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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми. В умовах глобальних світових трансформацій 

безпекового середовища перед системою державного управління України постає 

актуальне наукове завдання щодо розроблення й невідкладного упровадження в 

державноуправлінську практику нової парадигми аналітичної діяльності в системі 

забезпечення національної безпеки (далі – СЗНБ), яка б стала основою сучасної 

методології ефективної організації аналітичної діяльності та концептуальною 

моделлю збирання, оброблення та верифікації відповідної інформації. Нагальна 

потреба в розробленні нової парадигми аналітичної діяльності ґрунтується 

насуперечностях, що існують сьогодні в цій системі, а саме: між інституційними 

викликами (зовнішньо- і внутрішньополітичного характеру) і відсутністю 

належного інформаційно-аналітичного інструментарію в СЗНБ України як 

необхідної умови ефективного функціонування останньої; між сучасними 

безпековими стандартами й неопрацьованістю аналітичних підходів щодо 

забезпечення їх.  

Дослідження процесів інституалізації аналітичної діяльності в СЗНБ стає 

дедалі складнішим не тільки через відсутність належного нормативно-правового 

забезпечення, a й у зв’язку з наявністю комплексу невирішених проблем науково-

методичного характеру, як-от: гносеологічна проблема – недостатній рівень 

теоретичного осмислення інституалізації аналітичної діяльності в СЗНБ, що вимагає 

оновлення понятійного апарату і як наслідок – упровадження у правове поле низки 

відповідних термінів; емпірична проблема – відсутність сучасних науково 

обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення системи аналітичної діяльності у 

сфері забезпечення національної безпеки України. 

Отже, актуальність теми дослідження зумовлена цілою низкою проблем як 

теоретичного, так і практичного характеру, що постали перед галуззю науки 

«Державне управління» і останнім часом ще не знайшли належного 

методологічного обґрунтування. 

У процесі підготовки дисертаційного дослідження було використано 

фундаментальні праці українських науковців, що стали основою в осмисленні 

сучасних парадигм державного управління, а саме праці В. Бакуменка, А. Дєгтяра, 

В. Дрешпака, В. Козакова, В. Корженка, О. Крюкова, Ю. Сурміна та ін. 

Важливими для виявлення основних проблем, що визначили зміст 

дисертаційної роботи, є наукові напрацювання вітчизняних та зарубіжних науковців 

щодо: базових соціальних інститутів, які визначають зміни в інституціональному 

середовищі державного управління (В. Абрамов, В. Бульба, Р. Войтович, 

В. Дзюндзюк, О. Крутій, М. Лахижа, О. Литвиненко, І. Лопушинський, 

В. Мартиненко, О. Орлов, Д. Норт, Д. Воллес, Б. Вайнгаст та ін.); становлення та 

розвитку інституту державноуправлінської аналітики (О. Валевський, А. Валюх, 

Ю. Кальниш, Є. Коломієць, О. Осауленко, О. Руденко, С. Телешун та ін.); теорії та 

практики розвідувальної діяльності (В. Плетт, М. Прілуков, Ч. Хант, В. Зартарьян, 

Р. Хілсмен та ін.); ролі аналітичних центрів і експертного середовища в державному 

управлінні (С. Кошовий, Р. Марутян, І. Петренко, А. Рубан, У. Сюцзюань та ін.); 

теорії та практики аналітичної діяльності в СЗНБ України (С. Андреєв, В. Горбулін, 
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І. Дацюк, Г. Ситник, А. Семенченко, О. Труш та ін.); моніторингу загроз 

національній безпеці України (Т. Запорожець, С. Зозуля, Л. Маслова, А. Пелих, 

Н. Смирнова, П. Фесянов та ін.); підготовки фахівців державного управління 

(М. Білинська, Л. Бєлова, А. Попок, Д. Карамишев та ін.) та фахівців-аналітиків 

(І. Демуз, А. Колодій, В. Кириленко, Л. Кириленко, В. Кудлай, О. Мандзюк, 

Ю. Пунда, М. Шевченко та ін.).  

Віддаючи належне науковим здобуткам у галузі науки державного управління 

щодо функціонування інституцій державноуправлінської аналітики та національної 

безпеки, слід зазначити, що питання інституалізації аналітичної діяльності в СЗНБ 

України комплексно ще не досліджувалися. Незважаючи на значну кількість ідей, 

узагальнень та пропозицій, які опрацьовано в науковій літературі з цих питань, 

розроблення системного підходу і визначення напрямів подальшого розвитку 

державного управління в системі аналітичної діяльності в СЗНБ України 

залишається актуальним, що і зумовило вибір теми дисертаційного дослідження.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри 

глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної 

академії державного управління при Президентові України за темами: «Оцінювання 

ефективності державного механізму реагування на загрози національним інтересам 

України в умовах євроінтеграції» (державний реєстраційний номер 0115U004055), 

«Методологія стратегічного планування в умовах глобальних загроз національній 

безпеці та міжнародній стабільності» (державний реєстраційний номер 0116U002765), 

«Інституціональні засади розвитку державної системи кризового реагування в Україні» 

(державний реєстраційний номер 0118U000643), у процесі виконання яких роль автора 

полягала в дослідженні зарубіжного та вітчизняного досвіду організації аналітичної 

діяльності в СЗНБ, в обґрунтуванні пропозицій щодо державного реагування на загрози 

територіальній цілісності України в умовах гібридної війни, обґрунтуванні пропозицій 

щодо використання. автоматизованих систем збирання й структуризації інформації 

в СЗНБ України. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

обґрунтування теоретичних засад та практичних рекомендацій щодо вдосконалення 

аналітичної діяльності в СЗНБ України на основі застосування як зарубіжного, так і 

українського досвіду, що довів свою ефективність в умовах глобальних загроз та 

викликів. 

Для досягнення поставленої мети було визначено такі завдання: 

- встановити ступінь наукової розробленості проблематики державного 

управління аналітичною діяльністю в СЗНБ; 

- уточнити зміст базових понять дослідження та запропонувати авторській 

підхід до класифікації аналітичної діяльності в СЗНБ; 

- визначити теоретичні засади організації та здійснення аналітичної діяльності в 

СЗНБ іноземних держав та України; 

- узагальнити та систематизувати вітчизняний та зарубіжний досвід (на прикладі 

США, ФРН, КНР, РФ) щодо інституалізації аналітичної діяльності в СЗНБ; 
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- обґрунтувати пріоритетні напрями подальшого розвитку системи державного 

управління аналітичною діяльністю у сфері забезпечення національної безпеки на 

основі застосування як зарубіжного, так і українського досвіду. 

