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АНОТАЦІЯ  

  

Соколов В.А. Інституалізація аналітичної діяльності в системі 

забезпечення національної безпеки на основі зарубіжного і 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, Харківський регіональний інститут державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України, м. 

Харків, 2020.  

У дисертації концептуалізовано пріоритетні напрями удосконалення 

державного управління аналітичною діяльністю в системі забезпечення 

національної безпеки (СЗНБ) України з урахуванням позитивного 

вітчизняного і зарубіжного досвіду.  

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 важливе наукове завдання 

обґрунтування теоретико-методологічних засад та практичних пропозицій 

щодо вдосконалення аналітичної діяльності в СЗНБ України з урахуванням 

позитивного вітчизняного і зарубіжного досвіду.   

У дисертаційній роботі визначено ступінь наукової розробленості 

проблем державного управління аналітичною діяльністю в СЗНБ у вітчизняній 

та зарубіжній науці.   

Удосконалено понятійно-категоріальний апарат теорії державного 

управління національною безпекою шляхом введення в науковий обіг 

авторських формулювань понять «аналітична діяльність в СЗНБ», 

«нормативне управління аналітичною діяльністю в СЗНБ»,  



 

«інституціональне  середовище  аналітичної  діяльності  в 

 СЗНБ», «інституалізація аналітичної діяльності в СЗНБ», «інституціональна 

матриця аналітичної діяльності в СЗНБ», «інститут аналітики», «організаційна 

модель аналітичної діяльності в СЗНБ».  

З метою розкриття логіки та закономірностей конкретно-історичного 

процесу інституалізації аналітичної діяльності в СЗНБ автором здійснено 

класифікацію аналітичної діяльності в СЗНБ, а також розроблено 

стратифікаційну модель реалізації функцій аналітичної діяльності в СЗНБ, 

інтегровану модель формування інституціональної матриці аналітичної 

діяльності в СЗНБ, модель інституціональної матриці аналітичної діяльності в 

СЗНБ.   

Встановлено, що теоретико-методологічними основами компаративного 

дослідження інституалізації аналітичної діяльності в СЗНБ іноземних держав 

та України є використання модельного, системнодіяльнісного, структурно-

функціонального та інституціонального підходів.  

Обґрунтовано, що інтегрована модель формування інституціональної 

матриці аналітичної діяльності в СЗНБ слугує методологічної основою 

державного управління процесом інституалізації аналітичної діяльності у 

вказаній системі, а модель інституціональної матриці аналітичної діяльності в 

СЗНБ слугує методологічною основою функціонування системи аналітичної 

діяльності у сфері забезпечення національної безпеки.  

Визначено спільні та відмінні риси інституціональних матриць 

аналітичної діяльності в СЗНБ України та іноземних держав (США, ФРН, РФ, 

КНР), які характеризують рівень сформованості інституту аналітики у сфері 

забезпечення національної безпеки.   

Встановлено, що спільними рисами інституціональних матриць 

аналітичної діяльності в СЗНБ досліджуваних держав є: а) складання 

інституціональних матриць аналітичної діяльності в СЗНБ в рамках теорій 

аналітичної діяльності, національної безпеки, державного і публічного 

управління, інституціональної теорії; б) нормативне визначення функцій 



 

прямого контролю з боку державних органів влади за діяльністю 

розвідувальної спільноти і урядовими аналітичними установами; в) 

нормативне визначення функцій урядових аналітичних установ, 

розвідувальної спільноти, а також завдань спецслужб у сфері їхньої 

відповідальності; г) напрями аналітичної діяльності – інформаційноаналітичне 

забезпечення поточної та довгострокової політики національної безпеки, 

експертно-консультативна діяльність, консалтинг у сфері національної 

безпеки; д) дисципліни і дисциплінарні галузі аналітики, методик первинної, 

вищої і масової, безпекової, політичної, військової, ситуаційної та стратегічної 

аналітики у сфері забезпечення національної безпеки; е) тематика – практичні 

проблеми забезпечення національної безпеки і оборони на оперативному, 

тактичному та стратегічному рівнях державного управління; є) організаційні 

форми аналітичної діяльності – діагностична, прогностична; ж) дотримання 

принципу єдності технологічної та інформаційної платформ, що забезпечує 

утворення єдиного інформаційноаналітичного простору державного 

управління національною безпекою; з) дотримання принципу охорони 

державної таємниці та кібербезпеки в єдиному інформаційно-аналітичному 

просторі державного управління національною безпекою; і) способи 

структурної організації урядових аналітичних установ – ієрархічний, 

неурядових – мережевий.   

Компаративний аналіз інституціональних матриць аналітичної 

діяльності в СЗНБ США, ФРН, РФ, КНР та України дав можливість установити 

їх відмінні риси щодо: а) щільності, ієрархічної структури, організації 

зовнішнього та внутрішнього інституціонального середовища аналітичної 

діяльності в СЗНБ; б) ступеню сформованості інституціональних матриць 

аналітичної діяльності в СЗНБ; в) складових інституту аналітичної діяльності 

в СЗНБ, а саме: ціннісних імперативах аналітичної діяльності; 

інструментальних цінностей аналітичної діяльності; норм аналітичної 

діяльності; специфічних форм взаємодії суб’єктів аналітичної діяльності з 

урядом та між собою.   



 

Встановлено, що в нормативному управлінні аналітичною діяльністю в 

СЗНБ керівництво досліджуваних держав дотримувалося таких принципів, як: 

а) принципу компліментарності, що дозволяє подолати інституційні розриви 

між базовими соціальними інститутами, які визначають зміни в 

інституціональному середовищі аналітичної діяльності в СЗНБ, між 

різнорівневими та суміжними інститутами зовнішнього і внутрішнього 

інституціонального середовища аналітичної діяльності у вказаній системі; б) 

принципів збігу загального стану інститутів аналітичної діяльності в СЗНБ зі 

складністю сучасного безпекового середовища, зовнішнього та внутрішнього 

інституціонального середовища аналітичної діяльності у вказаній системі.  

Доведено, що для США і ФРН властива коопераційна організаційна 

модель аналітичної діяльності в СЗНБ, для РФ, КРН, України – бюрократично-

номенклатурна організаційна модель.  

Виявлено проблеми державного управління аналітичною діяльністю в 

СЗНБ України, а саме: проблеми остаточного формування інституціональної 

матриці вказаної діяльності та незбігання загального стану розвитку інститутів 

аналітичної діяльності зі складністю безпекового середовища.   

З метою удосконалення державного управління аналітичною діяльністю 

в СЗНБ України перспективною організаційною моделлю аналітичної 

діяльності визначено коопераційну модель та обгрунтовано пріоритетні 

напрями оптимізації державного управління організаційним розвитком 

системи аналітичної діяльності у сфері забезпечення національної безпеки, 

зокрема: а) теоретичний напрям, що передбачає формування основоположних 

засад інституалізації аналітичної діяльності в СЗНБ, а саме: загальні 

положення та цінності аналітичної діяльності, базові категорії і поняття 

державно-управлінської проблематики аналітичної діяльності в СЗНБ та її 

принципи; методи дослідження державно-управлінських проблем 

інституалізації аналітичної діяльності в СЗНБ; теоретичні підходи щодо 

державного управління аналітичною діяльністю в СЗНБ; б) інноваційний 

напрям, що пов'язаний із діагностикою стану вітчизняної системи аналітичної 



 

діяльності у сфері забезпечення національної безпеки та оцінкою можливостей 

використання досвіду іноземних держав у цій специфічній сфері з метою 

уточнення структурно-функціональних моделей реалізації функцій 

аналітичної діяльності в СЗНБ, розробки інтегрованої моделі формування 

інституціональної матриці аналітичної діяльності в СЗНБ, моделі 

інституціональної матриці аналітичної діяльності, структурнофункціональної 

та організаційної моделей аналітичної діяльності в СЗНБ, рефлективної моделі 

удосконалення аналітичної діяльності в СЗНБ; в) правовий напрям, що 

спрямований на удосконалення нормативноправового забезпечення 

аналітичної діяльності у сфері забезпечення національної безпеки; г) 

організаційний напрям, що спрямований на структурно-функціональну 

оптимізацію системи аналітичної діяльності у сфері забезпечення національної 

безпеки, удосконалення системи професійної підготовки фахівців-аналітиків у 

сфері забезпечення національної безпеки та впровадження аналітичних 

технологій у вітчизняну державно-управлінську практику забезпечення 

національної безпеки.  

Основні теоретичні положення та конкретні пропозиції, що містяться у 

дисертації можуть бути використані для вирішення наукових і практичних 

завдань з метою підвищення ефективності аналітичної діяльності в СЗНБ 

України, зокрема: у діяльності РНБО України та інших центральних органах 

виконавчої влади, що опікуються питаннями забезпечення національної 

безпеки; при удосконаленні нормативно-правового забезпечення політики 

національної безпеки; у науково-дослідній та викладацькій роботі в системі 

професійного навчання аналітиків у сфері національної безпеки.  

Ключові слова: державне управління аналітичною діяльністю в системі 

забезпечення національної безпеки, інститут аналітики, аналітична діяльність 

в 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, 

Kharkiv regional public management institute of National Academy for Public 

Administration under the President of Ukraine, Kharkiv, 2020.  

In thesis priority directions of improving public administration through 

analytical activities within the national security system of Ukraine, considering 

national and foreign experience are conceptualized.  

The scientific novelty is that the results of analytical activities within the 

national security system of Ukraine and foreign countries institutionalization 

comparative analysis (USA, Germany, Russian Federation, China), conducted in the 

thesis, solve an important scientific problem of substantiation of theoretical and 

methodological principles and practical proposals for improving analytical activities 

within the national security system of Ukraine considering positive national and 

foreign experience.   

In thesis: the degree of scientific development of problems of analytical 

activities public management within the national security system in national and 

foreign science is established.   

Contents of categories and concepts related to the issues of national security 

system analytical activities are improved by introducing into scientific circulation of 

author’s formulations of concepts «analytical activities within the national security 

system», «analytical activities within the national security system normative 

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

environment», «analytical activities within the national security system 

institualization», «analytical activities within the national security system 



 

institutional matrix», «institute of analytics», «paradigm of analytical activities 

within the national security system», «analytical activities within the national 

security system organizational model».  

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 a 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.   

It is established that the use of model, system-activity, structural-functional 

and institutional approaches is the theoretical-methodological basis for a 

comparative study of the institutionalization of analytical activities within the 

national security system of foreign countries and Ukraine.   

It is substantiated that an integrated model of analytical activities within the 

national security system forming institutional matrix serves as a methodological 

basis for of the process of institutionalization of analytical activities within the 

national security system public administration, and the model of analytical activities 

within the national security system institutional matrix serves as a methodological 

basis for the functioning of the system of analytical activities in the field of national 

security.  

Commonalities and differences of analytical activities institutional matrices 

within the national security system of Ukraine and foreign countries (USA, 

Germany, Russian Federation, China), which characterize the level of formation of 

the institute of analytics in the field of national security are defined.   

It is defined that the comminalitites of analytical activities institutional 

matrices within the national security in the studied countries are: a) compilation of 

institutional matrices of analytical activity within the framework of theories of 

analytical activity, national security, state and public administration, institutional 

theory; b) normative definition of the functions of direct control by the state 



 

authorities over the activities of the intelligence community and governmental 

analytical institutions; c) normative definition of the functions of governmental 

analytical institutions, the intelligence community, as well as the tasks of special 

services in the field of their responsibility; d) areas of analytical activity - 

information and analytical support of current and long-term national security policy, 

expert advisory activities, consulting in the field of national security; e) disciplines 

and disciplinary areas of analysis, methods of primary, higher and mass, security, 

political, military, situational and strategic analysis in the field of national security; 

f) topics - practical problems of national security and defense at the operational, 

tactical and strategic levels of public management; g) organizational forms of 

analytical activity - diagnostic, prognostic; h) adherence to the principle of unity of 

technological and information platforms, which ensures the creation of a single 

information and analytical space of state national security management; i) adherence 

to the principle of protection of state secrets and cybersecurity in a single information 

and analytical space of state national security management; j) ways of structural 

organization of governmental analytical institutions – hierarchical, non-

governmental – network.   

Comparative analysis of institutional matrices of analytical activity in the US, 

Germany, Russia, China and Ukraine made it possible to establish their distinctive 

features concerning: a) density, hierarchical structure, organization of external and 

internal institutional environment of analytical activities within the national security 

system; b) the degree of formation of institutional matrices of analytical activities 

within the national security system; c) components of the institute of analytical 

activities within the national security system, namely: value imperatives of analytical 

activity; instrumental values of analytical activity; norms of analytical activity; 

specific forms of interaction of subjects of analytical activity with the government 

and among themselves.  

It is defined that in normative regulation of analytical activities within the 

national security system the leaderships of the studied countries abide by such 

principles as: а) principle pf complementarity, which allows to overcome 



 

institutional gaps between basic social institutions, that define the changes in the 

analytical activities within the national security system institutional environment, 

between multilevel and related institutions of external and internal institutional 

environment of analytical activities in the system mentioned above; б) principles of 

concurrence of the analytical activities within the national security system institutes 

general state with the current security environment complexity, external and internal 

institutional environment of analytical activities in the system mentioned above.   

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 – to the Russian Federation, China 

and Ukraine.  

Problems of analytical activities within the national security system of 

Ukraine public management are identified, namely: the problems of final forming of 

analytical activities institutional matrix and non-concurrence of analytical activities 

institutes general state of development with the complexity of security environment.   

For the purpose of improving national security of Ukraine 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 organizational development optimization 

are defined, particularly: а) theoretical direction, which suggests forming general 

provisions of analytical activities system within the national security system 

institutionalization, namely: general provisions and values of analytial activities, 

basic categories and concepts of analytical activities within the national security 

system problematic 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 

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 professional training and implementing analytical technologies into the 

national security public management practice.  

Main theoretical foundations and concrete propositions, elaborated in the 

thesis can be used for solving scientific and practical issues in order to enhance the 

public national security management effectiveness, specifically, regarding the 

National Security and Defense Council of Ukraine and other central executive bodies 

responsible for national security issues; in improving the legislative framework of 

national security police; in research and educational activities within the system of 

professional training of national security analysts.  

Key words: public management of analytical activities within the national 

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

security system, analytical activities within the national security system institutional 

environment, analytical activities within the national security system institualization, 

analytical activities within the national security system institutional matrix, 

analytical activities within the national security system organizational model.  
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БНБ – Бюро національної безпеки;  

ВНЗ – вищі навчальні заклади;  

ЄС – Європейський Союз;  

ЗМІ – засоби масової інформації;  

ЗС – збройні сили;  

ЗСУ – Збройні Сили України;  

ІАС – інформаційно-аналітична служба;  

КНР – Китайська Народна Республіка;  

МВС – Міністерство внутрішніх справ;  

МЗС – Міністерство закордонних справ;  

МОУ – Міністерство оборони України;  

НАТО – Організація Північноатлантичного договору;  

РНБ – Рада національної безпеки;  

РНБОУ – Рада національної безпеки і оборони України;  

РФ – Російська Федерація;  

СБУ – Служба безпеки України;  

СЗНБ – система забезпечення національної безпеки;  

СНБ – система національної безпеки;  

США – Сполучені Штати Америки;  

ФРН – Федеративна Республіка Німеччини.  
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ВСТУП  

  

Актуальність теми. В умовах глобальних світових трансформацій 

безпекового середовища перед системою державного управління України 

постає актуальне наукове завдання щодо розроблення й невідкладного 

упровадження в державно-управлінську 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 на суперечностях, що існують 

сьогодні в цій системі, а саме: між інституційними викликами (зовнішньо- і 

внутрішньополітичного характеру) і відсутністю належного 

інформаційноаналітичного 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 

нормативноправового 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  
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галуззю науки «Державне управління» і останнім часом ще не знайшли 

належного методологічного обґрунтування.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 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 [33], А. Дєгтяра [148], В. 

Дрешпака [166], В. Козакова [246], О. Крюкова [302].  

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 [4; 800, 

с. 154-163; 690, с. 161-167], Л. Бєлова [383, с. 126-132], В. Бульба [68; 69],  

Р. Войтович [86], В. Дзюндзюк [152], В. Єлагін [181], В. Корженко [283],  

О. Крутій [298], А. Кузнецов [306], М. Лахижа [323], О. Литвиненко [328;  

329], І. Лопушинський [332], В. Мартиненко [352], О. Орлов [422], В. Сичова 

[605], Н. Статівка [654], Д. Норт, Д. Уолліс, Б. Вайнгаст [394; 395]); 

становлення та розвитку інституту державно-управлінської аналітики (О. 

Валевський [72], А. Валюх [73], Ю. Кальниш [218; 219], Є. Коломієць [255], О. 

Осауленко [423; 650], О. Руденко [571], Ю. Сурмін [669],  

С. Телешун [687]); теорії та практики розвідувальної діяльності (В. Плетт 

[460], Г. Почепцов [472; 473; 477; 479], М. Прілуков [483], Ч. Хант і В. 

Зартарьян [726], Р. Хілсмен [728]); ролі аналітичних центрів і експертного 

середовища в державному управлінні (С. Кошовий [292], Р. Марутян [353], І. 

Петренко [447], А. Рубан [567], У. Сюцзюань [683]); теорії та практики 

аналітичної діяльності в СЗНБ України (С. Андреєв [20], В. Горбулін [116], І. 

Дацюк [139], Г. Ситник [598-604], А. Семенченко [587-589], О. Труш  

[700]); моніторингу загроз національній безпеці України (Т. Запорожець  

[194], С. Зозуля [200; 201], Л. Маслова [354], А. Пелих [440], Н. Смирнова [609; 

610], П. Фесянов [720]); підготовки фахівців державного управління (М. 

Білинська [209, с. 61-64; 458, с. 22-24], А. Попок [211, с. 97-98; 458, с. 209-210; 
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559, с. 162-164], Д. Карамишев [689]) та фахівців-аналітиків (І. Демуз [141], А. 

Колодій [254], В. Кириленко, Л. Кириленко [235], В. Кудлай [305], О. Мандзюк 

[347], Ю. Пунда [597], М. Шевченко [604; 759; 764; 765; 777; 784; 789]).  

