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Визначено основні чинники, які зумовлюють формування організаційно�функціональної структу�
ри системи забезпечення політичної безпеки та визначають місце і основні завдання суб'єктів дер�
жавного управління у сфері політичної безпеки у цій системі, а також об'єкти управлінських впливів
з боку вказаних суб'єктів. Наведено перелік завдань системи забезпечення політичної безпеки та
показано її взаємозв'язок із системою державного управління у сфері політичної безпеки, а також
взаємозв'язок останньої із системою державного управління у сфері національної безпеки. На цій
основі визначено основні компоненти (блоки) моделі забезпечення політичної безпеки. З ураху�
ванням вказаної моделі визначені головні передумови забезпечення ефективності та результатив�
ності процесу забезпечення політичної безпеки, а саме належна якість: аналізу умов формування
пріоритетних національних політичних цілей; аналізу та синтезу можливостей держави щодо їх до�
сягнення; прогнозування динаміки змін умов формування вказаних цілей та можливостей щодо їх
досягнення в коротко�, середньо— та довгостроковій перспективі.

The main factors that determine the organizational and functional structure of the system of ensuring
political security are identified and determine the place and the main tasks of the subjects of state
administration in the sphere of political security in this system, as well as objects of administrative
influence on the part of the abovementioned subjects. The list of tasks of the system of ensuring political
security is shown and its relation with the system of state is shown management in the sphere of political
security, as well as the relationship of the latter with the system of public administration in the sphere of
national security, and on this basis, the main components of the model of providing political security are
determined. The main subjects of the system of ensuring political security are the state authorities, since
state power is implemented through the public�political relations of domination and conquest between
actors based on state coercion. At the same time, state power is the main tool for ensuring the existence
of the state, protecting the political system, organizing and managing a socially heterogeneous society
and preserving its integrity by influencing public�political relations with the help of specially created
institutions (state authorities), which are entrusted with the exercise of its functions. Taking into account
this model, the main preconditions for ensuring the effectiveness and efficiency of the process of ensuring
political security, namely proper quality, are: the analysis of the conditions for the formation of priority
national political goals; analysis and synthesis of the state's possibilities for their achievement; forecasting
the dynamics of changes in the conditions for the formation of these goals and opportunities for their
achievement in the short, medium and long term.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ ЗАВДАННЯМИ ТЕОРІЇ І
ПРАКТИКИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ
БЕЗПЕКИ

Державне управління у сфері політичної безпеки

(ДУПБ) з одного боку, є складовою державного управл�

іння у сфері національної безпеки, а з іншого, складо�

вою політичного процесу вироблення стратегій суспіль�

но�політичного розвитку, які стосуються вирішення про�

блемних питань забезпечення політичної безпеки. Досяг�

нення цієї мети виконуються шляхом прийняття та реалі�

зації суб'єктами ДУПБ тих чи інших управлінських рішень

(політичних, державно�політичних та державно�управлі�

нських (адміністративних). Очевидно, що ці рішення в
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кінцевому підсумку спрямовані на вирішення завдань, які

є декомпозицією головної мети та зумовлені небезпека�

ми політичній безпеці. Головними суб'єктами системи

ДУПБ, яка є складовою системи забезпечення політич�

ної безпеки (СЗПБ), є органи державної влади. Тому пе�

редумови організації їх ефективної діяльності при вирі�

шенні цих завдань є запорукою адекватного реагування

на небезпеки політичній безпеці. Разом з тим, комплекс�

ний аналіз чинників які визначають основні компоненти

(блоки) моделі забезпечення політичної безпеки до цьо�

го часу залишалися поза увагою науковців. Це значною

мірою не дозволяє розкрити зміст процесу забезпечен�

ня політичної безпеки та не сприяє підвищенню ефектив�

ності управлінських рішень суб'єктів ДУПБ.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Виконаний нами аналіз дозволяє дійти висновку, що

низка проблемних питань щодо формування та функці�

онування систем забезпечення національної безпеки та

політичної безпеки, зокрема, їх структури, завдань,

взаємозв'язку, а також, щодо формування та функціо�

нування системи державного управління у сфері націо�

нальної безпеки знайшли своє відображення у науковій

та нормативній літературі [1�7]. Разом з тим, питання

визначення основних компонентів (блоків) моделі за�

безпечення політичної безпеки до цього часу залиша�

лось поза увагою науковців, незважаючи на те, що ефек�

тивність та результативність реалізації національних

політичних інтересів значною мірою залежить саме від

якості, збалансованості, взаємоузгодженості та функ�

ціональної спроможності вказаних компонентів.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення основних компонентів