Об’єкт дослідження – аналітична діяльність у сфері забезпечення 

національної безпеки.  

Предмет дослідження – інституалізація аналітичної діяльності в системі 

забезпечення національної безпеки на основі застосування зарубіжного та 

вітчизняного досвіду. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження стали сучасні 

загальні та спеціальні методи наукового пізнання. Метод класифікації було 

використано під час формування та оброблення джерел інформації, розроблення 

пропозицій щодо класифікації аналітичної діяльності в СЗНБ та її організаційних 

моделей. За допомогою логіко-семантичного методу уточнено понятійний апарат 

державноуправлінської проблематики аналітичної діяльності у сфері забезпечення 

національної безпеки. Системно-структурний метод використано для визначення 

функцій аналітичної діяльності в СЗНБ, структури інституціонального середовища 

аналітичної діяльності у вказаній системі, структури інституціональної матриці 

аналітичної діяльності. Метод моделювання використано для створення моделей 

аналітичної діяльності в СЗНБ. Компаративний метод дав змогу дослідити 

теоретико-методологічні засади інституалізації аналітичної діяльності в СЗНБ 

досліджуваних держав. Статистичний і документальний аналіз застосовувалося для 

визначення недоліків нормативно-правового та організаційно-функціонального 

забезпечення аналітичної діяльності в СЗНБ України. Спостереження та теоретичне 

узагальнення застосовано з метою вивчення зарубіжного досвіду організації 

аналітичної діяльності в СЗНБ, установлення причинно-наслідкових зв’язків і 

формулювання висновків та підготовки пропозицій тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в дисертації 

отримано нові наукові результати компаративного аналізу інституалізації аналітичної 

діяльності в СЗНБ України та іноземних держав (на прикладі США, ФРН, КНР, РФ), 

які в сукупності вирішують актуальне наукове завдання щодо обґрунтування 

теоретичних засад та практичних рекомендацій щодо вдосконалення аналітичної 

діяльності в СЗНБ України на основі застосування як зарубіжного, так і 

українського досвіду, що довів свою ефективність в умовах глобальних загроз та 

викликів. Зокрема, у дисертаційному дослідженні:  

уперше: 

– обґрунтовано пріоритетні напрями подальшого розвитку системи 

державного управління аналітичною діяльністю у сфері забезпечення національної 

безпеки України, до яких віднесено: запровадження нової парадигми аналітичної 

діяльності у сфері забезпечення національної безпеки як вихідної концептуальної 

моделі постановки і розв’язання практичних проблем, структурно вона базується на 

двох дисциплінарних парадигмах – дескриптивної та проспективної аналітики; 

інституційне закріплення рефлективної моделі удосконалення аналітичної 

діяльності в СЗНБ, що надасть змогу вдосконалити нормативно-правову базу у 

сфері аналітичної діяльності, оптимізувати структуру, функції системи аналітичної 

діяльності у сфері забезпечення національної безпеки з урахуванням нових вимог до 
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СЗНБ щодо своєчасного та адекватного реагування на загрози національним 

інтересам в умовах динамічного безпекового середовища; 

удосконалено: 

– теоретичні зсади організації та здійснення аналітичної діяльності через 

розроблення авторської: 

a) методики компаративного дослідження зарубіжного і вітчизняного досвіду 

формування й функціонування СЗНБ, зокрема визначено коло завдань щодо 

історико-компаративного дослідження концептуальних засад та компаративного 

дослідження інституціональних матриць аналітичної діяльності в СЗНБ 

досліджуваних держав; 

б) структурно-функціональної моделі аналітичної діяльності в СЗНБ, яку 

побудовано за використання «куба аналітики» та принципу комплементарності, що 

передбачає відображення сутнісних характеристик аналітичної діяльності в СЗНБ, а 

саме: організаційного, проблемного, методологічного, інформаційно-

технологічного, ціннісно-нормативного і кадрового аспектів вказаної діяльності та 

реалізацію функцій аналітики у відповідних підсистемах СЗНБ із дотриманням 

принципу компліментарності; 

в) концепції, що передбачає поєднання модельного підходу з 

інституціональним, системно-діяльнісним, структурно-функціональним підходами. 

Це дозволило інституалізацію аналітичної діяльності в СЗНБ подати як конкретно-

історичний процес, що має власну внутрішню «логіку» та закономірності; 

– понятійно-категорійний апарат аналітичної діяльності у сфері забезпечення 

національної безпеки шляхом: 

a) розроблення авторського підходу до класифікації аналітичної діяльності в 

СЗНБ шляхом виділення нових критеріїв: за рівнем організації – первинна, вища, 

масова аналітики; типом об’єкта аналізу – безпекова, політична, 

державноуправлінська та ін.; типом часової детермінації – актуальна, 

ретроспективна, прогностична; залежно від використання результатів для 

прийняття державноуправлінських рішень у сфері національної безпеки – 

стратегічна, ситуаційна аналітики; форм організації діяльності аналітичної 

структури – бюрократично-номенклатурна та коопераційна організаційні моделі 

аналітичної діяльності та ін.; 

б) уведення в науковий обіг таких понять, як інституціональна диференціація 

аналітичної діяльності – відокремлення інститутів аналітики за рівнем аналітичної 

діяльності, типом об’єкта аналізу, типом науки, що курирує, типом домінантного 

методу, рівнем пізнання, типом організації, залежно від використання результатів 

для прийняття державноуправлінських рішень тощо; інституціональне середовище 

аналітичної діяльності в СЗНБ – сукупність найважливіших нормативно-правових, 

організаційних, самоорганізаційних, технологічних, соціально-культурних, 

когнітивних правил і норм, що визначають поведінку суб’єктів аналітичної 

діяльності в СЗНБ та взаємовідносини між ними; інституалізація аналітичної 

діяльності в СЗНБ – процес становлення аналітики як соціального інституту, що 

забезпечує ціннісно-нормативний, технологічний, організаційно-управлінський, 

науково-методичний та ресурсний супровід аналітичної діяльності в інтересах 

забезпечення національної безпеки; інституціональна матриця аналітичної 
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діяльності в СЗНБ – сукупність базових інститутів, що склалися історично й 

регулюють відносини суб’єктів безпеки щодо аналітичної діяльності в інтересах 

забезпечення національної безпеки та вдосконалення змісту вже відомих через 

уточнення їхніх змістовних ознак (аналітична діяльність у СЗНБ, інститут 

державноуправлінської аналітики та ін.); 

дістали подальшого розвитку: 

– теоретичні узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду щодо 

інституалізації аналітичної діяльності в СЗНБ (на прикладі США, ФРН, КНР, РФ): для 

США та ФРН характерною є базова інституціональна Y-матриця, що, у свою чергу, 

визначає: демократичний тип політичного режиму; панівний тип комунікації в 

суспільстві – горизонтальний; тип державного управління – публічний; панівні 

ідеології в суспільстві – лібералізм, неолібералізм, консерватизм, неоконсерватизм. 