Віддаючи належне науковим здобуткам у галузі науки державного 

управління щодо функціонування інституцій державно-управлінської 

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.  
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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;  

- 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 логікосемантичного методу уточнено 
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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 отриманих 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 
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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 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:  
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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, організаційноуправлінський, науково-

методичний та ресурсний супровід аналітичної діяльності в інтересах 

забезпечення національної безпеки; інституціональна матриця аналітичної 

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.); набули подальшого 

розвитку:  
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– 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 Zматриці, 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 отриманих 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 
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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, 

інформаційноаналітичних матеріалів 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 

інформаційноаналітичного забезпечення політики національної безпеки таких 

країн, як  

США та ФРН (довідка про упровадження № 4/1-2148 від 8 квітня 2017 р.);  
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– 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, науковотеоретичного 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 [644; 645; 677]. 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 
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національним інтересам України в умовах євроінтеграції» (Київ, 2015); 

науково-практичному семінарі «Виклики і загрози національній безпеці в 

умовах гібридної війни» (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 377 сторінки, із них 168 сторінок основного 

тексту. Робота містить два рисунки, п’ятнадцять додатків. Список 

використаних джерел містить 833 найменувань, з них 811 кирилицею та 22 

латиницею.  
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РОЗДІЛ 1.  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОБЛЕМ 

ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ  

  

1.1. Інституалізація аналітичної діяльності в системі забезпечення 

національної безпеки як об’єкт наукового дослідження  

  

Дослідження процесів інституалізації аналітичної діяльності в СЗНБ 

стає дедалі складнішим через відсутність єдиної думки серед науковців та 

практиків державного управління у осмисленні комплексу невирішених 

проблем інформаційно-аналітичного забезпечення політики національної 

безпеки України в умовах різких і докорінних змін внутрішнього та 

зовнішнього безпекового середовища. Однією з проблем дослідження 

інституалізації аналітичної діяльності в СЗНБ є досягнення правильного 

співвіднесення теоретичного й емпіричного рівнів наукового пізнання, а також 

їх інтеграція з метою отримання узагальненого знання про передумови, 

закономірності становлення та розвитку аналітичної діяльності у сфері 

забезпечення національної безпеки як соціального  

інституту.   

Питання інституалізації аналітичної діяльності в СЗНБ сьогодні 

привертають увагу дослідників різних наукових напрямів, що зумовлено 

мультидисциплінарним характером аналітичної діяльності як об’єкта 

наукового пізнання. Окремі аспекти вказаної проблематики стали предметом 

наукових досліджень у галузі філософії [2; 3; 26; 45; 88; 132; 149; 202; 233; 336; 

238;  348; 356; 415; 426; 437; 547; 582; 699; 721; 718; 730; 738; 739; 754; 788; 

806; 807; 810], політології [13; 61; 71; 75; 76; 81; 114; 115; 153; 154; 314; 337; 

385; 444; 445; 463; 561; 562; 612; 613; 729; 733; 805], соціології [124; 215; 421; 
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535; 560; 606; 607; 670], економіки [40; 41; 44; 105; 112; 172; 183; 210; 234; 236; 

245; 317; 376; 377; 543; 581; 611; 663], військової науки [25; 58-60; 85; 89; 188; 

418; 431; 556; 585; 597], соціальної психології [159; 685], права [1; 92; 93; 555; 

694].  

Виходячи із завдань дисертаційного дослідження ми акцентували увагу 

на розкритті власне державно-управлінської проблематики інституалізації 

аналітичної діяльності в СЗНБ України та іноземних держав. Даний напрям 

представлений низкою досліджень як окремих науковців, так і різних 

спеціалізованих наукових установ.  

З’ясуванням ступеня опрацювання проблематики інституалізації 

аналітичної діяльності в СЗНБ України та іноземних держав стало критичне 

опрацювання широкого кола питань, які прямо або опосередковано 

відображають соціокультурні, політико-правові та державно-управлінські 

аспекти проблеми, що розглядається. За напрямами та методологією 

досліджень усі джерела інформації нами поділено на п’ятнадцять груп.   

До першої групи джерел віднесено законодавчі та нормативні акти 

України з основних питань конституційних та організаційно-правових засад 

державного управління національною безпекою України загалом, та 

аналітичної діяльності в СЗНБ зокрема [67; 77; 271; 280; 393; 485-533; 456; 457; 

701]. Так, згідно чинного законодавства у інформаційно-аналітичному 

забезпеченні політики національної безпеки України беруть участь 

розвідувальні органи, інформаційно-аналітичні служби міністерств та 

відомств, що опікуються питаннями забезпечення національної безпеки, а 

також установи неурядової аналітики. В керівних документах стратегічного 

рівня управління національною безпекою України визначено пріоритетні 

напрями удосконалення аналітичної діяльності в СЗНБ з урахуванням 

сучасних вимог з боку безпекового середовища щодо своєчасного та 

адекватного реагування на традиційні та нові загрози національній безпеці 

України, а також в контексті реалізації завдань європейської та 

євроатлантичної інтеграції України. Проте, наразі не втрачають своєї гостроти 
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питання розробки науково-методичних та організаційно-правових засад 

інформаційно-аналітичного забезпечення довгострокової та поточної політики 

національної безпеки України. Актуальними проблемами у зазначеній сфері є 

формування інституту моніторингу загроз національній безпеці, інституту 

взаємодії розвідувальної та аналітичної спільнот в процесі інформаційно-

аналітичного забезпечення національної безпеки, інституту взаємодії 

державно-управлінської та неурядової аналітики в інтересах забезпечення 

національної безпеки та ін.  

Другу групу джерел становлять наукові праці, в яких здійснюється аналіз 

проблем політичної та державно-управлінської аналітики загалом та у сфері 

забезпечення національної безпеки зокрема. Так, в дисертаційних 

дослідженнях:  

В. Антонюка [22], О. Баранова [38], Р. Баранова [39], Л. Весельської [78],  

І. Дацюка [139], Т. Запорожець [194], Ю.Кальниш [218], О. Карагодіна [222],  

Є. Коломійця [255], В. Котковського [289], В. Купрія [313], Л. Маслової [354],  

В. Ніколаєва [389], І. Петренка [447], В. Петрова [449], Н. Рингач [557],  

А. Рубана [567], О. Руденко [570; 571], В. Руликівського [572], А. Семенченка  

[588], Г. Фердмана [719], П. Фесянова [720], А. Фролова [725], О. Цевельова 

[732]; в монографіях: С. Андреєва [20], В. Бакуменка [33], О. Валевського [72],  

В. Горбуліна і А. Качинського [117; 118], А. Дєгтяра [148], В. Домарєва [157],  

С. Кравченка  [294],  О. Осауленка  [423;  650],  Г. Ситника  [599],  

В. Строяновського [666], В. Тертички [692], С. Телешуна та І. Рейтерович 

[687], О. Уткіна [712]; колективних монографіях [365; 690; 691; 800]; в статтях:  

Ю. Білого [52; 53], З. Бондар [62], О. Губар [129-131], О. Давиденка [135],  

О. Житника [186], С. Завгородньої [187], Р. Марутян [353], А. Махнюка та  

О. Кириченка [357], О. Крюкова [299; 301; 304], К. Протасенка [539],  

В. Рубанова [568; 569], Г. Ситника та В. Абрамова [598], П. Сніцаренка та  

Ю. Саричева  [614;  615],  Ю. Сурміна  [669],  О. Суходолі  [672;  673],  

А. Сухорукова та Ю. Харазішвілі [675], С. Сьоміна [438; 679; 680], С. Телешуна 

[686], Р. Тосько та А. Новікової [697], О. Труша [700], О. Устименка та  
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В. Пеньковського [710; 711], В. Петрика [448], І. Печенюка [450], Л. Чупрія  

[745], М. Шевченка [604; 758; 763; 768-772; 774; 775; 779; 780; 782; 783; 785; 

795]; в збірниках наукових конференцій та круглих столів [79; 97; 144-147; 

161164; 176; 178; 193; 209; 211; 279; 371; 372; 382; 383; 458; 534; 536; 540; 542; 

552554; 559; 709; 723; 799]; в наукових та аналітичних дослідженнях НІСД [14-

18; 119; 167; 189; 198; 262; 287; 342; 381; 390; 420; 436; 451; 551; 674] та інших 

аналітичних центрів [90; 103; 197; 208; 379; 380; 424; 429; 580; 608; 651; 676; 

664667; 702] вказується на загальні проблеми інформаційно-аналітичного 

забезпечення державної політики, що притаманні будь-якому 

інформаційноаналітичному забезпеченню діяльності органу державної влади 

та специфічні, що пояснюються особливостями та унікальністю 

функціонування складових системи державного управління у різних сферах 

життєдіяльності суспільства.   

Аналіз цієї групи джерел дозволяє зробити попередній висновок:   

1) до загальних проблем інформаційно-аналітичного забезпечення 

політики національної безпеки можна віднести: недосконалість 

нормативноправової бази, що регламентує процес інформаційно-аналітичного 

забезпечення політики національної безпеки; низький рівень науково-

методичного забезпечення аналітичної діяльності у сфері національної 

безпеки; слабка структурованість проблем експертно-аналітичного 

супроводження державного управління національною безпекою; низький 

рівень розвитку та впровадження в державно-управлінську практику методик 

аналітичної діяльності не тільки у сфері національної безпеки, а й в інших 

сферах життєдіяльності суспільства; недосконалість систем збирання та 

розповсюдження первинної інформації, а саме: відсутність класифікаторів, 

реєстрів та довідників; великі обсяги, недостатня якість та дублювання даних; 

несвоєчасне та недиференційоване надання інформації користувачам; низький 

рівень автоматизації інформаційноаналітичного забезпечення політики 

національної безпеки;  
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2) до специфічних проблем інформаційно-аналітичного забезпечення 

політики національної безпеки можна віднести: незавершеність формування 

системи моніторингу загроз національній безпеці України; незавершеність 

формування системи комплексного оцінювання стану національної безпеки; 

незавершеність формування системи інформаційно-аналітичного 

забезпечення стратегічного планування у сфері національної безпеки; 

незавершеність формування єдиного інформаційного простору державного 

управління національною безпекою.  

Аналіз цієї групи джерел дозволяє констатувати: інформаційно-

аналітичні служби міністерств та відомств, що опікуються питаннями 

національної безпеки України, в переважній більшості реалізовують 

інформаційну та інформаційнодовідкову функцію, а не інформаційно-

аналітичну та прогностичну функції.  

Третю групу джерел становить енциклопедична та довідкова література, 

в якій подано категоріально-понятійний апарат державно-управлінської 

аналітики і національної безпеки [120; 173-175; 419; 541].   

Проведений аналіз цієї групи джерел дозволяє зробити висновок про 

високий ступінь розробленості категоріально-понятійного апарату державного 

управління, аналітики і національної безпеки. Проте, відсутність чітких та 

офіційно визначених понять проблематики державно-управлінської аналітики 

у сфері забезпечення національної безпеки, а також їхнє суперечливе 

застосування в різних документах з питань національної безпеки свідчать про 

значний розрив між науковим та офіційним дискурсом державного управління 

національною безпекою України. Це по-перше. Подруге, з причин глибинних 

трансформацій СЗНБ України в умовах гібридної війни, різко та докорінним 

чином змінюються завдання аналітичної діяльності у цій специфічній сфері. 

Це, в свою чергу, вимагає удосконалення категоріально-понятійного апарату 

державно-управлінської аналітики в контексті нових вимог безпекового 

середовища щодо своєчасного виявлення та прогнозування загроз 

національній безпеці.  
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До четвертої групи джерел віднесено праці в яких розглядається 

проблема демаркації понять «інституалізація» та «інституціоналізація» в 

науковому дискурсі державного управління [174, с. 202-204; 175, с. 258-261, 

264-265; 569]. При цьому, одна група науковців ототожнюють поняття 

«інституалізація» і «інституціоналізація», розглядаючи їх як процес 

перетворення будь-якого явища в організаційний заклад або вироблення норм 

у будь-якій сфері діяльності, то другі, навпаки розділяють поняття, які 

аналізують. Друга група науковців проводить демаркацію вказаних понять, 

при цьому вони термін «інституалізація» цілком виправдано тлумачать значно 

ширше за термін «інституціоналізація», подаючи його як специфічне поняття, 

яке відображає: 1) не тільки впорядкування, формалізацію і стандартизацію 

будь-чого, але й загальний процес соціальної організації загалом, результатом 

якого є специфічний набір соціальних норм і правил, які констатують 

співіснування і взаємодію між людьми; 2) утворення, ліквідацію, 

реорганізацію установ здійснення влади.  

Відзначаючи безперечну теоретичну і практичну цінність подібної 

демаркації понять «інституалізація» та «інституціоналізація» в науковому 

дискурсі державного управління, й пов’язану з нею аргументовану 

обґрунтованість необхідності застосування обох концептів, ми вважаємо, що 

стосовно характеристики процесу становлення і розвитку аналітичної 

діяльності в СЗНБ буде більш продуктивним і методологічно виправданим 

використання поняття «інституалізація».  

До п’ятої групи джерел віднесено наукові праці в яких розглядається 

питання формування соціального інституту аналітики як науки в Україні та в 

іноземних державах, що досліджуються [9; 13; 24; 134; 208; 212; 237; 243; 244; 

245; 247-252; 266; 292; 293; 296; 298; 299; 315; 316; 318; 319; 321; 322; 324; 326; 

332; 334; 337; 366; 373; 378; 384; 391; 416; 427; 435; 454; 455; 473; 477; 538; 

568; 586; 596; 646; 724; 763; 769; 779; 780].   

У наукових працях цієї групи джерел дослідники в основному 

акцентують увагу на онтологічних та методологічних аспектах становлення та 
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розвитку аналітики як науки. При цьому поза їхньою увагою залишаються 

питання виокремлення рівнів та встановлення закономірностей інституалізації 

аналітики як науки, а також розробки парадигми аналітичної діяльності у сфері 

забезпечення національної безпеки.  

Шосту групу джерел становлять наукові праці, в яких здійснюється 

аналіз історичних традицій, а також проблем становлення та розвитку 

розвідувальної спільноти України. Доцільно передусім назвати роботи В. 

Пилипчука [452], В. Кущова і В. Храбана [553, с. 88-109], О. Уривалкіна [708], 

В. Федька [717],  

В. Чорного [744].   

Аналіз цієї групи джерел дозволяє констатувати, що 

державноуправлінські проблеми взаємодії розвідки, державно-управлінської 

аналітики та політики в інтересах забезпечення національної безпеки України 

у вказаних наукових працях в прямій постановці питання не розглядаються.  

Сьому групу джерел становлять наукові праці, в яких здійснюється 

аналіз проблем становлення та розвитку воєнної, воєнно-політичної, 

військовогуманітарної і військово-соціальної аналітики в Україні. Доцільно 

передусім назвати роботи П. Гай-Нижника, Л. Залізняка, І. Краснодемського, 

Ю. Фігурного, О. Чиркова, Л. Чупрія [6], Л. Артюшина та Г. Костенка [25;  

288], В. Богдановича [57-60], О. Бодрука [61], А. Єрмоленка [184], Я. Жаркова 

[185], В. Зубарєва, О. Кутового, О. Свергунова, С. Химченка [89],  

В. Головченка та М. Дорошка [113; 160], В. Горбуліна [583], Р. Додонова [102;  

155], В. Кацалап [229], Т. Кузьо [309], М. Колодзінського [253], В. Кротикова  

[171; 297], В. Леонова [325], М. Литвина [327], Е. Лісіціна [330], Є. Магди 

[339],  

В. Скібіцького,  О. Луговського,  О. Крисального,  С. Олексієнка,  

О. Житника, І. Аблазова [340], Г. Макась [341], В. Малюги, І. Скибун, [345],  

Ю. Офіцинського [428], С. Павловської [432], Г. Перепелиці [27; 444; 445],  

С. Пирожкова і В. Чумака [453], С. Попко [470], Г. Почепцова [474-476; 478],  

Н. Савченко [576], Ф. Саганюка, О. Устименка, Р. Тимошенка [585; 597],  
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А. Семенченка [587], М. Шевченка [752; 757; 761; 762; 766; 773; 778; 781; 786; 

788; 790; 792; 793; 796].  

Аналіз цієї групи наукових праць дозволяє констатувати недостатню 

визначеність та систематизацію науково-методичних і 

організаційноуправлінських проблем воєнної, військово-гуманітарної і 

військово-соціальної аналітики з питань державного реагування на загрози 

національній безпеці, підготовки та впровадження реформ в секторі безпеки і 

оборони України. Варто додати, що невизначеність підходів до розв’язання 

вказаних проблем обмежує можливості щодо розробки та застосування 

формальних методів та моделей при здійсненні реформ сектору безпеки і 

оборони.  

До восьмої групи джерел віднесено законодавчі та нормативні акти 

США, ФРН, КНР та РФ з основних питань конституційно-правових засад 

державного управління національною безпекою, організаційно-правових засад 

аналітичної діяльності в СЗНБ [46; 84; 156; 268-270; 273-278; 396-413; 446; 660; 

661; 682; 815-825; 829; 831; 832].  

Дев’яту групу джерел становлять праці, в яких розглядаються історичні 

традиції і актуальні проблеми державного управління, формування та 

функціонування СЗНБ США, ФРН, КНР та РФ, а також питання становлення 

та розвитку розвідувальної діяльності, урядової і неурядової аналітики, 

питання їхньої взаємодії в інтересах національної безпеки вказаних держав [7; 

8; 10; 23; 37; 42; 43; 47; 48; 51; 74; 83; 9!; 100; 101; 111; 119; 123; 125-128;  

140; 142; 143; 169; 170; 179; 190; 199; 202-205; 216; 230; 232; 239; 240-242;  

256; 257; 263-265; 267; 281; 282; 284; 285; 291; 295; 307; 308; 311; 320; 331;  

338; 346; 349-351; 361; 367; 374; 388; 392; 439; 443; 446; 451; 460; 465; 471;  

472; 479; 482; 537; 544-546; 548; 563; 565; 566; 573; 574; 590-592; 595; 653;  

655-659; 668; 678; 681; 683; 684; 693; 696; 698; 714; 726-728; 731; 736; 737; 740-

743; 746; 748; 750; 760; 776; 787; 797; 798; 802-804; 808; 809; 812-814; 830; 833].  
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Аналіз цієї групи джерел дозволяє констатувати, що питання 

інституалізації аналітичної діяльності в СЗНБ досліджуваних країн в прямій 

постановці питання не розглядається.  

Десяту групу джерел становить інформація, яка надається самими 

неурядовими аналітичними центрами про себе, перш за все на офіційних 

Інтернет-сайтах вказаних організацій [214; 577-580], а також результати 

аналітичних досліджень неурядових аналітичних центрів та наукові праці, в 

яких здійснюється ґрунтовний аналіз проблем становлення та розвитку 

неурядової аналітики в Україні та досліджуваних іноземних державах [19; 28; 

29; 73; 119; 191; 192; 258; 259; 360; 387; 593; 707; 716; 811].   

Аналіз цієї групи джерел дозволяє констатувати недостатню 

визначеність та систематизацію організаційних проблем взаємодії неурядової 

аналітики з органами державної влади, що опікуються питаннями 

забезпечення національної безпеки України та досліджуваних держав.   

До одинадцятої групи джерел віднесено наукові праці, в яких 

розглядається питання формування соціального інституту освіти 

фахівцівуправлінців та фахівців-аналітиків у сфері національної безпеки в 

Україні та в іноземних державах [141; 209, с. 61-64; 211, с. 97-98; 235; 254; 305; 

347; 422; 425; 458, с. 22-24, с. 209-210; 459; 559, с. 162-164; 589; 597; 604; 689; 

759; 764; 765; 777; 784; 789], а також державні освітні стандарти [715], 

програми професійної освіти вказаних фахівців [206; 358; 363; 662; 713] та 

навчальні посібники [11; 12; 36; 106; 195; 196; 213; 226-228; 310; 375; 414; 417; 

430; 462; 480; 481; 484; 550; 616-618; 649; 652; 688; 722; 734; 735; 747; 801].   

