від консолідації та коорди#

нації діяльності владних інституцій, громадськості,

забезпечення їх постійного взаємозв'язку у своє#

часному виявленні, упередженні та ліквідації заг#

роз національним цінностям, державним інтересам

в розвитку підсистем означеної сфери.
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