Наразі спостерігається тенденція переходу США від базової інституціональної Y-

матриці до Z-матриці, що характеризується матричним типом комунікації в 

суспільстві; для КНР та РФ характерною є базова інституціональна Х-матриця, що, у 

свою чергу, визначає: авторитарний тип політичного режиму; панівний тип 

комунікації в суспільстві – вертикальний; тип державного управління – державний; 

для України характерною є перехідна матриця, що поєднує в собі характерні риси 

базових інституціональних Х- та Y-матриць;  

– систематизація положень та ідей, що містяться в наукових працях 

зарубіжних і вітчизняних дослідників із проблем розроблення теорій аналітичної 

діяльності у сфері державного управління та національної безпеки, що дозволило: 

сформулювати основи теорії аналітичної діяльності у сфері забезпечення 

національної безпеки; сконструювати практико-цільовий компонент парадигм 

дескриптивної та проспективної аналітичної діяльності у сфері забезпечення 

національної безпеки; розробити рефлективну модель удосконалення аналітичної 

діяльності в СЗНБ. 

Практичне значення одержаних результатів. Основні теоретичні 

положення та конкретні пропозиції, що містяться в дисертації, може бути 

використано для вирішення наукових і практичних завдань із метою підвищення 

ефективності аналітичної діяльності в СЗНБ України, зокрема: у діяльності Ради 

національної безпеки і оборони України, Міністерства оборони України, інших 

органів державної влади, що опікуються питаннями національної безпеки; у процесі 

вдосконалення нормативно-правового забезпечення, державних програм, стратегій, 

концепцій забезпечення національної безпеки України; як методологічну основу 

роботи міністерств, комітетів, комісій, агентств, адміністрацій, інспекцій, служб, 

інших органів державної влади та державних установ; у науково-дослідній та 

викладацькій роботі, зокрема під час написання підручників, навчальних і 

методичних посібників, розроблення навчальних планів та програм професійного 

навчання державних службовців. 

Наукові висновки, пропозиції, рекомендації, що містяться в дисертації, 

ураховані та використані: 

– військовою частиною А 0515 Міністерства оборони України у процесі 

розроблення загальної організаційної моделі реалізації положень Концепції 

розвитку сектору безпеки і оборони України, інформаційно-аналітичних матеріалів 
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із питань паспортизації загроз національним інтересам України у воєнній сфері 

(довідка про упровадження № 222/1-1267 від 2 вересня 2016 р.); 

– департаментом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері 

інформаційної безпеки Служби безпеки України (СБУ) у процесі розроблення 

загальної організаційної моделі підготовки та упровадження реформи СБУ, 

аналітичні матеріали щодо оцінювання можливостей запровадження у практику 

державного управління національною безпекою України зарубіжного досвіду 

інформаційно-аналітичного забезпечення політики національної безпеки таких 

країн, як США та ФРН (довідка про упровадження № 30/2-15207 від 12 вересня 

2016 р.); 

– департаментом інформаційно-аналітичного забезпечення СБУ у процесі 

розроблення загальної організаційної моделі підготовки та упровадження реформи 

СБУ, аналітичні матеріали щодо оцінювання можливостей запровадження у 

практику державного управління національною безпекою України зарубіжного 

досвіду інформаційно-аналітичного забезпечення політики національної безпеки 

таких країн, як США та ФРН (довідка про упровадження № 4/1-2148 від 8 квітня 

2017 р.); 

– Національним інститутом стратегічних досліджень при Президентові 

України у процесі підготовки аналітичної доповіді Інституту, направленої до органів 

державної влади та розвідувальних органів України, про результати узагальнення та 

систематизації зарубіжного досвіду щодо реалізацій функцій вищої аналітики в 

СЗНБ в інтересах протидії агентам впливу, науково-теоретичного обґрунтування 

організаційно-правових засад протидії агентам впливу (акт про упровадження від 20 

лютого 2019 р.); 

– Національною академією СБУ під час перепідготовки та підвищення 

кваліфікації співробітників інформаційно-аналітичних підрозділів органів державної 

безпеки в межах спецкурсу «Правові засади та принципи інформаційно-аналітичної 

діяльності» та спеціальної дисципліни «Інформаційно-аналітичне забезпечення 

оперативно-службової діяльності» (акт про упровадження від 15 квітня 2019 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійною 

науковою працею автора. Основні розробки, зокрема і ті, що характеризують 

наукову новизну, практичне значення, здійснені автором особисто. У дисертації не 

використовувалося ідеї та розробки, що належать співавторам [4; 7; 8]. Внесок 

автора в опублікованих у співавторстві роботах конкретизовано в списку 

публікацій. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи було оприлюднено на науково-практичних конференціях: 

«Управлінські науки в сучасному світі» (Київ, 2015), «Державне управління і 

національна безпека» (Київ, 2016), «Реалії та перспективи розвитку суспільства: 

соціальні, психологічні і політичні аспекти» (Сладковічево, 2016.), «Стратегічні 

пріоритети в ХХІ столітті» (Київ, 2017), «Становлення публічного адміністрування в 

Україні» (Дніпро, 2019), «Інституціоналізація публічного управління в Україні в 

умовах євроінтеграційних та глобалізаційних викликів» (Київ, 2019), «Лабіринти 

реальності» (Монреаль – Сєвєродонецьк, 2020); науково-методичному семінарі 

«Ефективність державного механізму реагування на загрози національним інтересам 
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України в умовах євроінтеграції» (Київ, 2015); науково-практичному семінарі 

«Виклики і загрози національній безпеці в умовах “гібридної війниˮ» (Київ, 2017). 