В наукових працях цієї групи джерел дослідники в основному 

акцентують увагу на проблемах підготовки та перепідготовки 

фахівціваналітиків та фахівців-управлінців у сфері національної безпеки. При 

цьому, поза увагою, зокрема вітчизняних дослідників, залишаються питання 

розробки концепції підготовки та перепідготовки фахівців-аналітиків у сфері 

національної безпеки для різних рівнів державного управління національною 

безпекою.  
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Дванадцяту групу джерел становлять публікації науковців, котрі 

здійснили компаративний аналіз концептуальних моделей державного 

управліня та СЗНБ іноземних держав та України. Доцільно передусім назвати 

наукові праці С. Зозулі [200; 201], Л. Калганової [217], М. Лахижи [323], А. 

Пелиха [440-442], Г. Савранської [575], Н. Смирнової [609; 610], М. Шевченка 

[751; 767; 770].  

Аналіз цієї групи джерел дозволяє констатувати, що в цих наукових 

працях окрім питань узагальнення та систематизації зарубіжного досвіду 

державного управління та оцінки можливостей його використання у 

вітчизняній державно-управлінській практиці забезпечення національної 

безпеки, розглядалися також питання паспортизації загроз у сфері 

демографічної, воєнної, соціальної та інформаційної безпеки. Проте питання 

компаративного аналізу інституалізації аналітичної діяльності в СЗНБ 

досліджуваних країн у вказаних наукових працях в прямій постановці питання 

не розглядається.   

Тринадцяту групу джерел становлять публікації науковців, котрі 

здійснили аналіз функцій аналітичної діяльності та СЗНБ [61; 587; 669; 791; 

794]. Зокрема, О. Бодрук [61, с. 44], М. Шевченко [791] та О. Зозуля [794], А. 

Семенченко [587, с. 74-75] визначили функції СЗНБ, що пов’язані з 

аналітичною діяльністю, а саме: функцію моніторингу та планування, 

прогностичну, аналітичну, інформаційну, координаційну, 

соціальноадаптивну, ідеологічну функції, функцію контролю. Також в [791] 

представлено функціональну модель СЗНБ, що структурно включає в себе такі 

підсистеми, як: інституційну, організаційно-управлінську, 

прогнознопроектувальну, функціональну, культурно-ідеологічну, 

комунікативну та партисипаторну.  

Вітчизняний дослідник Ю. Сурміна представив аналітичну діяльність у 

вигляді проблемно-методолого-інформаційно-організаційно-кадровоціннісно-

нормативної моделі, або куба аналітики, окремі площини якої відображають її 

сутнісні характеристики [669, с. 62]   
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Аналіз цієї групи джерел дозволяє констатувати, що в цих наукових 

працях питання розробки комплементарної (взаємодоповнюючої) моделі 

аналітичної діяльності в СЗНБ не розглядалося.   

Чотирнадцяту групу джерел становлять публікації науковців, котрі 

визначили теоретико-методологічні засади інституціоналізму та 

системнодіяльнісного підходу в науці «Державне управління». Зокрема, Ю. 

Сурмін, В. Бакуменко, А. Краснейчук розробили інституціональну парадигму 

державного управління [177], В. Абрамов [97, с. 9-11, 534, с. 7-12; 800, с. 

235242], О. Бортнікова [65], Г. Ситник [800, с. 85-94] розробили методологію 

інституціонального підходу в державному управлінні національною безпекою. 

Вітчизняна дослідниця М. Савостьянова розробила методологію 

інституалізації науки [584]. Вітчизняний дослідник Д. Кучма розробив 

натуралістичний та системодіяльнісний підходи до забезпечення національної 

безпеки [800, с. 26-85]. В наукових працях В. Абрамова [4; 800, с. 154-163; 690, 

с. 161-167], І. Андронової [21], Л. Бєлової [383, с. 126-132], В. Бульби [68-69], 

Р. Войтович [86], В. Дзюндзюка [152], В. Дрешпака [165; 166], В. Єлагіна [181], 

Д. Карамишева [223], Ю. Ковбасюка, К. Ващенка,  

Ю. Сурміна [96; 364], В. Козакова [246], В. Корженка і Н. Козирєвої [283],  

В. Коряка [286], О. Крутія [298], О. Крюкова [300; 303], А. Кузнецова [306],  

І. Лопушинського [332], О. Литвиненка [328], В. Мартиненка [352], А. 

Рачинського [549], В. Сичової [605], Н. Статівки [654], В. Токовенко [695] 

надано характеристику базових соціальних інститутів, які визначають зміни в 

інституціональному середовищі державного управління.  

В нашому дослідженні ми будемо використовувати ідеї запропоновані: 

Г. Ситником щодо розгляду СНБ як складної політико-правової та 

організаційно-технічної системи [800, c. 91]; В. Абрамовим щодо 

структуризації інституціонального середовища державного управління 

національною безпекою [800, c. 237]; О. Бортніковою щодо компаративного 

аналізу інституціональних матриць [65, с. 271-290]; М. Савостьяновою щодо 

рівнів інституалізації науки [584, с. 75].  
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Використання вказаних ідей, на наше переконання, дозволить здійснити 

аналіз інституалізації аналітичної діяльності в СЗНБ, компаративний аналіз 

інституціональних матриць аналітичної діяльності в СЗНБ України та 

досліджуваних іноземних держав. Також, ідея запропонована вітчизняним 

дослідником Д. Кучмою щодо системодіяльнісного підходу до забезпечення 

національної безпеки [800, с. 58-85] дозволить нам дослідити 

взаємозумовленість, взаємозв’язок і залежність аналітики як системи знань і 

системи принципів, способів організації та побудови практичної аналітичної 

діяльності в СЗНБ.  

П’ятнадцяту групу джерел становлять наукові та аналітичні дослідження 

сучасних тенденцій розвитку безпекового середовища та його майбутнього 

[5; 70; 99; 104; 107-110; 177; 260; 290; 333; 355; 359; 362; 368; 433; 434; 

466469; 594; 749; 753; 756], а також проблем забезпечення безпеки сталого 

розвитку України в умовах глобальних трансформацій [30-32; 35; 50; 54-56; 

63-65; 80-82; 87; 94; 95; 98; 121; 122; 133; 136-138; 150; 151; 158; 168; 180; 

182; 207; 225; 261; 272; 342-344; 369; 370; 386; 461; 558; 647; 648; 671; 

703706; 755].   

Аналіз цієї групи джерел дозволяє констатувати, що в цих наукових 

працях окрім питань визначення та прогнозування загроз глобальній, 

регіональній та національній безпеці, розглядалися також питання соціального 

проектування СЗНБ України в умовах динамічного безпекового середовища. 

Проте питання визначення вимог динамічного безпекового середовища до 

аналітичної діяльності в СЗНБ України в прямій постановці не розглядалося.  

Попередньо підсумуємо: на сьогодні джерельна база дає змогу здійснити 

комплексне дослідження історичних та науково-теоретичних передумов, а 

також соціокультурних, політичних, соціальних та інших аспектів 

інституалізації аналітичної діяльності в СЗНБ України та іноземних держав 

(США, ФРН, КНР, РФ).   
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1.2. Понятійно-категоріальний апарат державно-управлінської 

проблематики інституалізації аналітичної діяльності в системі 

забезпечення національної безпеки  

  

Понятійно-категоріальний апарат державно-управлінської 

проблематики інституалізації аналітичної діяльності в СЗНБ перебуває на 

стадії динамічного розвитку разом із розвитком теорій державного управління, 

аналітичної діяльності та національної безпеки. Аналіз результатів наукових 

досліджень та нормативно-правових актів дозволяє констатувати відсутність 

системності в розробці понятійно-категоріального апарату державно-

управлінської проблематики інституалізації аналітичної діяльності в СЗНБ, 

наявність розбіжності у вживанні термінів, а також відсутність їхнього 

розмежування за обсягом та значенням. Такий стан справ стримує розробку та 

практичне впровадження в державно-управлінську практику у сфері 

забезпечення національної безпеки сучасних технологій аналітичної 

діяльності, що обмежує можливості підвищення ефективності СЗНБ [627].  

В рамках системно-ситуаційного підходу розробимо стратифікаційну 

модель реалізації функцій аналітичної діяльності в СЗНБ, яка дозволить нам в 

контексті завдань нашого дослідження сформулювати дефініції понять 

проблематики аналітичної діяльності у цій специфічній сфері. 

Використовуючи евристичний потенціал стратифікаційної концепції 

ієрархічного відображення соціальних систем [33, с. 119-125] пропонуємо в 

указаній моделі виокремити сім страт: сьома (найвища) страта – це страта 

процесу аналітичної діяльності (операційна), що дозволяє забезпечити аналіз 

та опис процесу вказаної діяльності в СЗНБ; 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 
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документах з 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 державно-управлінських рішень у сфері національної безпеки, що 

забезпечує аналіз та опис процесів прийняття управлінських рішень, які є 

результатом реалізації функцій державного управління як планування, 

організації, мотивації, контролю та комунікації; перша страта – це страта 

функції контролю забезпечує аналіз та опис запровадження методів та засобів 

отримання і оцінки аналітичної інформації щодо стану досягнення цілей 

політики національної безпеки, й, насамкінець стану національної безпеки, а 

також формування вектору державно-управлінських впливів на процеси 

забезпечення національної безпеки.  

На рівні страти процесу аналітичної діяльності розглянемо висхідний 

ряд категорій та понять, що формують концептуальну канву цієї діяльності в 

СЗНБ, а також розкривають уявлення про її предмет, суб’єкт, мету, засіб, 

процес і результат аналітичної діяльності у цій специфічній сфері. Такими 

категоріями та поняттями в науці «Державне управління» є: категорії 

«діяльність», «безпека», поняття «аналітика», «аналітична діяльність», 

«інформаційно-аналітична діяльність», «інформаційно-аналітична робота», 

«інформаційно-аналітичне дослідження», «аналітична діяльність в 

державному управлінні», «національна безпека», «система національної 

безпеки», «система забезпечення національної безпеки», «аналітична 

діяльність в системі забезпечення національної безпеки».   

Аналіз наведених в науковому дискурсі державного управління 

визначень категорій «діяльність» [173, с. 172] та «безпека» [175, с. 42], понять 

«аналітика» [174, с. 64-65] та  «аналітична діяльність» [120, с. 9-10] дозволяють 

нам підсумувати: більш точно аналітичну діяльність, як систему діяльності 

можна розглядати як процес семантичної обробки даних, в результаті якого 
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розрізнені дані перетворюються на аналітичний продукт. При цьому основні 

процеси аналітичної діяльності пов’язані із створенням та поширенням 

вторинної інформації, оскільки для діяльності управлінських структур 

важливим є не стільки своєчасне ознайомлення з первинною інформацією 

(фактами, подіями), скільки виявлення проблемних ситуацій і прогнозування 

розвитку подій. Саме тому, методи узагальнення, абстрагування, 

моделювання, когнітивного картування входять в коло засобів інформаційно-

аналітичної діяльності. Більш докладно це питання нами розглянуто в [627].  

Результати аналізу наведених в науковому дискурсі державного 

управління визначень понять «інформаційно-аналітична робота» [174, с. 

225226], «інформаційно-аналітичне дослідження» [174, с. 224] свідчать про 

наявність спільних сутнісних характеристик, пов’язаних із добуванням, 

обробленням інформації та підготовкою певного аналітичного продукту для 

покращення управлінської діяльності споживача. Спільним для них є 

наявність двох структурних складників: інформаційного та аналітичного 

рівнів. Інформаційний рівень – це діяльність щодо забезпечення посадових 

осіб відомостями, необхідних для рішення покладених на них завдань. 

Аналітичний рівень – це творча складова частина діяльності. Вона призначена 

для оцінки інформації і підготування прийняття рішень.   

Попередньо зауважимо, що в офіційному дискурсі визначення поняття 

«аналітична діяльність в державному управлінні» відсутнє. Аналіз же 

визначення понять проблематики аналітичної діяльності наведених у 

науковому дискурсі державного управління [174, с. 62, 66, 68] дозволяє 

зробити висновкок про те, що намітилася тенденція формування єдиного 

підходу до розуміння сутності аналітичної діяльності, яка полягає в 

дослідженні процесів, явищ, об’єктів державного управління шляхом їх поділу 

на більш прості складові елементи, встановлення взаємозв’язків та взаємодії 

між ними з метою виявлення закономірностей і принципів, унаслідок яких 

міркування щодо вибору державно-управлінських рішень набувають 

доказового характеру.  
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Уточнимо статус та зміст поняття «аналітична діяльність в СЗНБ» в 

категоріальній сітці теорії державного управління. Попередньо зауважимо, що 

в науці «Державне управління» визначено поняття «безпека» [120, с. 13-17], 

«національна безпека» [175, с. 67], «система національної безпеки» [120, с. 

349–352] та «система забезпечення національної безпеки» [120, с. 355-357].   

В наукових публікаціях та довідковій літературі [25, с. 17; 61, с. 44; 120, 

с. 9-10, с. 270-272; 587, с. 74-75] висуното ідею виокремлення аналітичної 

діяльності як окремого чинника забезпечення національної безпеки, що на 

нашу думку, має значний евристичний потенціал для побудови цілісної СЗНБ.  

Попередньо підсумуємо: в науковому дискурсі державного управління 

намітилася тенденція формування єдиного підходу до розуміння сутності 

аналітичної діяльності у сфері забезпечення національної безпеки, яка полягає 

в пізнанні причин, джерел, тенденцій розвитку загроз і явищ у безпековому 

середовищі, розгляд і оцінювання безпекової ситуації, вироблення на основі 

аналізу й обробки інформації висновків, рекомендацій для прийняття 

обґрунтованих державноуправлінських рішень у сфері національної безпеки. 

Проте, аналіз понятійного апарату проблематики аналітичної діяльності у 

сфері забезпечення національної безпеки дозволяє констатувати відсутність 

узагальненого уявлення, яке відображало б конкретний стан та модель вказаної 

діяльності.  

Вітчизняний дослідник Д. Кучма категорію «діяльність» пропонує 

розглядати в рамках системно-діяльнісного підходу [800, с. 149-151]. На нашу 

думку, використання зазначеного підходу дозволить нам побудувати 

узагальнене уявлення про аналітичну діяльність в СЗНБ через окреслення 

цілого цієї діяльності як системи, що має багатошарову функціональну 

структуру та певну логіку розгортання системи цієї діяльності. Для цього 

будемо використовувати модель аналітичної діяльності в СЗНБ, під якою 

пропонуємо розуміти формалізоване відображення процесу отримання 

аналітичної інформації щодо стану національної безпеки в рамках 

цілепокладання суб’єкта аналітичної діяльності на основі рефлексії процесів 
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забезпечення національної безпеки. У цій моделі пропонуємо розрізняти два 

типи процесів забезпечення національної безпеки: 1) соціальні процеси, які 

протікають у суспільстві, державі, безпековому середовищі за власними 

законами і використовуються для відстоювання національних інтересів; 2) 

рефлексивні процеси (процеси мислення), які виступають механізмами 

забезпечення функціонування та розвитку СНБ в умовах можливої руйнації 

цієї системи під діє загроз та небезпек різного характеру. Зазначимо, що 

рефлексивні процеси є умовою зміни соціальних процесів відповідно до 

визначених цілей у сфері національної безпеки.  

Враховуючи викладене вище, сформулюємо авторське визначення 

поняття «аналітична діяльність в СЗНБ». Під останнім пропонуємо розуміти 

організовану державою реалізацію низки функцій СЗНБ, що пов’язані з 

аналітичною діяльністю, а саме: аналітичної функції, що націлена на 

дослідження та оцінку ступеня внутрішніх та зовнішніх загроз, обробку 

відповідних пропозицій та рекомендацій управлінським структурам; 

прогностичної функції, яка дає можливість виявляти тенденції розвитку 

конфліктних ситуацій, прогнозувати наслідки управлінських рішень з 

урахуванням їхнього впливу на навколишнє середовище, політику, економіку, 

соціальну сферу; інформаційної функції, яка передбачає збирання та 

опрацювання інформації, її розповсюдження серед населення, формування 

громадської думки.  

В рамках страти функції «комунікація» здійснимо аналіз та опис 

процесів обміну необхідною та релевантною аналітичною інформацією між 

суб’єктами забезпечення національної безпеки.  

На рівні цієї страти розглянемо висхідний ряд категорій та понять, що 

формують структурно-логічну модель реалізації функції «комунікації» в 

СЗНБ. Такими категоріями та поняттями є: категорія «взаємодія», поняття 

«управлінська взаємодія суб’єктів забезпечення національної безпеки», 

«комунікація», «комунікація в системі забезпечення національної безпеки», 
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«інформаційно-аналітичне забезпечення політики національної безпеки», 

«інформаційнорозвідувальне забезпечення політики національної безпеки».  

Професор В. Козаков, провівши аналіз змісту основних дефініцій 

категорії «взаємодія» як соціально-ціннісного виміру демократичного 

державного управління зазначає, що «… в організації державного управління 

на демократичних засадах, Україна має розробити свою власну соціально-

ціннісну модель державного управління на основі його реальної прозорості та 

застосування дієвих механізмів співпраці і взаємодії» [246, с. 227]. На наше 

переконання, ця настанова стосується й державного управління національною 

безпекою, як в аспекті взаємодії державної та недержавної СЗНБ, так і 

взаємодії між державою та інститутами громадянського суспільства з питань 

забезпечення національної безпеки, між державними та недержавними 

аналітичними центрами в інтересах забезпечення національної безпеки.  

Враховуючи зазначене, сформулюємо для потреб нашого дослідження 

визначення поняття «управлінська взаємодія суб’єктів забезпечення 

національної безпеки». Під останнім пропонує розуміти зусилля суб’єктів 

забезпечення національної безпеки в напрямі своєчасного та адекватного 

реагування на загрози національним інтересам згідно єдиного задуму.   

Розглянемо зміст поняття «комунікація». Вітчизняний дослідник В. 

Бакуменко функцію комунікації трактується як обмін необхідною та 

релевантною інформацією для прийняття обґрунтованих управлінських 

рішень, доведення останніх до учасників процесу управління, а також 

забезпечення зворотного інформаційного зв’язку з об’єктом управління [33, с. 

124]. Зауважимо, що комунікації у державному управлінні розглядають «як 

інформаційну взаємодію, зорієнтовану безпосередньо на визначену 

організацію, на методи і засоби побудови внутрішніх взаємозв’язків, тобто як 

інформаційні потоки» [173, с. 330]. Організаційні комунікації в науці 

«Державне управління» розглядаються як «процес обміну інформацією, 

відомостями (знаннями) та досвідом по формальних або неформальних 

каналах у межах групи людей, які спрямовані на координацію їх діяльності як 
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внутрішньої, так і зовнішньої, виявлення та вирішення виробничих (ділових) і 

соціальних завдань» [173, с. 330].   