(блоків) моделі забезпечення політичної безпеки

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Як зазначають науковці, ефективність та результа�

тивність реалізації національних інтересів значною мірою

залежить від якості, збалансованості та спроможності

структурних елементів системи забезпечення національ�

ної безпеки (СЗНБ) [1; 3; 4; 7]. Визначальне місце серед

цих елементів належить СЗПБ. Це зумовлено тим, що з

одного боку, політична безпека є невід'ємною складо�

вою національної безпеки, а з іншого, принциповою важ�

ливістю реалізації національних політичних інтересів для

життєдіяльності людини (індивіда), суспільства та дер�

жавних інститутів. При цьому варто погодитися із визна�

ченням СЗПБ, яке запропонував В.Смолянюк, на думку

якого вказана система — це законодавчо визначені інсти�

тути (суб'єкти), засоби та процедури, за допомогою яких

забезпечується реалізація політичних інтересів людини,

суспільства та держави, що це елементи системи націо�

нальної безпеки, які забезпечують безпеку політичної си�

стеми (держави) від деструктивних впливів внутрішньо�

го та зовнішнього походження" [8, с. 360].

Як було нами показано, сенсом існування (головною

метою) системи політичної безпеки є створення умов для

захищеності національних політичних інтересів, забез�

печення цілісності суспільного організму та його про�

гресивного розвитку, унеможливлення послаблення

здатності держави відстоювати вказані інтереси, а її виз�

начальним елементом є СЗПБ [9]. У свою чергу, скла�

довими СЗПБ є суб'єкти ДУПБ та певні механізми орга�

нізації їх взаємодії з метою впливу на об'єкти політич�

ної безпеки. При цьому основними чинниками, які виз�

начають організаційно�функціональну структуру, мету

та завдання СЗПБ є (рис. 1): зовнішні та внутрішні умо�

ви її формування та функціонування, як соціальної сис�

теми; спеціально створені сили і засоби для виконання

завдань щодо забезпечення політичної безпеки (збройні

сили, спеціальні служби, підрозділи міністерства

внутрішніх справ та ін.); суб'єкти забезпечення політич�

ної безпеки, які утворюють систему ДУПБ (їх основною

метою діяльності є підготовка та реалізація управлінсь�

ких рішень з питань забезпечення політичної безпеки);

об'єкти політичної безпеки (серед яких, зокрема, кон�

ституційні права і свободи громадян, політична систе�

ма, державний суверенітет, конституційний устрій);

інститути громадянського суспільства, політичні партії,

окремі громадяни, засоби масової інформації (рис. 1).

Основними суб'єктами СЗПБ є органи державної

влади, оскільки державна влада реалізується через пуб�

лічно�політичні відносини панування і підкорення між

суб'єктами, що спираються на державний примус. Вод�

ночас, державна влада є основним інструментом забез�

печення існування держави, охорони політичної систе�

ми, організації та упорядкування соціально неоднорід�

ного суспільства та збереження його цілісності здійсню�

ючи вплив на публічно�політичні відносини за допомо�

гою спеціально створених інститутів (органів держав�

ної влади), на які покладають виконання її функцій.

Тому ДУПБ водночас є процесом і способом функ�

ціонування і реалізації функцій державної влади у сфері

забезпечення політичної безпеки, де головною метою

є досягнення політичних національних цілей, а органи

державної влади, до компетенції яких належить розроб�

ка та прийняття управлінських рішень у сфері політич�

ної безпеки (політичних, державно�політичних та дер�

жавно�управлінських рішень) утворюють систему ДУПБ.