Публікації. Основні наукові результати дисертаційного дослідження 

опубліковано у 20 наукових працях, серед яких: вісім статей у наукових фахових 

виданнях України з державного управління, одна стаття у наукових періодичних 

виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію; 10 тез у 

матеріалах науково-практичних конференцій, семінарів; одна публікація, що 

додатково висвітлює результати дослідження. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг 

роботи становить 378 сторінок, із них 186 сторінок основного тексту. Робота містить 

два рисунки, 15 додатків. Список використаних джерел містить 833 найменування, 

із них 22 іноземною мовою. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 

розкрито ступінь наукової розробленості; висвітлено зв’язок роботи з науковими 

програмами, планами та темами; сформульовано мету й основні завдання, визначено 

об’єкт і предмет; охарактеризовано особистий внесок здобувача; розкрито методи 

дослідження, наукову новизну, практичне значення одержаних результатів; 

наведено відомості про апробацію їх та публікації за темою дисертації, її структуру 

та обсяг. 

У першому розділі – «Теоретико-методологічні основи дослідження 

державноуправлінських проблем інституалізації аналітичної діяльності в системі 

забезпечення національної безпеки» – здійснено огляд наукових праць за темою 

дисертаційної роботи, проаналізовано понятійно-категорійний апарат проблематики 

аналітичної діяльності у сфері забезпечення національної безпеки, зроблено пропозиції 

щодо нової класифікації аналітичної діяльності в СЗНБ; визначено методологічні 

основи компаративного дослідження інституалізації аналітичної діяльності в СЗНБ 

іноземних держав та України. 

Аналіз стану розроблення досліджуваної теми у працях вітчизняних і 

зарубіжних авторів дав змогу дійти висновку – інформаційно-аналітичні служби 

міністерств та відомств, що опікуються питаннями національної безпеки, у 

переважній більшості реалізують інформаційну та інформаційно-довідкову 

функцію, а не інформаційно-аналітичну та прогностичну функції. По-перше, 

відсутність чітких та офіційно визначених термінів із проблематики 

державноуправлінської аналітики у сфері забезпечення національної безпеки, а 

також їхнє суперечливе застосування в різних документах із питань національної 

безпеки свідчать про значний розрив між науковим та офіційним дискурсом у сфері 

державного управління національною безпекою. По-друге, з причин глибинних 

трансформацій СЗНБ України в умовах гібридної війни, різко та докорінним чином 

змінюються завдання аналітичної діяльності в цій специфічній сфері. 

Удосконалено понятійно-категоріальний апарат аналітичної діяльності у сфері 

забезпечення національної безпеки шляхом уточнення змісту відомих та 
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формулювання нових понять, зокрема: інституціональна диференціація аналітичної 

діяльності; аналітична діяльність в СЗНБ; інституціональне середовище 

аналітичної діяльності в СЗНБ; інституалізація аналітичної діяльності в СЗНБ; 

інституціональна матриця аналітичної діяльності в СЗНБ та ін. 

Використання евристичного потенціалу стратифікаційної концепції 

ієрархічного відображення соціальних систем дозволило виокремити сім страт 

аналітичної діяльності в СЗНБ: сьома (найвища) страта – це страта процесу 

аналітичної діяльності (операційна), що дозволяє забезпечити аналіз та опис 

процесу вказаної діяльності в системі забезпечення національної безпеки; шоста 

страта – це страта функції комунікації, що забезпечує аналіз та опис процесів 

обміну необхідною та релевантною аналітичною інформацією між суб’єктами 

забезпечення національної безпеки; п’ята страта – це страта функції планування, 

що дозволяє забезпечити аналіз та опис процесу визначення цілей аналітичної 

діяльності в СЗНБ, а також відображення останніх у прогнозних та планових 

документах із питань забезпечення національної безпеки; четверта страта – це 

страта функції організації, що забезпечує аналіз та опис багаторівневої організації 

аналітичної діяльності в СЗНБ; третя страта – це страта функції мотивації, що 

забезпечує аналіз та опис мотиваційних механізмів на всіх рівнях аналітичної 

діяльності в СЗНБ; друга страта – це страта функції прийняття 

державноуправлінських рішень у сфері національної безпеки; перша страта – це 

страта функції контролю – забезпечує аналіз та опис запровадження методів та 

засобів отримання й оцінювання аналітичної інформації щодо стану досягнення 

цілей політики національної безпеки. 

В основу авторського підходу до класифікації аналітичної діяльності в системі 

забезпечення національної безпеки покладено тріаду принципів: урахування умов і 

факторів, що визначають виникнення та динаміку розвитку аналітичної діяльності у 

сфері забезпечення національної безпеки; відбір об’єктивних показників, що 

дозволяють виявити характерні риси аналітичної діяльності в системі забезпечення 

національної безпеки; класифікація здійснюється на рівні загального характеру 

аналітичної діяльності у сфері забезпечення національної безпеки, типологія 

(типізація) – на деталізації її окремих рис, з урахуванням специфіки розвитку 

аналітичної діяльності, що дозволило запропонувати таку класифікаційну модель: за 

рівнем функціонування аналітичної діяльності в СЗНБ – первинної, вищої та масової 

аналітики; за типом ціннісної орієнтації – конструктивної та деструктивної 

аналітики; за типом об’єкта аналізу (сфери знаходження проблеми) – безпекової, 

економічної, екологічної, державноуправлінської, соціальної, політичної, 

педагогічної, ментальної, військової та її різновидів – військово-історичної, воєнно-

політичної, військово-соціальної та ін.; за типом науки, що курирує, – філософської, 

аксіологічної, економічної, військової, безпекової, політологічної, соціологічної, 

державноуправлінської, праксеологічної, прогностичної, ретроспективної, 

соціально-психологічної, культурологічної, історичної; за типом методу, що 

домінує, – системної, логічної, оцінної (причинно-наслідкової), проблемної, 

статистичної, прескриптивної (програмно-цільової), балансової, ситуаційної;  за 

рівнем пізнання – методологічної, теоретичної, емпіричної;  за типом організації – 

аналітики державних організацій, що здійснюється в органах державної влади; 
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аналітики органів місцевого самоврядування, що здійснюється в органах державної 

влади; аналітики організацій третього сектору, що здійснюється суспільними 

неприбутковими організаціями; персональної аналітики, що здійснюється окремими 

аналітиками без включення їх у спеціальну організаційну структуру; за типом 

кадрів – професійної та непрофесійної аналітики; за ступенем відкритості для 

суспільства – відкритої (публічної) та закритої аналітики; за типом часової 

детермінації – ситуативної (актуальної), ретроспективної, прогностичної аналітики; 

залежно від використання результатів для прийняття державноуправлінських 

рішень – стратегічної та ситуаційної аналітики. 