Враховуючи вище зазначене під поняттям «комунікація в СЗНБ» 

пропонуємо розуміти інформаційну взаємодію, яка зорієнтована на обмін 

необхідною та релевантною аналітичною інформацією про стан національної 

безпеки між суб’єктами забезпечення національної безпеки.  

Виходячи з концепції поділу діяльності на три складові: основну, 

управлінську та забезпечувальну [173, с. 163] визначимо зміст поняття 

«інформаційно-аналітичне забезпечення політики національної безпеки». 

Попередньо зауважимо, що результати аналізу понятійного апарату 

проблематики інформаційно-аналітичного забезпечення політики 

національної безпеки дозволяє констатувати, що у визначеннях таких понять, 

як «інформаційно-аналітична діяльність» [541, с. 65], 

«інформаційноаналітичне забезпечення» [174, с. 226], «інформаційно-

аналітичне забезпечення в системі державного управління» [72, с. 38], 

«інформаційноаналітичне забезпечення державного управління» [174, с. 227], 

«інформаційно-аналітичне забезпечення політики національної безпеки»  

[174, с. 232], «інформаційно-розвідувальне забезпечення» [717, с. 386], 

«механізм інформаційно-розвідувального забезпечення політики національної 

безпеки» [800, с. 222] не враховано етапи розробки та реалізації політики 

національної безпеки. Адже, в рамках теологічного трактування політика 

національної безпеки, остання характеризується як процес підготовки, 

прийняття та практичної реалізації обов’язкових для всього суспільства 

державно-управлінських рішень у сфері забезпечення національної безпеки. 

Така інтерпретація політики національної безпеки дозволяє проаналізувати 

найважливіші стадії її здійснення: визначення цілей політики національної 

безпеки; прийняття рішень; планування реалізації прийнятого рішення; 

організацію виконання та власне виконання плану реалізації прийнятого 

рішення; контроль виконання вказаного плану та корекція політики. Кожна 

стадія розробки та реалізації політики національної безпеки потребує 
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відповідної управлінської інформації про зовнішнє та внутрішнє безпекове 

середовище [209, с. 588-590].   

Враховуючи зазначене сформулюємо авторське визначення поняття 

«інформаційно-аналітичне забезпечення політики національної безпеки». Під 

останнім пропонуємо розуміти: 1) сукупність технологій, методів збирання та 

обробки інформації, що характеризує об’єкти національної безпеки; 2) 

сукупність специфічних прийомів діагностики стану національної безпеки, 

аналізу й прогнозування тенденцій розвитку загроз національним інтересам та 

безпекової ситуації; 3) сукупність технологій оцінки наслідків прийняття 

різних варіантів рішень на стратегічному, тактичному та оперативному рівнях 

управління щодо гарантування національної безпеки.  

Є сенс зауважити, що управління національною безпекою має 

здійснюватися подвійним способом. В першому випадку здійснюється 

стратегічне управління національною безпекою, яке спрямоване на 

збереження стійкості СНБ. В другому випадку здійснюється тактичне 

управління національною безпекою, яке спрямоване на виявлення загроз 

національним інтересам та їх нейтралізацію [644]. Ці типи управління 

національною безпекою взаємопов’язані між собою за принципом 

компліментарності. Стратегічне управління національною безпекою 

зорієнтоване на розробку та реалізацію довгострокової політики національної 

безпеки; тактичне, навпаки – на розробку та реалізацію поточної політики 

національної безпеки. Перша політика передбачає перш за все визначення 

стратегічних цілей у сфері забезпечення національної безпеки, досягнення 

яких можливе за умов скоординованих політичних, дипломатичних, 

економічних та інформаційно-пропагандистських зусиль держави. Друга 

політика, як правило, передбачає оперативне та адекватне реагування на 

загрози національній безпеці. Інформаційно-аналітичне забезпечення 

довгострокової та поточної політики національної безпеки передбачає 

використання відповідно «перспективної» та «поточної» інформації. Варто 

зазначити, що «перспективна» інформація є результатом стратегічного аналізу 
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(розкриття проблеми національної безпеки в інтервалі «минуле – сучасне – 

майбутнє»), а «поточна» інформація є результатом ситуаційного аналізу 

(орієнтація на проблему національної безпеки в контексті «тут і тепер»).   

Метою інформаційно-аналітичного забезпечення довгострокової 

політики національної безпеки є: збір, обробка, використання, зберігання, 

підтримка в актуальному стані інформаційних баз стратегічного 

спостереження за процесами у зовнішньому та внутрішньому безпековому 

середовищі, які гарантують своєчасне та надійне інформаційне забезпечення 

системи національної безпеки нормативно-правовою, довідковою, 

аналітичною, методичною, прогнозною та поточною інформацією, а також 

комплексом програмних засобів, необхідних для їх аналізу, при розробці та 

ухваленні стратегічних рішень у сфері забезпечення національної безпеки.  

Метою інформаційно-аналітичного забезпечення поточної політики 

національної безпеки є: збір, обробка, використання, зберігання, підтримка в 

актуальному стані інформаційних баз тактичного спостереження за процесами 

у зовнішньому та внутрішньому безпековому середовищі, які гарантують 

своєчасне та надійне інформаційне забезпечення системи забезпечення 

національної безпеки поточною інформацією про виклики та загрози 

національним інтересам. Ця управлінська інформація є необхідною при 

розробці та ухваленні державно-управлінських рішень щодо реагування на 

виявлені виклики та загрози національним інтересам.  

Структурно-логічна модель реалізації функції «комунікація» в СЗНБ 

включає в себе: 1) суб’єкти забезпечення національної безпеки; 2) нормативно-

правову, довідкову, аналітичну, методичну, прогнозну та поточну інформацію 

про національну безпеку; 3) заходи комунікації: а) збір, обробка, 

використання, зберігання, підтримка в актуальному стані інформаційних баз 

стратегічного та тактичного спостереження за процесами у зовнішньому та 

внутрішньому безпековому середовищі (аналітична функція СЗНБ); б) 

інформаційна взаємодія, яка зорієнтована на обмін необхідною та 

релевантною аналітичною інформацією про сучасний та майбутній стан 
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національної безпеки між суб’єктами забезпечення національної безпеки 

(аналітична та прогностична функції СЗНБ); в) збирання та опрацювання 

інформації, її розповсюдження серед населення, формування громадської 

думки (інформаційна функція СЗНБ).  

Структурно-логічну модель реалізації функції «комунікація» в СЗНБ 

представлено в додатку Б.  

В рамках страти функції «планування» здійснимо аналіз та опис процесу 

визначення цілей аналітичної діяльності в СЗНБ, а також відображення 

останніх у прогнозних та планових документах з питань забезпечення 

національної безпеки.  

На рівні цієї страти розглянемо висхідний ряд категорій та понять, що 

формують структурно-логічну модель реалізації функції «планування» 

аналітичної діяльності в СЗНБ. Такими поняттями є: «цілі аналітичної 

діяльності в СЗНБ», «потреби аналітичної діяльності в СЗНБ», «інформаційні 

бази спостереження за процесами у зовнішньому та внутрішньому 

безпековому середовищі» (див. дод. Б 6).  

Попередньо зауважимо, що СЗНБ здійснює наступні комплекси 

процедур: 1) інвентаризація існуючих знань про виклики, загрози та 

небезпеки; 2) розробка заходів реагування на загрози, що передбачає аналіз 

джерел та причин цих загроз; 3) перегляд знань про загрози та небезпеки 

враховуючи те, що сталося; 4) розробка та реалізація адекватних заходів у 

нових соціальних та політичних ситуаціях на основі нових знань виклики, 

загрози та небезпеки [800, с. 81-85].  

У моделі функції «Планування» виокремлено дві основні гілки дій: 

постановка цілей діяльності та вибір способів їх досягнення [33, с. 126].  

Структурно-логічна модель реалізації функції «планування» аналітичної 

діяльності в СЗНБ включає в себе етапи планування:  

І. Постановка цілей аналітичної діяльності в СЗНБ: 1) пізнання суті, 

причин, джерел, тенденцій розвитку загроз національній безпеці; 2) оцінка 

рівня загроз національній безпеці, прогноз їх розвитку; 3) оцінка ефективності 
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СЗНБ; 4) напрацювання на основі аналізу та обробки різноманітної інформації 

висновків, рекомендацій, пропозицій, коментарів щодо реагування на загрози 

національній безпеці.  

ІІ. Визначення потреб аналітичної діяльності у сфері забезпечення 

національної безпеки.  

ІІІ. Визначення інформаційних баз спостереження за процесами у 

зовнішньому та внутрішньому безпековому середовищі.  

ІV. Визначення способів досягнення цілей аналітичної діяльності у сфері 

забезпечення національної безпеки: 1) формування плану дій для досягнення 

визначених цілей; 2) підготовка керівних і супроводжувальних документів з 

питань аналітичної діяльності у сфері забезпечення національної безпеки; 3) 

визначення процедур і засобів здійснення запланованих заходів, а саме 

формування інформаційних баз спостереження за процесами у зовнішньому та 

внутрішньому безпековому середовищі.  

Структурно-логічну модель реалізації функції «планування» аналітичної 

діяльності в СЗНБ представлено в додатку Б 1.  

Французькі дослідники Ч. Хант та В. Зартар’ян в праці «Розвідка на 

службі вашого підприємства» [726] зазначають, що справжня інформація існує 

лише в тому випадку, якщо попередньо існує намір (задум), мета і проект 

діяльності. Також дослідники пропонують для побудови інформаційних баз 

спостереження використовувати метод «цілі – потреби – бази». Суть цього 

методу полягає втому, що для отримання належної управлінської інформації 

необхідно ретельно вибирати бази для спостереження, які визначаються 

нагальними потребами, останні ж визначаються поставленими цілями 

діяльності [726, с. 15-32].   

В рамках страти функції «організація» здійснимо аналіз та опис процесу 

багаторівневої організації аналітичної діяльності в СЗНБ.  

На рівні цієї страти розглянемо висхідний ряд понять, що формують 

структурно-логічну модель реалізації функції «організації» аналітичної 

діяльності в СЗНБ. Такими поняттями є: «функція організації в державному 
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управлінні» [173, с. 746-747], «нормативне управління аналітичною діяльністю 

в СЗНБ», «інституціональне середовище аналітичної діяльності в СЗНБ», 

«модель інституціонального середовища аналітичної діяльності в СЗНБ», 

«інституалізація аналітичної діяльності в СЗНБ», «інституційні засади 

аналітичної діяльності в СЗНБ», «інституціональна диференціація аналітичної 

діяльності в СЗНБ», «інституціональна матриця аналітичної діяльності в 

СЗНБ», «інститут аналітики», «інститут державноуправлінської аналітики», 

«організаційна модель аналітичної діяльності в системі забезпечення 

національної безпеки» (див. дод. Б 6).  

Нормативне управління аналітичною діяльністю в СЗНБ передбачає 

нормотворчість та впровадження інституціонально сформованих норм 

аналітичної діяльності в державно-управлінську практику забезпечення 

національної безпеки. Цей процес структурно включає в себе: 1) створення 

інституціонального середовища аналітичної діяльності в СЗНБ з урахуванням 

інституціональних матриць; 2) становлення аналітики як соціального 

інституту та інституціональна диференціація аналітичної діяльності в СЗНБ; 

3) розробка та впровадження в державно-управлінську практику технологій 

інформаційно-аналітичного забезпечення політики національної безпеки; 4) 

нормативно-правове врегулювання компетенцій органів державної влади, що 

опікуються питаннями аналітичної діяльності у сфері забезпечення 

національної безпеки.  

Результатом нормативного управління аналітичною діяльністю в СЗНБ 

є сформованість інституціональних матриць вказаної діяльності як програми її 

розвитку, й парадигми аналітичної діяльності [645].  

Варто зазначити, що актуальність дослідження змісту терміну 

«інституалізація» як найбільш адекватного поняття, що виражає сутнісні 

характеристики процесу становлення і розвитку аналітичної діяльності в СЗНБ 

України, зумовлена, з одного боку, відсутністю в науковій літературі 

загальноприйнятого поняття «інституалізація» та єдиного підходу до 

тлумачення його значення, а з другого – недостатнім рівнем його 
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відпрацювання якраз у галузі знання «Державне управління». Саме тому нами 

в [619] зроблено спробу визначити не тільки зміст поняття «інституалізація», 

а й його основні емпіричні індикатори, за допомогою яких стане можливим 

адекватно характеризувати реальний процес становлення і розвитку 

аналітичної діяльності в системі забезпечення національної безпеки України.   

На нашу думку, інституалізація аналітичної діяльності в СЗНБ включає 

в себе етапи: усвідомлення потреби в аналітичній інформації; формування 

мети аналітичної діяльності та цілей інформаційно-аналітичного 

забезпечення; інституціональна диференціація аналітичної діяльності; 

ціннісне і нормативне впорядкування аналітичної діяльності в інтересах 

забезпечення національної безпеки; організація аналітичної діяльності в 

інтересах забезпечення національної безпеки.  

В теорії державного управління управлінська діяльність як соціальний 

інститут розглядається у двох вимірах – аксіологічному та 

соціальнотехнологічному [691, с. 10], або дворівнева система, де перший 

рівень – це ціннісно-нормативна модель, другий рівень – модель поведінки, 

яка задана політико-ідеологічними нормами і регулюється державно-

управлінськими та політичними організаціями [690, с. 165].   

На нашу думку, використовуючи положення концепції інститутів 

запропонованої Грейфом, яка визначає такі інституціональні елементи як 

інститути (правила, норми), організації та переконання [394, с. 429], у вказаних 

підходах щодо розгляду аналітичної діяльності як соціального інституту варто 

додати третій рівень – організаційний, який розкриватиме специфіку 

організаційних форм аналітичної діяльності в СЗНБ (специфіку мережі 

аналітичних структур).  

Відповідно, у сфері практики державно-управлінської аналітики в СЗНБ 

«ціннісне» проявляє себе у п’яти іпостасях: 1) як соціальна доцільність 

визначення національних інтересів та співвіднесення з ними термінальних 

(базових) національних цінностей – добробут, безпека, державність, 

суверенітет, соціальна справедливість; 2) як суспільний запит на аналітичну 
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інформацію щодо викликів, загроз та небезпек національним інтересам, 

проблем забезпечення національної безпеки; 3) як суспільний запит на 

аналітичну інформацію щодо майбутнього безпекового середовища; 4) 

визначення ціннісного імперативу аналітичної діяльності – сформованість 

контекстно-залежного уявлення про сутнісні характеристики практичних 

проблем забезпечення національної безпеки, що зумовлює вибір відповідних 

технологій для прийняття, впровадження та реалізації результативних 

державно-управлінських рішень у цій специфічній сфері; 5) визначення 

інструментальних цінностей, що слугують засобами реалізації ціннісного 

імперативу аналітичної діяльності – достовірна, релевантна, оперативна, 

повна, коректна аналітична інформація про поточний та майбутній стан 

національної безпеки.  

У сфері практики державно-управлінської аналітики в СЗНБ «технічне» 

проявляє себе у трьох іпостасях: 1) як об’єктивно-предметний спосіб 

організації аналітичної діяльності та комунікації в СЗНБ (аналітичні 

технології); 2) як науково-практичний (технологічний) тип знання, який 

необхідний для вирішення завдань державного управління національною 

безпекою; 3) як діяльність із застосуванням технологічних знань (інженерія).  

У сфері практики державно-управлінської аналітики в СЗНБ 

«організаційне» проявляє себе у трьох іпостасях: 1) аналітична спільнота, 

включаючи осіб, котрі займаються розробкою, навчанням і застосуванням 

дисципліни. Адже, парадигма управляє в першу чергу не галуззю досліджень, 

а групою науковців-дослідників [312, с. 231]; 2) як організаційна модель 

аналітичної діяльності; 3) як структурний елемент СЗНБ.  

Основними рисами організації аналітичної діяльності в СЗНБ на 

сучасному етапі є: 1) централізація інформаційно-аналітичної роботи, яка 

здійснюється в загальнодержавному масштабі; 2) відокремлення 

інформаційно-аналітичної функції від оперативно-виконавчої; 3) широке 

використання електронно-обчислювальної техніки в інформаційно- 
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аналітичних процесах; 4) спеціалізація аналітичної діяльності відповідно до 

основних завдань держави у галузі правоохоронної і економічної діяльності, 

науково-технічного та економічного співробітництва, внутрішньої і 

зовнішньої політики, економічної та військової стратегії, оборони і безпеки; 5) 

перетворення аналітичних підрозділів у головну ланку творення 

інформаційного обслуговування державного апарату [649, с. 162].  

Структурно-логічна модель реалізації функції «організація 

нормативного управління аналітичною діяльністю в СЗНБ» включає в себе: 1) 

етапи інституалізації аналітичної діяльності в СЗНБ; 2) інституціональну 

матрицю аналітичної діяльності в СЗНБ; 3) парадигму аналітичної діяльності 

в СЗНБ; 4) організаційну модель аналітичної діяльності в СЗНБ.   

Структурно-логічну модель реалізації функції «організація 

нормативного управління аналітичною діяльністю в СЗНБ» представлено в 

додатку Б 2.  

За результатами аналізу процесу мотиваційних механізмів аналітичної 

діяльності на всіх рівнях державного управління національною безпекою [173, 

с. 746-747] нами побудовано модель реалізації функції «мотивація». В цій 

моделі відображено механізм мотивації, відповідно до якого потреби у 

своєчасній, релевантній та достовірної інформації про процеси у 

внутрішньому та зовнішньому безпековому середовищі та спонукальні 

чинники діяльності, що призводять до формування відповідних цілей і 

поведінки суб’єктів аналітичної діяльності (див. дод. Б 3).  

За результатами аналізу процесу прийняття управлінських рішень,  

які є результатом реалізації функцій планування, організації, мотивації, 

контролю та комунікації [173, с. 747-748; 376, с. 419-420] нами побудовано 

модель реалізації функції «інформаційно-аналітичного забезпечення 

прийняття державно-управлінських рішень». В цій моделі відображено 

алгоритм інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття 

державноуправлінських рішень (див. дод. Б 4).  
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За результатами аналізу процесу контролю в державному управлінні 

національною безпекою [173, с. 339] нами побудовано модель реалізації 

функції «контроль» результатів реалізації цілей аналітичної діяльності в СЗНБ, 

яку представлено в додатку Б 5. Визначення поняття «потреби удосконалення 

аналітичної діяльності в СЗНБ» наведено в додатку Б 6.  

Отже, визначені категорії та поняття проблематики аналітичної 

діяльності в СЗНБ характеризують процес вказаної діяльності як ціле, взяте в 

якомусь одному зрізі. Сама ж дійсність аналітичної діяльності в СЗНБ є живою 

багатогранною цілісністю, яка може отримати адекватне вираження лише в 

самій динаміці і цілісній системі категорій і понять державного управління.  