Варто зазначити, що в науковій літературі наводить�

ся досить вичерпне розуміння мети та функцій системи

державного управління у сфері національної безпеки

(ДУНБ), а також перелік суб'єктів, на які покладається

виконання цих функцій [4; 7; 8]. Вважається, що ДУНБ

це "невід'ємна складова державного управління, яка

охоплює соціальну, економічну, гуманітарну та політич�

ну сфери життєдіяльності суспільства та держави, і є

цілеспрямованою діяльністю суб'єктів забезпечення на�

ціональної безпеки" [8, с. 118]. При цьому, суб'єктами

ДУНБ є посадові особи, органи державного управлін�

ня, інші державні інститути, діяльність яких прямо чи

опосередковано пов'язана із забезпеченням національ�

ної безпеки. Тому, можна вважати, що система ДУПБ

це невід'ємна складова ДУНБ, яка охоплює політичну

сферу життєдіяльності суспільства та держави. Оскіль�

ки головним суб'єктом забезпечення політичної безпе�

ки є держава в особі органів державного управління,

то виконання вказаних завдань передусім покладаєть�

ся на вказані органи, які уповноважені приймати полі�

тичні та адміністративні управлінські рішення та засто�

совувати примус (силу) щодо забезпечення їх виконан�

ня. Тобто органи державного управління, використову�
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ючи наявний потенціал СЗПБ, мають здійснювати уп�

равлінські впливи (політичні, державно�політичні, адмі�

ністративні) на об'єкти політичної безпеки з метою реа�

лізації національних політичних інтересів.

Аналіз нормативно�правових актів та наукових праць

дозволяє стверджувати, що основними об'єктами, на які

спрямовують управлінські впливи суб'єкти ДУПБ є факто�

ри (суб'єкти, явища, процеси тощо), які породжують не�

безпеки політичній безпеці, передусім [1; 3; 4; 6; 8; 10; 11]:

конституційно�правовим засадам суспільного устрою та

конституційним правам і свободам людини та громадяни�

на; ефективному функціонуванню та розвитку політичних

інститутів (складових політичної системи); державному

суверенітету та територіальній цілісності; демократичним

та духовно�моральним засадам життєдіяльності суспіль�

ства та держави; розвитку інститутів громадянського сус�

пільства та прозорості у діяльності державних органів;

суспільно�політичній та міжконфесійній стабільності; полі�

тико�правовим та духовно�культурним основам етнонаці�

ональної стабільності; розвідувально�підривної діяльності

іноземних спеціальних служб; активізації діяльності міжна�

родних організованих злочинних угрупувань та міжнарод�

них терористичних організацій; поширенню ядерної та

іншої зброї масового ураження та засобів її транспорту�

вання; розповсюдження політичної корупції в органах дер�

жавної влади та зрощення бізнесу й політики; екстреміз�

му та створення й функціонування незаконних воєнізова�

них збройних формувань та намагання використати їх в

інтересах певних політичних сил; використання в інтере�

сах тих чи інших політичних сил військових формувань й

правоохоронних органів держави; втягування України в

регіональні збройні конфлікти чи у протистояння з інши�

ми державами; створення сприятливих зовнішньополітич�

них умов для прогресивного соціально�економічного роз�

витку країни та розвитку рівноправних взаємовигідних

відносин з іншими державами світу в інтересах України;

втягування України в регіональні збройні конфлікти чи у

протистояння з іншими державами.

Очевидно, що комплексний вплив вказаних фак�

торів, їх діалектична єдність, яка зумовлена нерозрив�

ністю процесу розвитку людини, суспільства, держави

у просторі та часі, породжує системні загрози суспіль�

но�політичній дестабілізації суспільства, руйнації куль�

турно�цивілізаційного коду народу (нації) та держав�

ності й зумовлює необхідність вирішення низки взає�

мопов'язаних завдань, які покладаються на суб'єкти

ДУПБ. Принципова важливість якісного вирішення цих

завдань для життєдіяльності кожної людини (індивіда),

суспільства та держави зумовлює актуальність грунтов�

них наукових досліджень процесу забезпечення політич�

ної безпеки, серед яких чільне місце належить визна�

ченню основних компонентів (блоків) моделі забезпе�

чення політичної безпеки. У даному випадку йдеться про

модель, яка б відображала взаємозв'язок та взаємо�

зумовленість основних елементів процесу забезпечен�

ня політичної безпеки. Результати виконаного нами

дослідження дозволяють стверджувати, що такими еле�

ментами, які представлені на рис. 2, є:

СЗПБ (йдеться про завдання, які покладаються на

вказану систему, наприклад, В.Смолянюк, зокрема, вка�

зує на такі завдання, які покладаються на цю систему

[8, с. 360—361]: захист конституційного ладу; удоско�

налення системи політичної влади з метою зміцнення

демократії, духовних і моральних засад суспільства;