Інституціональну матрицю аналітичної діяльності в СЗНБ подано як 

сукупність інститутів, що склалися історично й безпосередньо регулюють відносини 

суб’єктів безпеки щодо аналітичної діяльності в інтересах забезпечення 

національної безпеки. 

У другому розділі – «Особливості інституалізації аналітичної діяльності в 

системах забезпечення національної безпеки іноземних держав та України: 

компаративний аналіз» – визначено спільні та відмінні риси інституціональних 

матриць аналітичної діяльності в СЗНБ України та іноземних держав, які 

характеризуються сформованістю інституту аналітики у сфері забезпечення 

національної безпеки, а саме: США, ФРН, РФ, КНР. 

Результати історико-компаративного дослідження досвіду досліджуваних 

держав щодо державного управління аналітичною діяльністю в СЗНБ дозволяють 

констатувати, що в нормативному управлінні аналітичною діяльністю в СЗНБ 

керівництво США, ФРН, РФ, КНР дотримувалося принципів компліментарності та 

збігу загального стану інститутів аналітичної діяльності в СЗНБ зі складністю 

безпекового середовища, зовнішнього та внутрішнього інституціонального 

середовища аналітичної діяльності у вказаній системі. Відмінні та спільні риси 

ціннісно-нормативної компоненти інституту аналітики, спільні риси технологічної 

та організаційної компонентів інституту аналітики, наведено в таблиці. 

Установлено, що аналітична діяльність в СЗНБ України загалом сформувалася 

як соціальний інститут із розгалуженою мережею урядових та неурядових 

аналітичних установ. Проте в сучасних умовах гібридної війни вона повною мірою 

не задовольняє потреби вказаної системи в актуальній, достовірній, релевантній, 

оперативній, повній, коректній аналітичній інформації про стан національної 

безпеки, про можливості та наміри ймовірного противника. Такий стан справ 

зумовлений інституційними розривами між суміжними інститутами аналітичної 

діяльності та між інституційними рівнями державного управління аналітичною 

діяльністю в СЗНБ, а також незбігом загального стану інститутів аналітичної 

діяльності зі складністю сучасного безпекового середовища.  

Побудовано науково-теоретичний ряд теорій аналітичної діяльності у сфері 

забезпечення національної безпеки України, а також оцінено можливості 

використання позитивного зарубіжного досвіду інституалізації аналітичної 

діяльності в СЗНБ у вітчизняній державноуправлінській практиці забезпечення 

національної безпеки. 
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Таблиця 

Компаративний аналіз інститутів аналітичної діяльності в СЗНБ 

США, ФРН, КНР, РФ 
 

Одиниці 
компаратив- 
ного аналізу 

США ФРН КНР РФ 

Відмінні та спільні риси ціннісно-нормативної компоненти інституту аналітики 

культ захисту 

американського 

способу життя  

педантичність у 

розмежуванні 

питань зовнішньої 

і внутрішньої 

безпеки 

культ китає-

центризму; 

«стратагемність»; 

здатність до 

рефлексії 

культ захисту 

території історичного 

панування 

Ціннісні імперативи 

аналітичної 

діяльності 

сформованість контекстно-залежного уявлення про сутнісні характеристики 

поточних і перспективних практичних проблем забезпечення національної безпеки 

пріоритетність 

використання 

науково-

методичних 

розробок 

національних 

наукових шкіл, що 

максимально 

відображають 

традиції та 

інтереси США  

пріоритетність 

використання 

вітчизняних 

інформаційних 

технологій в 

інформаційно-

аналітичному 

забезпеченні 

політики 

національної 

безпеки 

пріоритетність 

використання 

науково-

методичних 

розробок 

національних 

наукових шкіл, що 

максимально 

відображають 

традиції та 

інтереси Китаю 

пріоритетність 

використання 

науково-

методичних 

розробок 

національних 

наукових шкіл, що 

максимально 

відображають 

традиції та інтереси 

РФ 

Інструментальні 

цінності 

аналітичної 

діяльності 

актуальність, плановість; достовірність, релевантність, оперативність, повнота, 

коректність аналітичної інформації про стан національної безпеки 

об’єктивність, системність, неперервність, узгодженість, верифікація, 

рентабельність, альтернативність, історизм, здорової конкуренції 

Принципи 

аналітичної 

діяльності політична коректність до громадської 

думки 

політична коректність до влади 

Стандарти аналітич-

ної діяльності 

Нормативно визначені стандарти аналітичної діяльності та підготовки аналітиків 

Спільні риси технологічної компоненти інституту аналітики 

Напрями 

аналітичної 

діяльності  

Нормативно визначені напрями: інформаційно-аналітичне забезпечення поточної 

та довгострокової політики національної безпеки, експертно-консультативна 

діяльність, консалтинг 

Методики 

аналітики 

Нормативно визначені методики первинної, вищої і масової, ситуаційної та 

стратегічної аналітики у сфері забезпечення національної безпеки 

Тематика аналітики Нормативно визначені практичні проблеми забезпечення національної безпеки на 

оперативному, тактичному та стратегічному рівнях державного управління 

 

У третьому розділі – «Напрями удосконалення державного управління 

аналітичною діяльністю в системі забезпечення національної безпеки України з 

урахуванням зарубіжного досвіду» – обґрунтовано рекомендації щодо 

інституалізації аналітичної діяльності в СЗНБ України з урахуванням позитивного 

зарубіжного досвіду в цій сфері. 

Доведено, що в умовах швидкоплинних змін у зовнішньому та внутрішньому 

безпековому середовищі вимоги до перспективної моделі аналітичної діяльності у 

сфері забезпечення національної безпеки Української держави визначаються 

нагальними потребами в достовірній, релевантній та оперативній аналітичній 

інформації. Розроблено комплементарну модель організації аналітичної діяльності в 
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СЗНБ, що має на меті забезпечити цілеспрямовану діяльність органів державної влади, 

що опікуються питаннями забезпечення національної безпеки, державних і 

недержавних аналітичних установ, розвідувальних органів, а також перетворення 

аналітичної діяльності на об’єкт організації та управління (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Комплементарна модель аналітичної діяльності в системі забезпечення 

національної безпеки 

Організаційний аспект аналітичної діяльності:  
суб’єкти забезпечення національної безпеки, розвідувальні органи, державні та недержавні 

аналітичні центри, організація й управляння аналітичною діяльністю 

Методологічний 
аспект аналітичної 
діяльності: сукупність 

методів аналітичної 

діяльності у сфері 

забезпечення 

національної безпеки 

Інформаційно-
технологічний аспект 
аналітичної діяльності: 
апріорна інформація про 