  

1.3. Методологічні основи компаративного дослідження 

інституалізації аналітичної діяльності в системі забезпечення 

національної безпеки  

  

На думку Ю. Сурміна, аналітику як складне поліструктурне утворення 

можна розглядати з позиції діяльного, інституціонального, організаційного, 

ціннісного, гносеологічного, а також технологічного підходів. З позиції 

діяльного підходу аналітику він пропонує розглядати як специфічну діяльність 

деякого суб’єкта у певному проблемному полі. При цьому аналітична 

діяльність в управлінні реалізується за двома класами суб’єктів: за рівнем 

організації й залежно від належності до сфери реалізації аналітики й 

використання результатів [174, с. 31-32, 64-66].   

Зауважимо, що в процесі дослідження державно-управлінської 

проблематики забезпечення національної безпеки України дослідники 

враховують самостійні наукові парадигми державного управління, а саме: 

практичну, інституціональну, діяльнісну, нормативно-правову, сцієнтистську, 

системну, інструментальну, інноваційну, патерналістську, ліберальну [364, с. 

22], парадигму постмодерну [570, с. 11], парадигму інноваційного розвитку 
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суспільства [34, с. 21], парадигму управління «суб’єкт – полісуб’єктне 

середовище» [800, с. 23], системно-діяльнісну [800, с. 73-74].   

Зокрема, системно-діяльнісна парадигма державного управління 

дозволяє сконструювати онтологічну модель усвідомлення сутності і змісту 

державно-управлінської діяльності у сфері забезпечення національної безпеки: 

на основі виділення видів, форм, джерел (суб’єктів) аналітичної діяльності у 

сфері забезпечення національної безпеки. Паралельним напрямом 

застосування цієї методології є моделювання умов та характеру різних 

варіантів функціонування суб’єктів аналітичної діяльності і на такій основі – 

виявлення загроз національній безпеці.   

Для потреб нашого дослідження будемо використовувати: 1) 

інституціональну парадигму державного управління для вивчення:  

а) національної  безпеки  та  аналітики  як  соціальних  інститутів;  

б) інституціонального  середовища  аналітичної  діяльності  в  СЗНБ;  

в) інституалізації аналітичної діяльності в СЗНБ – умов та етапів розвитку 

аналітики як соціального інституту, а також механізмів нормативноправового 

врегулювання компетенцій органів державної влади, що опікуються 

питаннями аналітичної діяльності у сфері забезпечення національної безпеки; 

2) системно-діяльнісний підхід до методології практичної діяльності, 

відповідно до якого вона досліджує взаємозумовленість, взаємозв’язок і 

залежність аналітики як системи знань і системи принципів, способів 

організації та побудови практичної аналітичної діяльності; 3) структурно-

функціональний підхід до вивчення структури інституціонального середовища 

аналітичної діяльності в СЗНБ.  

Інституціональна парадигма державного управління дає можливість 

вивчати національну безпеку як динамічну соціальну систему. Саме тому 

такий підхід є важливим з огляду на потреби побудови державного управління 

національною безпекою, під яким будемо розуміти «створення контрфакторів, 

припинення загрозливих дій, мінімізація їх ймовірності і створення умов, які 
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забезпечують певну здатність державних інститутів, структур, систем, 

органів» [534; с. 11].   

Зазначимо, що сутність аналітики як соціального інституту можна 

розкрити за допомогою ціннісно-нормативного аспекту аналітичної 

діяльності. Справа в тому, що аналітика як соціальний інститут містить у собі 

систему цінностей, норм, які забезпечують її цінніснонормативний супровід. 

Тобто, національні цінності є основою формування національних інтересів та 

визначення національних цілей у сфері безпеки, які представлено в стратегії 

національної безпеки. Саме це істотно відрізняють аналітичну діяльність в 

СЗНБ від наукового аналізу, який базується на принципі об’єктивності, тоді 

коли державноуправлінська аналітика у сфері національної безпеки 

підпорядкована національним інтересам.   

Зазначимо, що інституціональне середовище аналітичної діяльності в 

СЗНБ є основою формування структури вказаної діяльності, при цьому кожен 

компонент інституціонального середовища повинен розглядатися як 

системний об’єкт, що динамічно розвивається і має відповідну внутрішню 

структуру, власні функції, цілі і завдання в процесах інституалізації, активно 

взаємодіє з іншими компонентами середовища. Зокрема, дослідник В. 

Шевченко в структурі інституціонального середовища виокремлює 

нормативну підсистему (норми і правила) та організаційно-технічну 

підсистему (установи та організації) [749, с. 7]. До основних компонентів 

інституціонального середовища безпеки вітчизняний дослідник В. Абрамов 

відносить: нормативно-правовий, організаційний, самоорганізаційний, 

соціально-культурний, когнітивний [800, c. 237]. Вітчизняна дослідниця О. 

Бортнікова зазначає, що основними характеристиками інституціонального 

середовища є щільність, ієрархічна структура та організація [65, с. 225].   

В рамках системно-діяльнісного підходу методологія виступає як 

самостійна регулятивно-діяльнісна система, орієнтована на створення 

діяльності, як спосіб наукової діяльності, учення про структуру, логічну 

організацію і засіб діяльності [364, с. 8]. Завершальним етапом вирішення 
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пізнавальної проблеми з опорою на можливості системно-діяльнісного 

світобачення є визначення шляхів розробка / удосконалення моделі 

аналітичної діяльності в СЗНБ.  

Є сенс зауважити, що інституалізація аналітичної діяльності в СЗНБ – це 

конкретно-історичний процес, який має власну внутрішню «логіку», свої 

власні закономірності. Для того, щоб розкрити логіку цього процесу, необхідні 

концептуальні моделі, спрямовані на реконструкцію інституалізації, оскільки 

за відсутності останніх вирішення цього наукового завдання може звестися 

лише до опису системи аналітичної діяльності в ту чи іншу історичну епоху.  

Аналітичну діяльність у сфері забезпечення національної безпеки можна 

розглядати подвійним способом: по-перше, в процесі її виникнення і розвитку 

й, по-друге, як готовий, завершений продукт цього процесу. Жоден із цих 

способів не є самодостатнім, адже вони знаходяться у відношенні 

доповненості, й надання переваги одному із них, зазвичай залежить від 

конкретних цілей та умов аналізу досліджуваного об’єкту.  

Структура аналітичної діяльності у сфері забезпечення національної 

безпеки як системний об’єкт характеризується двома моментами: 1) набором 

притаманних системі аналітичної діяльності властивостей, зв’язків 

детермінації, структурних зв’язків різного роду, що забезпечують взаємини 

субординаційного та координаційного характеру, зв’язків-відношень 

«тотожності та відмінності» [45, с. 129-130]; 2) методом розчленування на 

підсистеми і елементи. Цей метод дозволяє встановити різні зв’язки, форми 

взаємодії і перетворення, що є характерними для процесу інституалізації 

аналітичної діяльності в СЗНБ. Саме тому вибір відповідного методу 

розчленування та описання повинен здійснюватися таким чином, щоб він 

враховував як об’єктивні характеристики об’єкту, так і суб’єктивні цілі 

дослідника. В теорії пізнання і методології наук процедуру розчленування 

системи на відповідні підсистеми називають класифікацією, а виокремлені в 

результаті компоненти – класами, типами, видами [810, с. 357-358].  
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Отже, вивчення зв’язків, форм взаємодії і перетворення різних елементів 

системи аналітичної діяльності в процесі її інституалізації в СЗНБ є 

методологічною та гносеологічною основою для класифікації та 

систематизації вказаної діяльності. При цьому класифікація і систематизація – 

взаємопов’язані процеси. Зокрема, завдання класифікації полягає у виявлення 

схожості та відмінності об’єктів, відокремлення їх один від одного, розподіл 

по деяким групам з тим, щоб виявити зв’язки між ними. В цьому сенсі 

класифікація є аналітичним моментом систематизації. Систематизація 

завершує цей процес, об’єднуючи виявлені зв’язки у єдину структуру, тобто 

виступає як ціль і підсумок класифікації, її синтентичний момент.  

В основу методології класифікації аналітичної діяльності в СЗНБ нами 

покладено тріаду принципів: врахування умов і факторів, які визначають 

виникнення та динаміку розвитку аналітичної діяльності у сфері забезпечення 

національної безпеки; відбір об’єктивних показників, які дозволяють виявити 

характерні риси аналітичної діяльності в СЗНБ; 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.  

Розглянемо фактори та умови, які визначають виникнення та динаміку 

розвитку аналітичної діяльності в СЗНБ.  

Факторами, які визначають виникнення та динаміку розвитку 

аналітичної діяльності в СЗНБ є причини, зовнішні та внутрішні рушійні сили, 

що ведуть до змін у інституціональному середовищі аналітичної діяльності, а 

саме інституціональна матриці, що містить базові соціальні інститути – 

економіку, політику, культуру (ідеологію), які утворюють своєрідні внутрішні 

жорсткі структури інтеграції суспільства [65, с. 274]. Специфіка змісту базових 

інститутів визначається культурним контекстом конкретного суспільства. В 

теорії інституціональних матриць виокремлюються Х-матриця (західна, 

ринкова), Y-матриця (східна, командно-адміністративна) та Z-матриця 
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(перехідна, солідарна), що включають економіку, політику та культуру 

(ідеологію) [65, с. 275-280].   

На відміну від поширених у науковій літературі таких базових інститутів 

як економіка, політика, культура (ідеологія), що покладені в основу 

теоретичного конструкту інституціональних матриць нами пропонується 

визначити шість: панівний тип комунікації, тип державного управління, 

ідеологія, політика, панівна парадигма безпеки, панівна форма інституційної 

організації аналітичної роботи в системі державної влади.   

В науковій літературі доведено, що «…тип політичного режиму визначає 

і визначається панівним типом комунікації» [329, с. 70]. При цьому, в сучасних 

суспільствах виокремлюються наступні типи комунікацій: відцентровий, що 

притаманний тоталітарному політичному режиму за якого держава є єдиним 

суб’єктом соціально-політичного процесу; вертикальний, що притаманний 

авторитарному політичному режиму за якого владні повноваження 

зосереджені у руках певної групи, що створює єдину ієрархічну піраміду; 

горизонтальний, що притаманний демократичному режиму за якого центрами 

впливу у сфері прийняття та реалізації рішень є держава та громадянське 

суспільство. Вітчизняний дослідник О. Литвиненко зазначає, що у реальному 

суспільстві можуть бути присутні комунікації усіх трьох типів [329, с. 70].  

Вітчизняна  дослідниця О. Бортнікова  охарактеризувала  типи 

державного управління та політики притаманних для Х-, Y- та Z-матриць [65, 

с. 277]. Зокрема, для Х-матриці притаманне державне управління, а також 

політика характеризується установленням ієрархії влади, правом простої 

більшості. Для Y-матриці притаманне публічне управління, політика 

характеризується діяльністю політичних партій, конгресів, парламенту, 

правом голосу. Для Z-матриці притаманне системне управління, політика 

характеризується діяльністю президента, депутатів, лобістів, кандидатів в 

депутати різного рівня.  

В рамках нашого дослідження акцентуємо увагу на впливі національної 

політичної та національної стратегічної культури на формування інститутів 
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державного управління і національної безпеки. Зауважимо, що інститут 

політичної культури містить у собі систему цінностей, норм, які забезпечують 

її ціннісно-нормативний супровід реальних політичних дій влади [142, с. 304-

308)]. Водночас, інститут стратегічної культури містить у собі інтегровану 

систему цінностей та символів, що визначають стратегічні преференції 

суспільства і знайшли своє відображення в основних принципах концепції 

національної безпеки [120, с. 192].  

На думку вітчизняного дослідника В. Шахова, політична культура є 

одним із базових чинників управлінської діяльності [211, с. 29-31]. Цілком 

погоджуючись з В. Шаховим зазначимо, що похідним від інституту політичної 

культури є інститут стратегічної культури, який забезпечує ціннісно-

нормативний супровід управління національною безпекою та суспільним 

розвитком. Натомість постає проблема вибору стратегії досягнення визначеної 

політичної мети. Під останньою зазвичай розуміють компроміс між метою і 

шляхом її досягнення [159, с. 34].  

В рамках нашого дослідження також акцентуємо увагу на формулі 

безпекотворення «цінності → ідеологія → політика = безпека» та стійкій 

кореляції між режимом політичної системи і політикою національної безпеки 

держави, яка виражається в ідеологічному обґрунтуванні та оформленні 

довготривалої політики національної безпеки, стилі ухвалення політичних 

рішень у сфері національної безпеки, місці і ролі суб’єктів державної та 

недержавної СЗНБ, методів та інструментів забезпечення національної 

безпеки [120, с. 269-270; 174, с. 268-269; 304]. Тобто, СНБ в тоталітарній, 

авторитарній і демократичній державі якісно розрізняються за 

співвідношенням пріоритетів захисту інтересів людини – суспільства – 

держави, а також за характером діяльності і, передусім, надання переваги 

силовим та несиловим методам забезпечення національної безпеки. Так, в 

тоталітарній та авторитарній державах, зазвичай функціонують право- та 

ліворадикальні ідеології, на яких ґрунтується комуністична та 

соціалнаціоналістична парадигми безпеки, в яких акцент робиться на безпеці 
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держави і перевага надіється силовим методам забезпечення безпеки. В 

демократичних державах функціонують ліберальна та консервативна ідеології 

на яких ґрунтуються ліберальна та консервативна парадигми національної 

безпеки, в яких акцент робиться відповідно на безпеці людини та суспільства 

і перевага надіється несиловим методам забезпечення безпеки.  

Інститут аналітики є похідним від інститутів державного управління та 

національної безпеки, що містить в собі систему цінностей та норм аналітичної 

діяльності, що: унормовують її циклічність за схемою «аналіз – прогнозування 

– надання рекомендацій»; визначають її основні завдання – виявлення джерел 

та перших ознак загроз національній безпеці, а також розробка рекомендацій 

щодо своєчасних та адекватних заходів профілактики, протидії виявленим 

загрозам національній безпеці та ліквідації наслідків їх реалізації.   

Зауважимо, що складовими аналітичної діяльності є: 1) функціональна 

компонента – це аналітична культура, яка визначається як сукупність 

цінностей і норм аналітичної діяльності й являє собою науково-прикладну 

галузь. Розвинена аналітична культура характеризується відповідним рівнем 

володіння аналітичними методами; 2) галузева компонента – це знання 

предметної галузі; 3) особиста компонента аналітика – це обдарованість 

структури особистості аналітика [41, с. 43].   

Компаративний аналіз базових інституціональних матриць, що 

структурно включають в себе інститути культури, політики, державного 

управління, аналітики та безпеки, дозволив нам класифікувати організаційні 

моделі аналітичної роботи в системі державної влади за критерієм панівної 

форми організації аналітичної роботи у вказаній системі як ієрархічну та 

мережеву (див. дод. В).  

Умовами, які визначають виникнення та динаміку розвитку аналітичної 

діяльності в СЗНБ є інституціональне середовище вказаної діяльності. 

Розглянемо основні характеристики інституціонального середовища 

аналітичної діяльності в СЗНБ.  



66  

  

Щільність інституціонального середовища в СЗНБ та ефективність 

взаємодії суб’єктів безпеки щодо його регулювання визначається ступенем 

вкоріненості норм і правил аналітичної діяльності в структурі організацій та 

переконань суб’єктів безпеки. На думку О. Бортнікової показником щільності 

інституціонального середовища може слугувати «суб’єктивне відчуття в 

органах державного управління та місцевого самоврядування суб’єктами 

публічної політики достатнього ступеня врегульованості відносин у тій сфері, 

де вони здійснюють свою діяльність» та щільність організацій [65, с. 226]. 

Серед чинників щільності інституціонального середовища аналітичної 

діяльності в СЗНБ слід назвати такі: наявність різноманітних інститутів 

державно-управлінського простору, включаючи інститути національної 

безпеки та аналітики; високий рівень взаємозв’язків та контактів між 

інститутами національної безпеки та аналітики, що закріпився в концепціях, 

доктринах, стратегіях та інших керівних документах у сфері національної 

безпеки, загальних правилах та нормах функціонування СЗНБ; здатність 

інститутів національної безпеки та аналітики до узгодженого реагування на 

традиційні загрози національні безпеці та адаптації нових вимог безпекового 

середовища у зв’язку із появою нетрадиційних або нових загроз національній 

безпеці.  

За умов недостатнього розвитку формальних, тобто законодавчо закріплених 

інститутів національної безпеки і аналітики, створюються неформальні 

правила та норми, які «заповнюють» інституціональні порожнечі в інтересах 

локальних груп, котрі мають власну спрямованість корпоративних інтересів 

та владні переваги. За таких умов, держава характеризується 

«інституціональною слабкістю» та «інституціональними розривами» в 

аналітичній діяльності. Водночас, надлишок формальних інститутів 

національної безпеки та аналітики породжує «командну» систему 

державного управління національною безпекою, що робить її досить 

інертною до вимог безпекового середовища, обумовлених появою нових 

викликів та загроз національним інтересам.  
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За часовими та просторовими параметрами рівень щільності організацій, 

що здійснюють аналітичну діяльність в системі забезпечення національної 

безпеки пов'язаний як із зростанням кількості організацій, так і з ускладненням 

взаємозалежності між всіма суб’єктами національної безпеки. При цьому 

інституціональні нововведення у сфері державноуправлінської аналітики 

здійснюється ефективніше в тому аспекті аналітичної діяльності в СЗНБ, 

інституціональна щільність якого відносно низька.  

Аналіз результатів актуальних досліджень державно-управлінських 

проблем забезпечення національної безпеки [65, с. 228; 451, c. 6] дозволило 

нам виокремити такі закономірності зміни щільності інституціонального 

середовища аналітичної діяльності в СЗНБ: цілеспрямовані зміни формальних 

інститутів середовища аналітичної діяльності в СЗНБ в певний момент 

починають стримуватися вектором розвитку інституціонального середовища 

державного управління в цілому, й державного управління національною 

безпекою зокрема; зміна щільності інституціонального середовища 

аналітичної діяльності в СЗНБ є результатом взаємодії інститутів національної 

безпеки та аналітики зі суб’єктами безпеки державної та недержавної СЗНБ; 

результати зміни щільності інституціонального середовища має розглядатися 

із врахуванням інертності еволюційних змін неформальних інститутів.  

Другою характеристикою інституціонального середовища аналітичної 

діяльності в СЗНБ є його структура, що сформувалася на сучасному етапі 

державного будівництва. Зауважимо, що структурно-функціональний підхід 

до вивчення структури інституціонального середовища аналітичної діяльності 

в СЗНБ включає два аспекти: з’ясування складових аналітичної діяльності в 

СЗНБ та визначення зв’язків між ними; вивчення внутрішніх механізмів 

функціонування структурних елементів аналітичної діяльності в СЗНБ, а 

також функцій вказаної діяльності.  