створення дієвих органів захисту конституційних прав і

свобод людини; забезпечення політичної стабільності,

громадянського миру та взаєморозуміння у суспільстві;

пошук ефективних способів узгодження інтересів етні�

чних груп і вирішення міжнаціональних суперечностей

(конфліктів); забезпечення міжконфесійної стабіль�

ності, запобігання конфліктних загострень на релігійній

основі; запобігання втручання у внутрішні справи, по�

сяганню на державний суверенітет та територіальну

цілісність з боку інших держав; участь у глобальній та

регіональній системах колективної безпеки; сприяння

врегулюванню конфліктів, особливо у суміжних регіо�
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Суб’єкти забезпечення політичної безпеки 
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Рис. 1. Складові СЗПБ та місце в ній системи ДУПБ
Джерело: складено автором.
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нах; участь у заходах, спрямованих на боротьбу з міжна�

родними організованими злочинними угрупуваннями та

міжнародним тероризмом; створення сприятливих зов�

нішньополітичних умов для прогресивного соціально�

економічного розвитку країни;

нормативно�правові акти з питань забезпечення на�

ціональної безпеки (цілі, настанови, завдання тощо)

щодо забезпечення національної безпеки, які визнача�

ють пріоритети та завдання Стратегії національної без�

пеки;

Стратегія національної безпеки (визначає пріорите�

ти Стратегії забезпечення політичної безпеки);

Стратегія забезпечення політичної безпеки, як

інструмент реалізації цілей у сфері політичної безпеки

та нормативно�правова основа реагування на небезпе�

ки політичній безпеці;

конкретні плани щодо виконання вимог Стратегії

національної безпеки та Стратегії забезпечення політич�

ної безпеки, які взаємопов'язані з розробкою та уточ�

ненням паспортів загроз політичній безпеці;

система моніторингу та контролю досягнення цілей

визначених Стратегією забезпечення політичної безпеки.

Очевидно, що головною передумовою ефективності

та результативності забезпечення політичної безпеки є

належна якість та оперативність виконання суб'єктами

ДУПБ завдань щодо (рис. 2): аналізу зовнішніх і внутрішніх

умов формування пріоритетних національних політичних

цілей (цілей у сфері політичної безпеки); аналізу та синте�

зу можливостей держави щодо досягнення визначених

політичних цілей; прогнозування динаміки змін зовнішніх

і внутрішніх умов формування пріоритетних національних

політичних цілей та можливостей щодо їх досягнення в

коротко�, середньо— та довгостроковій перспективі.

Таким чином ефективність та результативність

ДУПБ значною мірою залежать від якості та оператив�

ності виконання завдань, які покладаються на СЗПБ.
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Рис. 2. Основні компоненти (блоки) моделі забезпечення політичної безпеки
Джерело: складено автором.
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ВИСНОВКИ
1. СЗПБ є складовою СПБ, а ефективність її функ�

ціонування значною мірою буде залежати від врахуван�

ня взаємозв'язку, взаємообумовленості та взаємодії між

суб'єктами ДУПБ при прийнятті тих чи інших управлі�

нських рішень з питань реалізації національних політич�

них інтересів. При цьому перелік та обсяг завдань

суб'єктів ДУПБ є основним чинником, який визначає

організаційно�функціональну структуру системи ДУПБ.

2. Визначені основні компоненти (блоки) моделі

забезпечення політичної безпеки: СЗПБ (йдеться про

завдання, які покладаються на вказану систему); нор�

мативно�правові акти з питань забезпечення національ�

ної безпеки; Стратегія національної безпеки; Стратегія

забезпечення політичної безпеки; конкретні плани щодо

виконання Стратегії національної безпеки та Стратегії

забезпечення політичної безпеки; система моніторингу

та контролю досягнення цілей визначених Стратегією

забезпечення політичної безпеки.

3. З урахуванням вказаної моделі визначені головні

передумови забезпечення ефективності та результатив�

ності процесу забезпечення політичної безпеки, серед

яких, зокрема, належна якість аналізу умов формуван�

ня національних політичних цілей та прогнозування ди�

наміки змін вказаних умов.

Перспективи подальших досліджень полягають у

розробці паспортів загроз політичній безпеці та методів

аналізу умов формування пріоритетних національних

політичних цілей та можливостей держави щодо їх до�

сягнення.
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