стан національної безпеки, 

переробка інформації, 

інформаційний продукт 

Ціннісно-нормативний аспект аналітичної діяльності: 
гносеологічні, правові, ціннісні імперативи, інструментальні цінності, 

норми, стандарти аналітики 

Проблемний аспект 
аналітичної діяльності: 
наявність практичних і 

пізнавальних проблем 

різного ступеня 

актуальності 

Кадровий аспект аналітичної діяльності: наявність 

професійних кадрів аналітиків 

Суб’єкти управління національною безпекою 
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З метою вдосконалення науково-методичного забезпечення інституалізації 

аналітичної діяльності у сфері національної безпеки України запропоновано 

розробити та упровадити в державноуправлінську практику рефлективну модель 

удосконалення аналітичної діяльності в СЗНБ (рис. 2). Така модель передбачає 

послідовне виконання органами державної влади, що опікуються питаннями 

національної безпеки, завдань, а саме: усвідомлення проблематики первинної, вищої 

та масової аналітики у сфері забезпечення національної безпеки; удосконалення 

нормативно-правової бази аналітичної діяльності в СЗНБ; структурно-

функціональна оптимізація механізмів аналітичної діяльності в СЗНБ; організація 

аналітичної діяльності в СЗНБ; оцінювання ефективності аналітичної діяльності в 

СЗНБ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Рефлективна модель удосконалення аналітичної діяльності в системі 

забезпечення національної безпеки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організаційноуправлінський блок 

аналітичної діяльності в СЗНБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок оцінювання 

ефективності аналітичної 

діяльності в СЗНБ 

Оцінювання 

ефективності 
Спеціальні 

аналітичні 

установи в СЗНБ 
Моніторинг 

результатів аналітичної 

діяльності в СЗНБ 

Об’єкти 

національної 

безпеки 

Технології 

аналітичної 

діяльності в 

СЗНБ 

Стан 

національної безпеки 

Первинна аналітика 

Рефлексивний блок 
Рефлексивний аналіз ситуації, що склалася за результатами аналітичної діяльності органів державної 

влади, які опікуються питаннями забезпечення національної безпеки  виявлення причин низької 

ефективності аналітичної діяльності  формулювання проблеми   класифікація проблем аналітичної 

діяльності в СЗНБ  пропозиції шляхів її розв’язання 

 

Блок удосконалення 

нормативно-правової бази у 

сфері аналітичної діяльності в 

СЗНБ 

Блок структурно-

функціональної оптимізації 

функцій та завдань аналітичної 

діяльності в СЗНБ 

Блок удосконалення 

механізмів аналітичної 

діяльності в СЗНБ 

Вища аналітика Масова аналітика 

Безпекове середовище 
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Доведено, що парадигма аналітичної діяльності у сфері забезпечення 

національної безпеки – це вихідна концептуальна модель постановки і розв’язання 

практичних проблем забезпечення національної безпеки, пов’язаних з отриманням 

аналітичної інформації щодо поточного та перспективного стану національної 

безпеки. Тобто це комплекс ідей, теорій і методів, за допомогою яких вивчають 

соціальні процеси у суспільстві, державі, безпековому середовищі, які плинуть та 

розвиваються за власними законами і використовуються для обґрунтування 

державноуправлінських рішень щодо захисту/обстоювання національних інтересів з 

урахуванням соціокультурних, когнітивних, кібернетичних, інституціональних та 

організаційно-управлінських чинників. 

 

ВИСНОВКИ 

 
У дисертаційній роботі вирішено актуальне наукове завдання, що полягає в 

теоретичному обґрунтуванні та розробленні пропозицій щодо обґрунтування 

теоретичних засад та практичних рекомендацій з удосконалення аналітичної 

діяльності в СЗНБ України на основі застосування як зарубіжного, так і 

українського досвіду, що довів свою ефективність в умовах глобальних загроз та 

викликів. Отримані у процесі проведеного дослідження результати дають 

можливість дійти таких висновків. 

1. Проблема формування та своєчасного оновлення концептуальних та 

організаційно-правових засад аналітичної діяльності в СЗНБ України відноситься до 

найгостріших проблем сучасності. Аналіз стану джерел із проблеми, що 

досліджується, свідчить, що вітчизняні науковці вивчають процеси інформаційно-

аналітичного забезпечення політики національної безпеки України, а також досвід 

іноземних держав у цій специфічній сфері. Проте комплексних досліджень із 

проблематики компаративного дослідження інституалізації аналітичної діяльності в 

СЗНБ іноземних держав та України на сьогодні обмаль, що не дозволяє сформувати 

панорамне бачення щодо можливостей використання зарубіжного досвіду у 

вітчизняній державноуправлінській практиці забезпечення національної безпеки. 

2. Уточнено зміст категорій та понять, які стосуються державноуправлінської 

проблематики аналітичної діяльності в СЗНБ, що дало змогу побудувати 

стратифікаційну модель реалізації функцій аналітичної діяльності в указаній 

системі. Цю модель подано у вигляді семи страт: а) страти процесу аналітичної 

діяльності, на якому розкривають уявлення про предмет, суб’єкт, мету, засіб, процес 

і результат аналітичної діяльності в СЗНБ; б) страти функцій «комунікація», 

«планування», «організація», «контроль», «мотивація», «прийняття 

державноуправлінських рішень», на яких розкриваються уявлення про обмін 

релевантною інформацією між суб’єктами забезпечення національної безпеки. 

Стратифікаційне та ешелоноване відображення основних функцій аналітичної 

діяльності в СЗНБ забезпечило системний аналіз і опис процесів їхньої реалізації, а 

також дозволило системно відобразити процес інституалізації аналітичної 

діяльності в СЗНБ з урахуванням рухомості інституціонального середовища 

державного управління та безпекового середовища. 

3. Встановлено, що теоретико-методологічними основами компаративного 
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дослідження інституалізації аналітичної діяльності в СЗНБ іноземних держав та 

України є використання: модельного, системно-діяльнісного, структурно-

функціонального та інституціонального підходів до вивчення проблем державного 

управління аналітичною діяльністю в СЗНБ досліджуваних держав; ідей історико-

компаративного дослідження еволюції поглядів на аналітичну діяльність та процесів 

її інституалізації в СЗНБ; ідей компаративного дослідження інституціональних 

матриць для порівняльного аналізу сучасного стану системи аналітичної діяльності 

у сфері забезпечення національної безпеки досліджуваних держав. 