Як свідчать результати наукових досліджень [65; 534; 800], провести 

чіткі межі між інститутами національної безпеки досить складно, оскільки 

норми та похідні одного соціального інституту можуть бути складовими 
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частинами або елементами інших соціальних інститутів й нести різні смислові 

навантаження. Наприклад, інститут аналітики що визначає засади 

паспортизації загроз національній безпеці є похідними від такого інституту 

національної безпеки як інститут формування національних інтересів; 

інститути стратегічної та ситуаційної аналітики, що визначають 

структуризацію моніторингу загроз національним інтересів за ознакою часової 

перспективи, інститути первинної, вищої та масової аналітики є похідними від 

інститутів державного управління національною безпекою на стратегічному, 

тактичному та оперативному рівнях.  

Структуризацію інституціонального середовища аналітичної діяльності 

в СЗНБ можна здійснювати за рівнем державного управління національною 

безпекою: а) макроінституціональне середовище, що регулює процеси 

аналітичної діяльності в СЗНБ на загальнонаціональному рівні управління 

національною безпекою; б) мезоінституціональне середовище, що регулює 

процеси аналітичної діяльності в СЗНБ на галузевому рівні управління 

національною безпекою; в) мікроінституціональне середовище, що регулює 

процеси аналітичної діяльності в СЗНБ на відомчому рівні управління 

національною безпекою.  

Серед рівнів організації інституціонального середовища аналітичної 

діяльності в СЗНБ можна виокремити інституціональне зовнішнє та внутрішнє 

середовище. Оскільки ці середовища мають функціональні відмінності у 

впливу на аналітичну діяльність в СЗНБ, кожну з них в рамках 

інституціонального підходу може бути подано через власну систему 

інститутів. При цьому варто враховувати те, що існують найважливіші базові 

соціальні інститути, які визначають зміни в інституціональному середовищі 

аналітичної діяльності в СЗНБ. До таких інститутів нами віднесено: 1) інститут 

політичної культури, що представляє собою систему цінностей, норм, які 

забезпечують її ціннісно-нормативний супровід реальних політичних дій 

влади; 2) інститут стратегічної культури, що представляє собою систему 

цінностей та символів, які визначають стратегічні преференції суспільства й 
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відображені в основних принципах концепції національної безпеки; 3) 

інститут права, що представляє собою групу правових норм, що регулюють 

суспільні відносини; 4) інститут державного управління, що визначає 

зафіксовані і документально закріплені норми та процедури реалізації функцій 

державного управління (формальні інститути) та зорієнтовані на їх здійснення 

органи державної влади [173, с. 281]; 5) інститут національної безпеки, що 

«визначається як свідомо створені (центром: державою (Президент, Верховна 

Рада, Кабінет Міністрів, РНБО)), умови для проходження процесу взаємодії 

(політичної, економічної, правової, соціальної, духовної), у відповідних 

секторах (підсистемах) системи національної безпеки, що спрямовані на 

забезпечення цілісності країни, формування суб’єктів національної безпеки, 

мотивів та стимулів їх активності, узгодження спільних цілей та 

упорядкування дій щодо їх досягнення» [534, с. 9]; 6) інститут науки, що 

містить у собі систему цінностей, норм, які забезпечують її ціннісно-

нормативний супровід наукової діяльності.  

Базовими інститутами, що формують зовнішнє інституціональне 

середовище аналітичної діяльності в СЗНБ в сучасних умовах є: 1) похідними 

від інституту права – інститути права в галузі національної безпеки, а саме: 

інститут права, що регулює правові відносини між суб’єктами безпеки 

державної та недержавної СЗНБ; інститут права, що регулює правові 

відносини між суб’єктами безпеки систем забезпечення національної, 

регіональної та міжнародної безпеки; 2) похідними від інституту національної 

безпеки, а саме: інститут ідеології національної безпеки, що визначає 

сукупність теоретично обґрунтованих ідей, принципів, норм, установок, 

ідеалів, цілей забезпечення національної безпеки [786]; інститут політики 

національної безпеки, що визначає систему цілей, заходів, засобів та 

узгоджених дій у сфері забезпечення національної безпеки; 3) інститут 

аналітики, що містить у собі систему цінностей, норм, які забезпечують її 

ціннісно-нормативний супровід аналітичної діяльності.  
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Базовими інститутами, що формують внутрішнє інституціональне 

середовище аналітичної діяльності в СЗНБ є: 1) інститут забезпечення 

національної безпеки, що є похідним від інституту політики національної 

безпеки й регулює процеси функціонування СЗНБ, яка реалізовує комплекс 

завдань державного реагування на загрози національним інтересам у різних 

сферах; 2) інститут розвідки, що містить у собі систему цінностей, норм, які 

забезпечують її ціннісно-нормативний супровід розвідувальної діяльності; 3) 

інститут державно-управлінської аналітики, що визначає зафіксовані і 

документально закріплені норми та процедури аналітичної діяльності в 

системі державного управління; 4) інститут неурядової аналітики, що містить 

у собі систему цінностей, норм, які забезпечують її ціннісно-нормативний 

супровід недержавних аналітичних установ; 5) інститут взаємодії аналітики, 

розвідки та політики в інтересах національної безпеки, що передбачає 

координацію діяльності розвідувальної та аналітичної спільноти інститутом 

політики національної безпеки; 6) інститут права, що регулює діяльність та 

взаємодію суб’єктів аналітичної діяльності державної та недержавної СЗНБ; 7) 

інститут адаптивної ефективності СЗНБ, що регулює здатність цієї системи 

реагувати на зміни в безпековому середовищі.  

Інтегровану модель формування інституціональної матриці аналітичної 

діяльності в СЗНБ наведено в додатку Г.  

Інституціональна матриця аналітичної діяльності в СЗНБ нами 

представлена як сукупність інститутів, які склалися історично й безпосередньо 

регулюють відносини суб’єктів безпеки щодо аналітичної діяльності в 

інтересах забезпечення національної безпеки, а саме: 1) соціальні інститути 

первинної, вищої, масової, стратегічної, ситуаційної, безпекової аналітики; 2) 

інститут організації аналітичної діяльності, що регулює спільну аналітичну 

діяльність суб’єктів безпеки в СЗНБ; 3) інститут інформаційно-аналітичного 

забезпечення прийняття державно-управлінських рішень у сфері національної 

безпеки, що представлено сукупністю норм і процедур державно-

управлінської аналітики та розвідки щодо надання своєчасної, релевантної та 
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достовірної інформації про процеси у внутрішньому та зовнішньому 

безпековому середовищі; 4) інститут моніторингу загроз національній безпеці, 

що передбачає норми та процедури виявлення, ідентифікації, оцінки рівня 

загроз та прогнозування наслідків їх реалізації; 5) інститут планування 

аналітичної діяльності в СЗНБ, що передбачає процедуру цілевизначення та 

постановки завдань аналітичної діяльності в контексті першочергових завдань 

уряду держави щодо гарантування національної безпеки; 6) інститут контролю 

результатів реалізації цілей аналітичної діяльності як умови визначення потреб 

удосконалення аналітичної діяльності в СЗНБ; 7) інститут 

експертноконсультативної діяльності та консалтингу, що представлено 

нормами інформаційної взаємодії установ урядової та неурядової аналітики з 

питань розробки (уточнення) концепцій, доктрин, стратегій інших керівних 

документів у сфері забезпечення національної безпеки; 8) інститут комунікації 

в СЗНБ, що регулює інформаційну взаємодію, яка зорієнтована на обмін 

необхідною та релевантною аналітичною інформацією про стан національної 

безпеки між суб’єктами безпеки; 9) інститут інформаційнотехнологічного 

забезпечення аналітичної діяльності в СЗНБ як умови використання 

інформаційних та аналітичних технологій в інтересах забезпечення 

національної безпеки; 10) інститут освіти, що регулює питання підготовки 

аналітиків у сфері забезпечення національної безпеки; 11) інститут мотивації, 

який формує спонукальні чинники аналітичної діяльності, що призводять до 

формування відповідних цілей і поведінки аналітиків; 12) інститут адаптивної 

ефективності системи аналітичної діяльності у сфері забезпечення 

національної безпеки, що регулює здатність цієї системи реагувати на зміни в 

безпековому середовищі.  

Модель інституціональної матриці аналітичної діяльності в СЗНБ 

наведено в додатку Д.  

Отже, врахування зовні-системних процесів у інституціональному 

середовищі аналітичної діяльності у сфері забезпечення національної безпеки 
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з метою кореляції та адаптації її внутрішньо-системних властивостей і зв’язків 

є одним із базових принципів організації системи вказаної діяльності.  

Наведені вище базові інститути, що формують зовнішнє та внутрішнє 

інституціональне середовище аналітичної діяльності в СЗНБ безпеки 

забезпечують інституалізацію вказаної діяльності, яка може мати декілька 

рівнів за ступенем пізнання у сфері аналітики: 1 рівень – це створення групи 

«за інтересами», формування дисциплінарної галузі аналітики у сфері 

забезпечення національної безпеки; 2 рівень – це становлення дисципліни 

аналітики у сфері забезпечення національної безпеки та її інституційна 

диференціація; 3 рівень – узгодженість дисциплін і дисциплінарних галузей 

аналітики як науки (соціального інституту). При цьому кінцевим результатом 

інституалізації є формування парадигми аналітичної діяльності. Ця парадигма 

є універсальними регулятором аналітичної діяльності на всіх рівнях 

державного управління національною безпекою, має власну структуру і 

проявляється різним змістом і різними настановами в залежності від рівня 

функціонування аналітики в різних типах СЗНБ. Основними функціями 

парадигми аналітичної діяльності в СЗНБ є регулююча, нормативна, 

стабілізуюча, евристична, аксіологічна [645].   

Варто звернути увагу на дві обставини інституалізації аналітичної 

діяльності в СЗНБ: 1) інституалізація аналітичної діяльності отримує 

підтримку зі сторони держави – створюються спеціалізовані аналітичні 

структури, а також навчальні заклади для підготовки аналітиків; 2) 

інституалізація аналітичної діяльності пов’язана із трансляцією через систему 

освіти певних стандартів, підходів, методів аналітики.  

Окремо акцентуємо увагу на питанні інституційної диференціації 

аналітичної діяльності в СЗНБ. Попередньо зауважимо, що в науці «Державне 

управління» класифікація видів аналітичної діяльності зазвичай здійснюється 

за різними ознаками: за об’єктом аналізу, за типом науки, за типом методу, за 

рівнем пізнання, за місцем у дослідженні [173, с. 317-318].    



73  

  

Виходячи із завдань нашого дослідження, а саме розгляд питання 

інституційної диференціації аналітичної діяльності в СЗНБ пропонуємо 

авторську класифікацію аналітичної діяльності у вказаній системі, яка 

передбачає виокремлення [629; 634]: 1) за рівнем функціонування аналітичної 

діяльності в СЗНБ: первинної, вищої та масової аналітики (див. дод. Е, Е1); 2) 

за типом ціннісної орієнтації: конструктивної та деструктивної аналітики; 3) за 

типом об’єкта аналізу (сфери положення проблеми): безпекової, економічної, 

екологічної, державноуправлінської, соціальної, політичної, педагогічної, 

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

політичної, військово-соціальної та ін.; 4) за типом курируючої науки: 

філософської, аксіологічної, економічної, військової, безпекової, 

політологічної, соціологічної, державно-управлінської, праксеологічної, 

прогностичної, ретроспективної, соціально-психологічної, культурологічної, 

історичної; 5) за типом домінуючого методу: системної, логічної, оціночної 

(причинно-наслідкової), проблемної, статистичної, прескриптивної 

(програмно-цільової), балансової, ситуаційної; 6) за рівнем пізнання: 

методологічної, теоретичної, емпіричної; 7) за типом організації: аналітики 

державних організацій, що здійснюється в органах державної влади; 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; 

8) за типом кадрів: професійної та непрофесійної аналітики; 9) за ступенем 

відкритості для суспільства: відкритої (публічної) та закритої аналітики; 10) за 

типом часової детермінації: ситуативної (актуальної), ретроспективної, 

прогностичної аналітики; 11) залежно від використання результатів для 

прийняття державно-управлінських рішень: стратегічної та ситуаційної 

аналітики (див. дод. Е 2).  

Природно, що класифікація та типологія аналітичної діяльності в СЗНБ 

не вичерпується лише вищезгаданими порядками: за об’єктом аналізу, за 
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типом науки, за типом методу, за рівнем пізнання, за місцем у дослідженні 

можна виділити й інші типи аналітичної діяльності.  

Як вже було зазначено, систематизація завершує процес класифікації 

аналітичної діяльності у сфері забезпечення національної безпеки й 

передбачає об’єднання виявлених зв’язків у єдину структуру парадигмальної 

аналітики. Під останньою в [645] запропоновано розуміти зрілу, 

інституалізовану аналітичну діяльність, яка розвивалася за сформованими 

правилам парадигми, у тісній взаємодії з іншими соціальними інститутами, які 

структурно входять до зовнішнього та внутрішнього інституціонального 

середовища. За таких умов парадигма аналітичної діяльності слугує 

загальновизнаним зразком діяльності (див. дод. Е 3).  

На основі узагальнення низки прийнятих теоретико-методологічних 

підходів, що стосуються розуміння явища функціонування системи 

державного управління та СЗНБ [751], пропонуємо авторську методику 

компаративного дослідження інституалізації аналітичної діяльності в СЗНБ як 

інструмент аналізу, спрямований на виявлення рецепції минулого в сучасному 

стані аналітичної діяльності в с СЗНБ іноземних держав та України.   

Методика містить чотири основні етапи. Дамо коротку характеристику 

процедури дослідження на кожному етапі.  

І. Вихідною інформацією для проведення компаративного дослідження 

інституалізації аналітичної діяльності в СЗНБ є: 1) стратифікаційна модель 

реалізації функцій аналітичної діяльності в СЗНБ; 2) класифікація 

організаційних моделей аналітичної роботи в системі державної влади 3) 

модель аналітичної діяльності; 4) модель СЗНБ; 5) класифікація аналітичної 

діяльності в СЗНБ за критеріями: рівень аналітичної діяльності – первинна, 

вища та масова аналітика, використання результатів для прийняття державно-

управлінських рішень – стратегічна та ситуаційна аналітика; 6) модель 

інституціонального середовища аналітичної діяльності в СЗНБ; 7) модель 

інституціональних матриць аналітичної діяльності в СЗНБ.  

ІІ. Визначення одиниць компаративного аналізу.   
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Одиницями компаративного аналізу інституалізації аналітичної 

діяльності в СЗНБ пропонуємо визначити: 1) концептуальні засади аналітичної 

діяльності в СЗНБ, що передбачає вивчення: ідей, історичних традицій 

розвідувальної діяльності та аналітичної діяльності у сфері забезпечення 

національної безпеки; соціальні інститути, які визначають зміни в 

інституціональному середовищі аналітичної діяльності в СЗНБ: інститут 

політичної культури, інститут стратегічної культури, інститут права, інститут 

державного управління, інститути національної безпеки та аналітики; 2) 

зовнішнє інституціонального середовище аналітичної діяльності в СЗНБ; 3) 

внутрішнє інституціонального середовище аналітичної діяльності в СЗНБ; 4) 

інституціональна матриця аналітичної діяльності в СЗНБ, що обмежують 

зміни в державно-управлінській аналітиці у сфері забезпечення національної 

безпеки як соціальному інституті в процесі адаптації її до вимог безпекового 

середовища певними рамками, що дозволяє зберегти цілісність системи 

аналітичної діяльності, її внутрішню «логіку» функціонування. В даному 

випадку – це норми та стандарти аналітичної діяльності, що ґрунтуються на 

цінностях військової та стратегічної культури, культури національної безпеки.  

ІІІ. Історико-компаративне дослідження концептуальних засад 

аналітичної діяльності в СЗНБ іноземних держав та України.   

Алгоритм історико-компаративного дослідження концептуальних засад 

аналітичної діяльності в СЗНБ іноземних держав та України передбачає: 1) 

вивчення соціальних інститутів, які визначають зміни в інституціональному 

середовищі аналітичної діяльності в СЗНБ; 2) вивчення історичних традицій, 

норм та стандартів розвідувальної діяльності у військовій сфері, державно-

управлінської та неурядової аналітики як першооснов аналітичної діяльності у 

сфері забезпечення національної безпеки; 3) з’ясування логіки розвитку 

інституціонального середовище аналітичної діяльності в СЗНБ та 

характеристика особливостей етапів інституалізації аналітичної діяльності в 

СЗНБ іноземних держав та України, що, в свою чергу передбачає висвітлення 

питань щодо: усвідомлення потреби в аналітичній інформації в інтересах 
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національної безпеки; формування мети аналітичної діяльності та цілей 

інформаційно-аналітичного забезпечення політики національної безпеки; 

ціннісного і нормативного впорядкування аналітичної діяльності в інтересах 

забезпечення національної безпеки; організації аналітичної діяльності в 

інтересах забезпечення національної безпеки; типової проблематика 

національної безпеки на різних етапах інституалізації аналітичної діяльності в 

СЗНБ; трактування змісту загроз на різних етапах інституалізації аналітичної 

діяльності в СЗНБ.  

ІV. Компаративне дослідження інституціональних матриць аналітичної 

діяльності в СЗНБ.  

Алгоритм компаративного дослідження правових засад аналітичної 

діяльності в СЗНБ передбачає порівняння: 1) соціальних інститутів первинної, 

вищої, масової, стратегічної, ситуаційної, безпекової аналітики; 2) інститутів 

організації аналітичної діяльності, що регулюють спільну аналітичну 

діяльність суб’єктів безпеки в СЗНБ; 3) інститутів інформаційноаналітичного 

забезпечення прийняття державно-управлінських рішень у сфері національної 

безпеки; 4) інститутів моніторингу загроз національній безпеці; 5) інститутів 

планування аналітичної діяльності в СЗНБ; 6) інститутів контролю результатів 

реалізації цілей аналітичної діяльності як умови визначення потреб 

удосконалення аналітичної діяльності в СЗНБ; 7) інститутів експертно-

консультативної діяльності та консалтингу; 8) інститутів комунікації в СЗНБ; 

9) інститутів інформаційно-технологічного забезпечення аналітичної 

діяльності в СЗНБ; 10) інститутів освіти, що регулюють питання підготовки 

аналітиків у сфері забезпечення національної безпеки; 11) інститутів 

мотивації, які формують спонукальні чинники аналітичної діяльності, що 

призводять до формування відповідних цілей і поведінки аналітиків; 12) 

інститутів адаптивної аналітичної діяльності у сфері забезпечення 

національної безпеки.  

V. Ситуаційний аналіз зарубіжного досвіду інституалізації аналітичної 

діяльності в СЗНБ.  
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Ситуаційний аналіз зарубіжного досвіду інституалізації аналітичної 

діяльності в СЗНБ має на меті визначення можливостей використання цього 

досвіду для модернізації державно-управлінської діяльності у сфері 

забезпечення національної безпеки України.  

Отже, методологічними основами є використання ідей 

історикокомпаративного аналізу для порівняльного дослідження еволюції 

поглядів на аналітичну діяльність та ідей інституційного компаративного 

аналізу для порівняльного дослідження аналітичної діяльності в СЗНБ 

іноземних держав та України.  

В дисертаційні роботі буде перевірено гіпотезу компаративного 

дослідження, яка полягає в тому, що впровадження в практику державного 

управління національною безпекою України вдосконаленої моделі 

формування інституціональної матриці аналітичної діяльності в СЗНБ з 

урахуванням позитивного зарубіжного досвіду у цій специфічній сфері 

значною мірою вдосконалить структуру інституціональної матриці 

аналітичної діяльності у вказаній в системі, що стане запорукою ефективного 

інформаційно-аналітичного забезпечення політики національної безпеки 

України.  

  

Висновки до першого розділу  

  

Проведений аналіз теоретико-методологічних основ і сучасних підходів 

до розуміння державно-управлінських проблем інституалізації аналітичної 

діяльності в СЗНБ дозволяє зробити наступні висновки:  

1. Аналіз стану джерел з досліджуваної проблеми свідчить що, 

вітчизняні та зарубіжні дослідники, і це позитивно, розробляли теорію і 

методологію аналітики, інституалізації державного управління національною 

безпекою, компаративних досліджень СЗНБ. Проте, у науковому дискурсі 

станом на сьогодні обмаль комплексних досліджень з проблематики 

компаративного аналізу інституалізації аналітичної діяльності в СЗНБ. 
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Водночас, поза увагою дослідників залишаються такі питання як: структура 

процесу інституалізації аналітичної діяльності в СЗНБ та критерії, що 

визначають ступені її інституалізації; прогноз можливих наслідків 

запозичення моделей аналітичної діяльності іноземних держав у цілому або 

лише окремих компонентів для іншої держави. Все це не дозволяє сформувати 

панорамне бачення можливостей використання зарубіжного досвіду для 

удосконалення системи аналітичної діяльності у сфері забезпечення 

національної безпеки України.  

2. Для вирішення завдань нашого дослідження будемо 

використовувати стратифікаційну модель реалізації функцій аналітичної 

діяльності в СЗНБ. Остання розроблена нами в рамках системно-ситуаційного 

підходу та представлена 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) страт функцій 

«комунікація», «планування», «організація», «контроль», «мотивація», 

«прийняття державно-управлінських рішень», на яких розкриваються 

уявлення про обмін релевантною інформацією між суб’єктами забезпечення 

національної безпеки.  

3. В розділі показано, що інституалізація аналітичної діяльності в 

СЗНБ, як конкретно-історичний процес має власну внутрішню «логіку», свої 

власні закономірності. Для того, щоб розкрити логіку цього процесу, 

необхідною є класифікація аналітичної діяльності в СЗНБ, а також необхідні 

концептуальні моделі, спрямовані на реконструкцію інституалізації 

аналітичної діяльності СЗНБ, а саме: функціональна модель аналітичної 

діяльності в СЗНБ, модель інституціонального середовища, модель 

формування інституціональної матриці аналітичної діяльності в СЗНБ, модель 

інституцінальної матириці аналітичної діяльності в СЗНБ. Для вирішення 

цього наукового завдання запропоновано використовувати модельний підхід у 

поєднанні з іншими науковими підходами, а саме – інституціональним, 

системно-діяльнісним, структрно-функуціональним.  
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В розділі запропоновано авторську методику компаративного 

дослідження інституалізації аналітичної діяльності в СЗНБ іноземних держав 

та України. Ця методика слугує інструментом аналізу, який спрямований на 

виявлення рецепції минулого в сучасному стані аналітичної діяльності в СЗНБ 

досліджуваних держав, встановлення спільних та відмінних рис 

інституціональних матриць аналітичної діяльності в СЗНБ, а також оцінку 

можливості використання зарубіжного досвіду в державно-управлінській 

практиці у сфері забезпечення національної безпеки України.  

  

РОЗДІЛ 2.   

ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В  

СИСТЕМАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ  

ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ ТА УКРАЇНИ: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ  

  

2.1. Інституалізація аналітичної діяльності в системі забезпечення 

національної безпеки США  

  

Розгляд питання інституалізації інституту аналітичної діяльності в СЗНБ 

США передбачає вивчення концептуальних засад вказаної діяльності. Це, в 

свою чергу, потребує з’ясування логіки розвитку цінностей, принципів, норм, 

стандартів, ідей аналітичної діяльності у сфері забезпечення національної 

безпеки. Зокрема, Річард Уілмер Роуан в книзі «Нариси таємної служби. Із 

історії розвідки» [566] описує історію створення таємних служб США. Він 

показав, що розвідувальна діяльність спецслужб США до початку ХХ ст., в 

рамках класичного уявлення військових фахівців про функції розвідки, була 

сконцентрована на виконанні єдиної функції – шпигунство. Роджер Хілсмен в 

книзі «Стратегічна розвідка і політичні рішення» [728] дослідив проблеми 

інформаційно-дослідницької роботи американської стратегічної розвідки та 

показав її роль у визначенні політики держави, а також описав історичні 

традиції, норми та стандарти розвідувальної діяльності. Особливу увагу Р. 
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Хілсмен приділяє з’ясуванні суті доктрини розвідувальної діяльності, під якою 

він пропонує розуміти ідеали, принципи і правила цієї діяльності.   

Для потреб нашого дослідження розглянемо такі соціальні інститути як 

інститут права, інститут державного управління, інститут політичної 

культури, інститут стратегічної культури, інститути національної безпеки та 

аналітики. Ці інститути визначають зміни в інституціональному середовищі 

аналітичної діяльності в СЗНБ США.  

Політична культура США відноситься до англосаксонського типу політичної 

культури, що характеризується: співіснуванням різних конкуруючих, але 

взаємодоповнюючих цінностей і настанов; раціональністю в прийнятті 

рішень та вирішенні конфліктів; індивідуалізмом; прагматизмом політичного 

курсу; визнанням законності всіх позицій та інтересів учасників політичного 

процесу; значним ступенем самостійності політичних партій, груп інтересів 

та ЗМІ [425, с. 37].  

В США історично склався інститут стратегічної культури, який: 1) 

впливає на інституціональні системи цінностей та ідеалів у сфері національної 

безпеки та зовнішньої політики, й в такий спосіб формує інститути для 

розробки стратегій, інститути освіти та підготовки лідерів; 2) визначає 

національний підхід в питаннях застосування військової сили як інструменту 

політики, реагування на загрози національній безпеці [202; 366; 574]. Основні 

принципи стратегічної культури США наведено в додатку Ж.  

В США історично склався інститут права, який представлено 

Конституцією США [268] та іншими нормативно-правовими актами, що 

регулюють питання державного управління.   

Похідним від інституту права є інститут державного управління, що 

визначає зафіксовані і документально закріплені норми та процедури 

реалізації функцій державного управління та зорієнтовані на їх здійснення 

органи законодавчої, виконавчої та судової влади. В 1930-х рр. на розвиток 

цього інституту суттєво вплинули ідеї наукового управління («науковий 

менеджмент») [678, с. 356-358]. Наприкінці 1980 – початку 1990 рр. у зв’язку 
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із розвитком інформатики, й перш за все в частині штучного інтелекту в 

американській науці управління сформувався новий напрямок – гнучкі 

системи управління. Якщо теорія наукового менеджменту головним чином 

давала відповідь на питання про внутрішню будову організації, їх структуру, 

методи виконання окремих робіт, то концепції теорії гнучкого управління 

робили акцент на вирішення фундаментальних проблем США, як виживання, 

зростання і розвиток, адаптивність до мінливих міжнародних, економічних та 

суспільно-політичних умов. Парадигма гнучких систем управління 

запропонувала програмно-цільову структуру апарату управління, за якої в 

основу організаційної структури покладалася чітко визначена ціль (сукупність 

цілей), якій підпорядковувалися відповідні елементи і взаємозв’язки. Це 

забезпечувало інтеграцію інтелектуальних, інформаційних та інших ресурсів 

для вирішення актуальних проблем суспільства [678, с. 364-366]. Власне цей 

інститут визначальним чином вплинув на формування інституціонального 

середовища аналітичної діяльності в СЗНБ США.  

В США історично також склався інститут національної безпеки, який є 

похідним від інститутів права, державного управління та стратегічної 

культури. Цей інститут уособлює собою правові засади забезпечення 

національної безпеки США та систему державного управління національною 

безпекою до складу якої входять – Президент США, Конгрес, міністерства, 

суди, РНБО. Зазначимо, що термін «економічна безпека» був введений 26-им 

президентом США Т. Рузвельтом у 1904 році [143 , с. 17], а термін 

«національна безпека» було введено в офіційний дискурс США в «Стратегії 

національної безпеки розширення та участі» (1934 р.) [285, с. 79]. Наразі 

правові засади забезпечення національної безпеки США визначено в 

Конституції США [268], в Законі «Про національну безпеку» (1947 р.) [831], в 

Законі про внутрішню безпеку (2002 р.) [751], а також в Стратегії національної 

безпеки США [824], Стратегії національної розвідки США [822], Національній 

стратегії кібербезпеки США (2018 р.) [821], Національній стратегії 

внутрішньої безпеки [832]. Зокрема, в Законі «Про національну безпеку» [831] 
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визначено національну безпеку як запоруку процвітання США, що 

забезпечується відповідними заходами у сфері безпеки і оборони.   

Далі розглянемо базові інститути, що формують зовнішнє 

інституціональне середовище аналітичної діяльності в СЗНБ США.  

Похідним від інституту національної безпеки є інститут ідеології 

національної безпеки, який представлено двома парадигмами національної 

безпеки – ліберальною та консервативною [128; 678, с. 187-201]. В другій 

половині ХХ ст. в США сформувався інститут політики національної безпеки 

США, що є похідним від інституту ідеології національної безпеки. Цей 

інститут визначає систему цілей, заходів, засобів та узгоджених дій у сфері 

забезпечення національної безпеки, які є типовими для воєнно-політичної 

моделі блокової держави із глобальним геополітичним кодом та 

воєннополітичної моделі держави мілітаристського типу [441, с. 80].   

В Стратегії національної безпеки США визначаються пріоритети 

політики національної безпеки. Так наприклад, в Стратегії національної 

безпеки США редакції 2015 року такими пріоритетами було визначено 

збереження впливу США у світі, а також потужні і боєздатні Збройні Сили 

[825]. Варто зазначити, що в Стратегії національної безпеки США (2015 р.) на 

відмінну від попередніх редакцій Стратегії, робився акцент не лише на 

питаннях воєнної та зовнішньополітичної безпеки, а й на питаннях 

внутрішньої безпеки та економічного розвитку.   

В Стратегії національної безпеки США редакції 2017 року [824] 

пріоритетами політики національної безпеки традиційно визначено захист 

громадян і американського способу життя, сприяння процвітанню США, 

збереження миру за допомогою військової сили, а також забезпечення 

переваги у військовій та економічній сферах та поширення впливу Америки у 

світі. В документів визначено держави, які становлять загрозу для США – це 

Китай та Росія, що своїми діями руйнують статус-кво, Іран та Північна Корея, 

які погрожують ядерною зброєю та підтримують терористів, а також власне 

ісламські терористи та інші злочинні угруповання.   
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Аналіз Стратегій національної безпеки США різних редакцій дозволяє 

констатувати, що в США фахівці-управлінці у сфері національної безпеки 

змінюють своє мислення й дії з метою адаптації СЗНБ до сучасних вимог 

динамічного безпекового середовища, а саме вимог адекватної протидії 

гібридним загрозам національним інтересам.  

Проведений аналіз результатів наукових досліджень та джерел з проблем 

становлення та розвитку аналітики в США [115; 243; 263; 264; 416; 439; 460; 

483; 472; 479; 693; 727; 728] дозволяє зробити висновок про сформованість 

інституту аналіти як науки. Характеристика рівнів інституалізації аналітики як 

науки в США представлено в додатку Ж1.  

Є сенс зауважити, що російський дослідник Р. Хасбулатов в 2007 році 

оцінив рівень розвитку теоретичної аналітики в США як низький, 

посилаючись при цьому на недостатній ступінь вивчення ситуації в 

Афганістані та Іраку при прийнятті воєнно-політичного рішення в США щодо 

розв’язання війни в регіоні [727]. Проте, на нашу думку, така оцінка є досить 

сумнівною й має суто пропагандистський характер, оскільки вона 

здійснювалася Р. Хасбулатовим з позицій російської геополітичної школи в 

рамках експертного підходу лише за одним критерієм – ступенем вивчення 

ситуацій. Російський експерт абсолютно не враховує тогочасні національні 

інтереси США на Близькому Сході, а також не бере до уваги два головних 

«парадокси розвідки» [252, с. 116].  

Далі розглянемо базові інститути, що формують внутрішнє 

інституціональне середовище аналітичної діяльності в СЗНБ США.  

В США з прийняттям Закону «Про національну безпеку» (1947 р.) 

історично сформувалися інститут забезпечення національної безпеки [439, с. 

192-202; 372, с. 446-455; 544] та інститут розвідки. Зокрема, в цьому законі 

визначено, що ЦРУ створюється як самостійний орган, який підзвітний раді 

національної безпеки. Згідно цього закону стратегічна розвідка реалізовує 

традиційну функцію шпигунства та інформаційно-аналітичну [728, с. 29-32].  
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Акцентуємо увагу на ідеях щодо співвідношення таких функцій 

розвідки, як шпигунство та інформаційно-аналітичної функції. Засновник 

«аналітичної розвідки» – аналітик ЦРУ Шерман Кент в 1947 р. стверджував, 

що в мирний час до 80% інформації, яка необхідна політикам для прийняття 

рішень, може бути отримана з відкритих джерел. Дещо пізніше 

генераллейтенант Самуель Уілсон надав ще більш високу оцінку розвідці із 

відкритих джерел, зазначивши, що вона надає 90% розвідувальної інформації 

і лише 10% за рахунок агентури [263]. Для реалізації цієї ідеї Р. Хілсмен 

запропонував залучити звичайні бібліотечно-бібліографічні служби для 

вивчення зарубіжних друкованих видань і документів [728, с. 131]. В 

подальшому ця ідея була реалізована шляхом створення широкої мережі 

недержавних аналітичних центрів та розвідки із використанням відкритих 

джерел інформації (OSINT) [624].   

Є сенс зауважити, що поява ідеї створення розвідки із відкритих джерел 

мало під собою відповідне соціокультурне підґрунтя, яке визначалося дією 

таких соціальних інститутів, як економіка, політика, культура, ідеологія. 

Сукупна дія вказаних інститутів визначили панівним горизонтальний тип 

комунікації в американському суспільстві, як основу демократичного 

політичного режиму. Останньому притаманними є публічне управління, 

консервативна та ліберальні ідеології, мережева форма інституційної 

організації аналітичної роботи в системі державної влади. Для реалізації ідеї 

створення розвідки із відкритих джерел особливу роль відіграв високий рівень 

розвитку інформаційних технологій в США. Адже ці технології є ключем до 

панування у міжнародній політиці, й водночас гармонійно поєднуються із 

нормами ліберальної демократії [622, с. 112].  

Вказані соціальні інститути також визначально вплинули на складання 

інституту державно-управлінської аналітики, інституту аналітики «третього 

сектору», інституту розвідки.   

Інститут державно-управлінської аналітики представлено 

зафіксованими і документально закріпленими нормами та процедурами, 
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аналітичної діяльності в системі державного управління загалом, а також 

відповідною тематикою досліджень у сфері забезпечення у сфері національної 

безпеки. Наприклад, в США традиційною тематикою досліджень у сфері 

забезпечення національної безпеки є захист території і структури управління 

від різноманітних загроз. Це детерміновано тим, що в офіційному дискурсі 

США визначено два типи загроз: загроза системі міжнародних відносин, що 

розуміється як однополярна система з «лідерством» США, з боку окремих 

держав або воєнно-політичних блоків; загроза з боку держав-ізгоїв і 

терористичних мереж, що прагнуть отримати зброю масового знищення [631, 

с. 153]. Проте, в США актуалізується не лише тематика досліджень проблем 

забезпечення фізичної безпеки людини, суспільства та держави. Так, аналіз 

літератури [11; 35; 51; 91; 109; 115; 190; 191; 243; 279, с. 79-81; 281; 282; 337; 

338; 384; 439-441; 451; 460; 566; 590; 653; 678, с. 202; 693; 714; 728; 750; 803; 

814] дозволяє зробити висновки про те, що кожен етап інституалізації 

аналітичної діяльності в СЗНБ мав свої властиві актуальні проблеми 

національної безпеки США, що детерміновані динамічним безпековим 

середовищем. Результати історичного огляд-аналізу актуальних проблем 

національної безпеки США представлено в додатку Ж 2.  

В США історично склався інститут аналітики «третього сектору», який 

представлено недержавними аналітичними центрами, які опікувалися 

питаннями економіки, політики, безпеки (див. дод. Ж 3).  

Інститут конкурентної розвідки в США почав формуватися більше 20 

років тому, й представлений системою норм і правил роботи спецслужб у сфері 

діяльності компаній і політичних організацій. Наразі функціонує Суспільство 

професіоналів конкурентної розвідки, яке налічує близько 6 тис. членів, а його 

відділення працюють у багатьох країнах світу [633, с. 145].  

Аналіз літератури [11; 28; 37; 91; 115; 119; 123; 191; 243; 252; 263; 266;  

384; 460; 566; 590; 693; 714; 728] дозволяє зробити висновки про те, що в США 

протягом ХХ ст. історично склалися інститути розвідки, 

державноуправлінської аналітики, аналітики «третього сектору», а також 
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інститути права, що регулюють правові відносини між суб’єктами аналітичної 

діяльності, між суб’єктами безпеки державної і недержавної СЗНБ США. 

Характеристика тенденцій становлення та розвитку вказаних інститутів 

наведено в додатку Ж 4.   

На нашу думку, варто окремо акцентувати увагу на інституті взаємодії 

аналітики, розвідки та політики в США. Адже, проблема взаємодії аналітики, 

розвідки та політики має постійний характер. В контексті цього аналітики ЦРУ 

пропонують розмежовувати підтримку політики зі сторони аналітики та 

розвідки, що є правильним і, політизації їх діяльності, що визначається як 

непрофесійне втручання аналітиків різних відомств у процес прийняття 

державно-управлінських рішень. Аналітики ЦРУ з метою запобігання 

втягнення розвідки та аналітичних установ в політичні «розборки» 

рекомендують в ході розробки аналітичної продукції дотримуватися таких 

правил: опора на добре документовані результати; прийняття до уваги 

невизначеності; структурування розбіжностей думок з питання, що 

розглядається; представлення альтернатив без вираження власного ставлення 

аналітиків до подій та ситуації, що аналізуються [473, с. 6].  

Окремо розглянемо питання нормативно-правового врегулювання 

компетенцій органів державної влади, що опікуються питаннями аналітичної 

діяльності у сфері забезпечення національної безпеки США.  