Обґрунтовано, що інтегрована модель формування інституціональної матриці 

аналітичної діяльності в СЗНБ слугує методологічною основою державного 

управління процесом інституалізації аналітичної діяльності в указаній системі, а 

модель інституціональної матриці аналітичної діяльності в СЗНБ слугує 

методологічною основою функціонування системи аналітичної діяльності у сфері 

забезпечення національної безпеки. 

4. Узагальнення та систематизація вітчизняного та зарубіжного досвіду (на 

прикладі США, ФРН, РФ, КНР) інституалізації аналітичної діяльності в СЗНБ дало 

можливість установити спільні риси інституціональних матриць аналітичної 

діяльності в СЗНБ досліджуваних держав щодо: а) складання інституціональних 

матриць аналітичної діяльності в СЗНБ у рамках теорій аналітичної діяльності, 

національної безпеки, державного і публічного управління, інституціональної теорії; 

б) нормативно визначених функцій прямого контролю з боку державних органів 

влади за діяльністю розвідувальної спільноти й урядовими аналітичними 

установами; в) нормативно визначених функцій урядових аналітичних установ, 

розвідувальної спільноти, а також завдань спецслужб у сфері їхньої 

відповідальності; г) напрямів аналітичної діяльності – інформаційно-аналітичне 

забезпечення поточної та довгострокової політики національної безпеки, експертно-

консультативна діяльність, консалтинг у сфері національної безпеки; д) дисциплін і 

дисциплінарних галузей аналітики, методик первинної, вищої і масової, безпекової, 

політичної, військової, ситуаційної та стратегічної аналітики у сфері забезпечення 

національної безпеки; е) тематики – практичні проблеми забезпечення національної 

безпеки і оборони на оперативному, тактичному та стратегічному рівнях державного 

управління; є) організаційних форм аналітичної діяльності – діагностична, 

прогностична; ж) принципу єдності технологічної та інформаційної платформ, що 

забезпечує утворення єдиного інформаційно-аналітичного простору державного 

управління національною безпекою; з) принципу охорони державної таємниці та 

кібербезпеки в єдиному інформаційно-аналітичному просторі державного 

управління національною безпекою; і) способів структурної організації урядових 

аналітичних установ – ієрархічний, неурядових – мережевий.  

Компаративний аналіз інституціональних матриць аналітичної діяльності в 

СЗНБ США, ФРН, РФ, КНР та України надав можливість установити відмінні риси 

їх щодо: а) щільності, ієрархічної структури, організації зовнішнього та 

внутрішнього інституціонального середовища аналітичної діяльності в СЗНБ; б) 

ступеня сформованості інституціональних матриць аналітичної діяльності в СЗНБ; 

в) складників інституту аналітичної діяльності в СЗНБ, а саме: ціннісних 

імперативів аналітичної діяльності; інструментальних цінностей аналітичної 
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діяльності; норм аналітичної діяльності; специфічних форм взаємодії суб’єктів 

аналітичної діяльності з урядом та між собою.  

Встановлено, що для США і ФРН властива коопераційна організаційна модель 

аналітичної діяльності в СЗНБ, для РФ, КНР, України – бюрократично-

номенклатурна організаційна модель. 

5. Виявлено проблеми державного управління аналітичною діяльністю в СЗНБ 

України, як-от: проблема інституційних розривів між базовими соціальними 

інститутами, що визначають зміни в інституціональному середовищі аналітичної 

діяльності в СЗНБ, між різнорівневими та суміжними інститутами зовнішнього і 

внутрішнього інституціонального середовища аналітичної діяльності в указаній 

системі; проблема незбігання загального стану інститутів аналітичної діяльності зі 

складністю безпекового середовища; проблема остаточного формування 

інституціональної матриці аналітичної діяльності в СЗНБ, що проявляється в 

частковій сформованості інститутів моніторингу загроз національній безпеці 

України, експертно-консультативної діяльності та консалтингу, комунікації в СЗНБ, 

інформаційно-технологічного забезпечення аналітичної діяльності в СЗНБ, 

адаптивної ефективності системи аналітичної діяльності у сфері забезпечення 

національної безпеки, освіти фахівців-аналітиків. 

Доведено, що сучасний рівень розвитку аналітичної діяльності повною мірою 

не задовольняє потреб СЗНБ України в актуальній, достовірній, релевантній, 

оперативній, повній, коректній аналітичній інформації про сучасний та майбутній 

стан національної безпеки. 

6. З метою вдосконалення державного управління аналітичною діяльністю в 

СЗНБ України перспективною організаційною моделлю аналітичної діяльності 

визначено коопераційну модель та сформульовано пропозиції органам державної 

влади щодо її упровадження в державноуправлінську практику, як-от:  

- група пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази аналітичної 

діяльності в СЗНБ України з урахуванням зарубіжного досвіду США та ФРН, реалізація 

яких може мати кілька сценаріїв: 1-й сценарій – розроблення нормативно-правової бази 

політики національної безпеки, що частково регламентує функціонування аналітичної 

діяльності в СЗНБ (досвід ФРН), цей сценарій може бути перехідним до 2-го сценарію; 

2-й сценарій – розроблення нормативно-правової бази аналітичної діяльності в СЗНБ та 

упровадження її в державноуправлінську практику в повному обсязі (за аналогією 

США);  

- група пропозицій, що охоплює пропозиції щодо розроблення та 

упровадження в державноуправлінську практику структурно-логічних моделей 

реалізації функцій «комунікація», «планування», «мотивація», «інформаційно-

аналітичне забезпечення прийняття державноуправлінських рішень», «контроль 

результатів реалізації цілей аналітичної діяльності» в СЗНБ, а також функції 

«організація нормативного управління аналітичною діяльністю в системі 

забезпечення національної безпеки»;  

- група пропозицій, яку пов’язано з розробленням та упровадженням у 

державноуправлінську практику: класифікації аналітичної діяльності в СЗНБ; 

теорій первинної, вищої, масової, стратегічної, ситуаційної, безпекової, політичної, 

економічної, воєнної, воєнно-політичної, воєнно-історичної та військово-соціальної 
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аналітики; методик аналітичної діяльності у сфері забезпечення національної 

безпеки; парадигм дескриптивної та проспективної аналітичної діяльності у сфері 

забезпечення національної безпеки;  

- група пропозицій, яку пов’язано з розробленням та упровадженням у 

державноуправлінську практику: інтегрованої моделі формування 

інституціональної матриці аналітичної діяльності в СЗНБ; моделі інституціональної 

матриці аналітичної діяльності в СЗНБ; комплементарної моделі аналітичної 

діяльності в СЗНБ; рефлективної моделі удосконалення аналітичної діяльності в 

СЗНБ;  

- група пропозицій, яку пов’язано з розробленням та упровадженням у 

державноуправлінську практику системи заходів щодо розвитку інститутів 

аналітичної діяльності в СЗНБ з метою забезпечення збігу їхнього загального стану 

зі складністю безпекового середовища, зовнішнього та внутрішнього 

інституціонального середовища аналітичної діяльності в указаній системі. 
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АНОТАЦІЯ 

 
Соколов В. А. Інституалізація аналітичної діяльності в системі 

забезпечення національної безпеки на основі застосування зарубіжного та 
вітчизняного досвіду. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного 

управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління. – 

Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ, 

2020. 

У дисертаційній роботі вирішено актуальне наукове завдання, що полягає в 

теоретичному обґрунтуванні та розробленні пропозицій щодо застосування у 

вітчизняній державноуправлінській практиці наукових результатів компаративного 

дослідження інституалізації аналітичної діяльності в системі забезпечення 

національної безпеки (СЗНБ) іноземних держав та України, теоретико-методологічних 

засад удосконалення державного управління аналітичною діяльністю в СЗНБ в умовах 

динамічного безпекового середовища. У дисертаційній роботі: встановлено ступінь 

наукової розробленості проблем державного управління аналітичною діяльністю в 

СЗНБ у вітчизняній та зарубіжній науці; уточнено зміст категорій і понять, що 

стосуються проблематики аналітичної діяльності в СЗНБ; визначено теоретико-

методологічні основи компаративного дослідження інституалізації аналітичної 

діяльності в СЗНБ іноземних держав та України; узагальнено та систематизовано 

зарубіжний та вітчизняний досвід щодо інституалізації аналітичної діяльності в СЗНБ; 



 

19 
 

 

сформульовано проблеми державного управління аналітичною діяльністю в СЗНБ 

України в сучасних умовах; обґрунтовано пропозиції органам державної влади щодо 

вдосконалення аналітичної діяльності в СЗНБ України з урахуванням зарубіжного 

досвіду в цій специфічній сфері. 

Ключові слова: державне управління аналітичною діяльністю в системі 

забезпечення національної безпеки, інститут аналітики, аналітична діяльність у 

системі забезпечення національної безпеки, інституціональне середовище 

аналітичної діяльності в системі забезпечення національної безпеки, інституалізація 

аналітичної діяльності в системі забезпечення національної безпеки, 

інституціональна матриця аналітичної діяльності в системі забезпечення 

національної безпеки, організаційна модель аналітичної діяльності в системі 

забезпечення національної безпеки. 

 
ANNOTATION 

 
Sokolov V. Institualization of analytical activities within the national security 

system based on foreign and national experience. – Qualifying scientific papers a 
manuscript. 

Thesis for obtaining the candidate of sciences degree in public administration; 

specialty 25.00.01 – theory and history of public administration. – National Academy for 

Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv, 2020. 

 

The thesis concerns an actual scientific problem connected with theoretical 

substantiation and proposals for applying the scientific results of comparative study of  insti-

tualization of analytical activities within the national security systems of foreign countries and 

Ukraine in national public management practices, theoretical and methodological principles 

of improving public management of analytical activities within the national security sys-

tem in terms of dynamic security environment.  

It is determined the contents of categories and concepts related to the issues of the 

national security system analytical activities by introducing the author’s formulations of 

such concepts as «analytical activities within the national security system», «normative 

regulation of analytical activities within the national security system», «institutional envi-

ronment of analytical activities within the national security system», «institualization of 

analytical activities within the national security system», «institutional matrix of analytical 

activities within the national security system», «institute of analytics», «paradigm of ana-

lytical activities within the national security system», «organizational model of analytical 

activities within the national security system» into the use in science. In order to reveal the 

logic and patterns of specific historical process of institutionalization of analytical 

activities within the national security system, the author provides analytical activities 

within the national security system and develops a stratification model of analytical 

activities within the national security system functions implementation, an integrated 

model of analytical activities within the national security system forming institutional 

matrix, a model of analytical activities within the national security system institutional 

matrix.  

Commonalities and differences of analytical activities institutional matrices within the 
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national security system of Ukraine and foreign countries (the USA, Germany, Russian 

Federation, China), which characterize the level of formation of the institute of analytics in 

the sphere of national security, are defined.  

It is proved that a cooperative organizational model of analytical activities within the 

national security system is peculiar to the USA and Germany, whereas a bureaucratic-

nomenclatural organizational model is a characteristic of the Russian Federation, China 

and Ukraine. 

Problems of analytical activities within the national security system of Ukrainian  

public management, namely, the problems of final forming of institutional matrix of 

analytical activities and non-concurrence of analytical activities institutes in general state 

of development with the complexity of security environment are identified. 

For the purpose of improving national security of Ukrainian public management, a 

cooperative model is defined as a perspective organizational model of analytical activities 

and the priority directions for public management of analytical activities system within the 

national security system of organizational development optimization are defined. In 

particular, the author determines: а) theoretical direction which suggests forming general 

provisions of analytical activities system within the national security system 

institutionalization, namely: general provisions and values of analytical activities, basic 

categories and concepts of analytical activities within the national security system and its 

principles; research methods for problems of institutionalization of analytical activities 

within the national security system; theoretical approaches for analytical activities within 

the national security system of public management; b) innovative direction, which is 

associated with the diagnosis of the condition of the national system of analytical activities 

within the national security system and assessment of the possibilities of using foreign 

experience in this specific area in order to clarify the structural and functional models of 

analytical activities within the national security system functions implementation to 

develop an integrated model of analytical activities within the national security system 

forming institutional matrix, a model of analytical activities within the national security 

system institutional matrix, structural and functional and organizational models of 

analytical activities within the national security system, a reflective model of improving 

analytical activities within the national security system; c) legislative direction, which is 

aimed at improving regulatory and legal support of analytical activities within the national 

security system; d) organizational direction, which is aimed at structural and functional 

optimization of analytical activities system within the national security system, at 

improving the system of national security experts and analysts of professional training and 

implementing analytical technologies into the national security public management 

practice. 

Key words: public management of analytical activities within the national security 

system, institute of analytics, analytical activities within the national security system, insti-

tutional environment of analytical activities within the national security system, instituali-

zation of analytical activities within the national security system, institutional matrix of 

analytical activities within the national security system, organizational model of analytical 

activities within the national security system. 
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