У Законі про внутрішню безпеку 2002 року [819] визначено 

функціональні обов’язки міністра внутрішньої безпеки щодо оцінки 

національної могутності, можливостей та проблем захисту критично важливих 

об'єктів інфраструктури, а саме: аналіз загроз та потенційних наслідків від усіх 

небезпек для критичної інфраструктури; визначення рівня безпеки і стійкості, 

а також функцій необхідних для ефективної державноприватної взаємодії всіх 

секторів критичної інфраструктури; розробка національного плану захисту 

критичної інфраструктури; виявляти і аналізувати ключові взаємозалежності 

між галузями критичної інфраструктури; готувати звіти про ефективність 
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національних зусиль по зміцненню національної безпеки і стійкості стану 

критично важливих об'єктів інфраструктури.  

Згідно вимог вказаного закону, на замовлення Міністерства внутрішньої 

безпеки США постійно проводяться дослідження потенціалів низки держав у 

сфері ведення інформаційної війни, а також вивчення мотивів подібних дій зі 

сторони суверенних держав [829].   

В політичній директиві Президента США (PPD-21) визначено три 

стратегічні імперативи [829]: 1) уточнення функціональних взаємовідносин 

між гілками Федерального уряду для просування національної єдності зусиль 

по зміцненню безпеки і стійкості критично важливої інфраструктури; 2) 

забезпечення ефективного інформаційного обміну за допомогою визначення 

вихідних даних і системних вимог до Федерального уряду; 3) реалізація, 

інтеграція та аналіз функцій щодо обґрунтування, планування і прийняття 

оперативних рішень з питань критичної інфраструктури.  

Згідно вимог директиви PPD-21 [829] усі керівники міністерств та 

федеральних агентств несуть відповідальність за ідентифікацію, визначення 

пріоритетів та оцінку загроз національній безпеці, корегувальні дії та безпеку 

підпорядкованих їм елементам критичної інфраструктури, які забезпечують 

виконання життєво важливих функцій у рамках доручених цим органам 

основних місій (див. дод. Ж 5).   

В США історично склався і функціонує інститут адаптивної 

ефективності СЗНБ. Так, у другій половині ХХ ст. в США сформувалася та 

функціонувала СЗНБ адаптивного типу. Проте, наприкінці ХХ – початку ХХІ 

ст. в контексті зміни парадигм війни та міжнародних відносин США 

сформували СЗНБ креативного типу, яка дозволяє здійснювати превентивні 

впливи на безпекове середовище в інтересах профілактики та протидії 

потенційним загрозам національним інтересам [43; 284; 372, с. 446-455; 439; 

544; 794].  

Далі розглянемо питання формування інституційної матриці аналітичної 

діяльності в СЗНБ США.  
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Попередньо розглянемо соціальні інститути первинної, вищої, масової, 

стратегічної, ситуаційної, безпекової аналітики. Для розробки сучасної 

методології аналітичної роботи та проведення досліджень в галузі поточного і 

довгострокового планування безпекової політики залучаються підрозділи 

Національної Академії Наук США (National Science Academy), а також наукові 

установи ВМС та ВПС США, Інститут національних стратегічних досліджень 

та Центр з досліджень складних операцій Національного університету оборони 

США, Центр стратегічних і міжнародних досліджень, Центр нової 

американської безпеки, Центр розумної оборони при університеті Західної 

Вірджинії, неурядові «фабрики думок». При цьому в якості технологічного 

інструментарію при довгостроковому прогнозуванні застосовуються 

системний аналіз, операційний аналіз, ціннісно-орієнтоване моделювання. Є 

сенс зауважити, що на Національної Академії Наук США також покладаються 

функції офіційного наукового консультанта уряду США. З цією метою 

академія готує аналітичні наукові доповіді, експертні висновки, наукові 

рекомендації, а також надають консультації державним та недержавним 

установам [11, с. 127; 28; 340; 384, с. 113].  

В залежності від професійної орієнтації використовуються відповідні 

методології, методи і програми моделювання. Зокрема, політична розвідка 

використовує методи порівняльного аналізу, контент-аналіз, методи аналізу 

громадської думки, виборчі технології, методи політичної демографії. 

Системи аналізу і аналітичні програми економічної розвідки включають 

макроекономічний аналіз, методи аналізу платіжних балансів, методи 

фінансових операцій, економічний аналіз технологій, конкурентоздатності 

промисловості тощо [11, с. 128].  

Розглянемо інститут організації, що регулює спільну діяльність 

суб’єктів аналітичної діяльності по реалізації ними функцій первинної, вищої 

та масової аналітики.   

У США функції первинної та вищої аналітики в СЗНБ реалізовують [263; 

451, c. 7-9; 590, с. 25; 624; 693] розвідувальні та контрозвідувальні спецслужби, 
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спецслужби поліційного призначення, а також Бюро розвідки і досліджень 

Державного департаменту, Управління фінансової розвідки та вивчення 

тероризму Міністерства фінансів, відділ розвідувальних зв’язків та відділ 

експортних операцій Міністерства торгівлі, OSINT – розвідка із 

використанням відкритих джерел інформації. Ці структури не є спецслужбами 

в класичному розумінні розвідки, оскільки виконують розвідувальні функції 

без застосування властивого спецслужбам спеціального інструментарію. 

Повний перелік розвідувальних та контррозвідувальних органів США, що 

реалізовують функції первинної та вищої аналітики в СЗНБ наведено в додатку 

Ж 6.  

Безпосередньо функції первинної аналітики в СЗНБ США 

реалізовуються ситуативними центрами [623, с. 170-172]. Так, узагальнення та 

систематизація розвідувальної інформації здійснюється Центром 

відслідковування обстановки, який є структурним підрозділом РНБ США. 

Провідним підрозділом Центру відслідковування обстановки є Група 

оперативних чергових («The Watch»), яка налічує близько 45 співробітників зі 

знанням найбільш поширених у світі іноземних мов. Чергування здійснюються 

у три зміни по 6 чоловік.  

Функції первинної та вищої аналітики в СЗНБ США також реалізовує 

Дослідницька служба Бібліотеки Конгресу США (ДСБК), яка проводить 

дослідження для комісій та підкомісій, окремих членів конгресу з таких питань 

як національна безпека і оборона, міжнародні відносини, світова економіка, 

міжнародний тероризм, зміни клімату та екології, глобальні трансформації 

безпекового середовища тощо [11, с. 130; 380].  

Конгресу США також підпорядковані Бюджетне управління конгресу та 

Управління сумарних та прогнозних оцінок, Управління оцінок технологій 

здійснюють аналіз програм і законопроектів з питань національної безпеки і 

міжнародної безпеки, які становлять інтерес для комітетів конгресу. Також 

Бюджетне управління конгресу розробляє пропозиції щодо удосконалення 



90  

  

бюджетного планування та прогнозування, використовуючи при цьому 

складні економетричні моделі, методи сценарного аналізу [11, с. 130-131].  

Функції первинної, вищої та масової аналітики в СЗНБ США 

реалізовують й приватні некомерційні установи, які спеціалізуються на 

міждисциплінарних дослідженнях широкого спектру, економічним та іншим 

суспільно значимим проблемам. Ці установи, що фігурують під різними 

назвами («фабрики думок», фонди, корпорації, центри, інститути, 

університети) є важливим компонентом політичної системи США й, 

відповідно мають значний вплив на прийняття політичних рішень [116; 191; 

243; 384; 590; 693]. Найбільш впливовими аналітичним центрами в США є 

RAND Corporation, Фонд Карнегі, Рада з міжнародних відносин, Інститут 

Брукліна, Гудзонський інститут, Фонд спадку, Інститут КАТО [693, с. 21].  

Всі «фабрики думок», яких нараховують за різними оцінками 1500-2500 в 

США, виконують типовий набір функцій: стратегічне планування; розробка 

новаторських підходів до вирішення ключових проблем сучасності; 

політичний та економічний консалтинг; «інтелектуальний лобізм»; розробка 

дискусійних тем для представників влади і науки; підготовка кадрів для 

державного апарату; формування відповідної громадської думки з актуальних 

питань сучасності; сприяння демократичним трансформаціям іноземних 

держав.   

Однією із особливостей американських «фабрик думок» є їхня перевага 

за низкою показників над державним апаратом за рахунок використання 

гнучкості при виборі предмета дослідження, відкритості і комунікабельності, 

творчої атмосфера та відсутності бюрократичного тиску. Водночас, 

характерними особливостями «фабрик думок» також є: високий рівень ротації 

кадрів між аналітичними центрами і державним апаратом, що зумовлено 

практично повною заміною чиновників при кожній зміні президентської 

адміністрації; високий рівень інтернаціоналізації персоналу і діяльності з 

іноземними колегами; налагодження кооперації з аналогічними структурами 
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як в середині країни так і за кордоном; звільнення від податків на дохід від 

результатів діяльності, так і на пожертвування.  

Отже, президентські структури та Конгрес США при прийнятті 

політичних рішень у сфері національної безпеки користуються управлінською 

інформацією підготовленою принаймні у двох аналітичних структура: одна – 

відомча, друга – неурядова.  

Функції масової аналітики в СЗНБ США реалізовує Американський 

інститут громадської думки [536, с. 218-220;] й такі періодичні видання як: 

«Ю-Ес-Ей тудей», «Нью-Йорк таймс», «Вашингтон пост», «Уолл-стріт 

джорнал», «Форін Афферс», «Форін Полісі», «Інтернешил Секьюріті», 

«Інтернешил Афферс» та ін. [307, c. 16-17].   

Інститут планування аналітичної діяльності в СЗНБ США регулює 

питання постановки цілей аналітичної діяльності у цій специфічній сфері та 

вибір способів їх досягнення. Так, у Стратегії національної розвідки США 

також сформульовані основні завдання, поставлені на наступні чотири роки 

політичним керівництвом перед спецслужбами США, діяльність яких має 

відповідати таким основним принципам: сприяння реалізації Стратегії 

національної безпеки; зміцнення економіки і забезпечення технологічної 

переваги; забезпечення чіткого, своєчасного, об’єктивного розуміння намірів і 

можливостей противника; підтримання широкої обізнаності американського 

уряду щодо ситуації на міжнародній арені шляхом отримання 

безпрецедентного доступу до захищеної інформації [822].   

Інститут інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття державно-

управлінських рішень у сфері національної безпеки США представлено 

сукупністю установ державної та неурядової аналітики, надають своєчасну, 

релевантну та достовірну інформацію про процеси у внутрішньому та 

зовнішньому безпековому середовищі [264].   

Інститут моніторингу загроз національній безпеці США передбачає 

виявлення, ідентифікацію, оцінку рівня загрози та прогнозування наслідків їх 

реалізації. Цей інститут структурно представлено Центром відслідковування 
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обстановки при РНБ США в режимі реального часу відстежуються значущі 

міжнародні події в глобальному масштабі [623, с. 170-172]. На цій базі щодня 

готуються оглядові доповіді і оперативні зведення по «гарячим» подіям, а 

також здійснюється інформаційне забезпечення зарубіжних поїздок 

керівництва Державного департаменту. Допоміжним підрозділом Центру 

відслідковування обстановки є Штаб сприяння врегулюванню криз (Crisis 

Management Support).  

Оперативний центр Держдепу США підтримує тісні контакти з 

аналогічними органами інших відомств: Оперативним центром Міністерства 

внутрішньої безпеки, офісом захисту інфраструктури, який функціонує в 

структурі МВБ [420, с. 37-39], Пентагоном, ЦРУ, ФБР та ін., а також з 

«Ситуаційною кімнатою» Білого дому.  

Наразі в США склався та функціонує інститут контролю результатів 

реалізації цілей аналітичної діяльності в СЗНБ. Зокрема, в Стратегії 

національної розвідки США акцентується увага на посиленні аналітичної 

експертизи, методів, практики і дослідження альтернативних аналітичних 

оцінок [822].  

Інститут мотивації поведінки аналітиків, що відповідає високим 

стандартам професійної діяльності представлено: а) єдиними аналітичними 

стандартами, які призначені для в розробці аналітичних документів всіх 

відомств розвідувальної спільноти. Ці стандарти аналітичної діяльності також 

враховані в організації аналітичної діяльності в системі забезпечення 

національної безпеки та в навчальних програмах професійної підготовки 

аналітиків [263; 264]; б) впровадження в практику аналітичної діяльності 

процедури оцінки якості, своєчасності та об’єктивності кінцевого 

аналітичного продукту виробленого суб’єктом / суб’єктами розвідувальної 

спільноти, а також оцінка відповідності його стандартам сучасної аналітичної 

методології та незалежності від політичних міркувань [451, c. 14].  

Інститут експертно-консультативної діяльність та консалтингу 

представлено процесом інформаційної взаємодії установ державної та 
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неурядової аналітики з питань розробки (уточнення) концепцій, доктрин, 

стратегій інших керівних документів у сфері забезпечення національної 

безпеки Зокрема, що згідно програми Summer Hard Problem Program (SHARP) 

проводяться засідання експертів, котрих залучають для вирішення найбільш 

складних проблем забезпечення національної безпеки США. Ця група 

експертів складається з 15 експертів федеральних відомств, 15 представників 

військово-промислового комплексу, науково-дослідних установ, 

муніципальних і місцевих органів влади [264].  

Інститут комунікації в СЗНБ США являє собою єдиний 

інформаційноаналітичний простір, який структурно представлено 

інформаційними просторами розвідувальної спільноти, урядової та неурядової 

аналітики. В єдиний інформаційний простір розвідувальної спільноти 

включено й всі центри OSINT-розвідки [263; 264]. Зазначимо, що в цифровому 

форматі фонди бібліотеки Конгресу США нараховують до 20 терабайтів (її 

фонди нараховують більше 120 млн. одиниць зберігання). Щорічний приріст 

1-3 млн. одиниць зберігання [427, с. 87].  

Інститут освіти, що регулює питання підготовки аналітиків у сфері 

забезпечення національної безпеки представлено Директоратом розвідки ЦРУ, 

федеральними органами, що опікуються питання забезпечення безпеки та 

стійкості критичної інфраструктури США, мережею державних недержавних 

навчальних закладів [11, с. 129; 264; 451, c. 15-16; 425; 545; 693; 829]. Зокрема, 

у 173 ВНЗ США здійснюється підготовка спеціалістів по КНР, котрі можуть 

розглядатися в якості оперативного контингента [203, с. 205-219].   

Інститут інформаційно-технологічного забезпечення аналітичної 

діяльності в СЗНБ США передбачає формування умов використання 

інформаційних та аналітичних технологій в інтересах забезпечення 

національної безпеки. Зокрема, в Національній стратегії кібербезпеки США 

(2018 р.) [821] передбачено регулювання ринку систем і засобів захисту 

інформації, зокрема уніфікацію устаткування та відбір дистриб’юторів. 
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Імовірно, незабаром зі списку постачальників зникнуть російські й китайські 

компанії чи підприємства з їхнім частковим фінансуванням.  

Є сенс зауважити, що в США з прийняттям закону «Про реформу 

розвідки та протидії терористичній загрозі» (2004 р.), остаточно склався 

інститут адаптивної ефективності системи аналітичної діяльності у сфері 

забезпечення національної безпеки. Цей інститут регулює здатність вказаної 

системи вчасно адаптуватися до вимог СЗНБ в контексті трансформацій 

внутрішнього та зовнішнього безпекового середовища. Так, необхідність 

реформування розвідки була обумовлена низкою чинників, а саме: змінами, які 

відбулися в об’єктах, які вивчає розвідка; потребою в обміні розвідувальною 

інформацією і міжнародною співпрацею у цій сфері; недосконалістю системи 

професійної підготовки аналітиків; збільшенням рівня інформаційного потоку 

в системі забезпечення національної безпеки, скороченням часу на прийняття 

рішень у сфері національної безпеки, підвищенням комплексності завдань 

аналітичної діяльності в системі забезпечення національної безпеки, 

необхідністю в розробці нових методів і автоматизованого інструментарію 

обробки та аналізу інформації, появою нових споживачів розвідувальних 

даних, підвищенням значущості самої аналітичної діяльності у сфері 

державного управління національною безпекою [264; 698, с. 127; 804, с. 256-

262].  

Зазначимо, що в жовтні 2005 р. директор національної розвідки вперше 

оприлюднив «Національну розвідувальну стратегію» (National Intelligence 

Strategy – NIS) в якій були сформульовані основні завдання для розвідувальної 

спільноти, а саме: пошук нових способів пошуку, ідентифікації та аналізу 

загроз національній безпеці, забезпечення вищого політичного керівництва 

США достовірними і своєчасними даними, для прийняття рішень у сфері 

національної безпеки [264].  

Отже, сформованість інституційної матриці аналітичної діяльності в 

СЗНБ США забезпечила інституалізацію вказаної діяльності, яка ґрунтується 
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на незмінному наборі ціннісних імперативів, інструментальних цінностей та 

норм аналітичної діяльності (див. дод. Ж 7).  

Вище викладене дозволяє зробити висновок про сформованість 

аналітичної діяльності в СЗНБ США як соціального інституту з розгалуженою 

мережею аналітичних установ, які функціонують відповідно до вимог 

коопераційної організаційної моделі аналітичної діяльності в СЗНБ (див. дод. 

М).  

  

2.2. Інституалізація аналітичної діяльності в системі забезпечення 

національної безпеки ФРН   

  

Розгляд соціальних інститутів, які визначають зміни в 

інституціональному середовищі аналітичної діяльності в СЗНБ ФРН 

розпочнемо з інстиуту політичної культури Німеччини. Найбільш 

характерними особливостями вказаного інституту є: прагматичний погляд на 

політику, який означає зацікавленість громадян ФРН в кінцевих результатах 

діяльності уряду; низький рівень ворожості суспільства до уряду та 

політичного радикалізму [747, с. 163].   

В Німеччині інститут стратегічної культури формувався в період з 1860-

х рр. до поразки гітлерівської Німеччини [251, с. 149]. Нині засади стратегічної 

культури ФРН окреслено у загальному річищі розвитку стратегічної культури 

НАТО та ЄС, що безпосередньо пов’язано з логікою складання єдиної ідеології 

інтегративного об’єднання – ЄС та НАТО. Елементи стратегічної культури ЄС 

наведено в додатку З.  

Стратегічна культура Німеччини проявляється в розробці концепцій 

зовнішньої та безпекової політики ФРН. Тобто, похідним від інституту 

стратегічної культури є інститут національної безпеки на формування якого 

також впливають інститути права та державного управління [217; 440, с. 88- 
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90; 609, с. 102-117]. Цей інститут уособлює собою правові засади забезпечення 

національної безпеки ФРН та систему державного управління національною 

безпекою.  

Концептуальні та організаційно-правові засади забезпечення 

національної безпеки ФРН визначено в Конституції Федеративної Республіки 

Німеччина [818] та у Білій книзі безпеки Федеративної Республіки Німеччини 

і перспектив розвитку бундесверу [46; 273]. Є сенс зауважити, що вітчизняні 

дослідники вказуючи на брак регламентуючих нормативних документів у 

сфері національної безпеки ФРН зазначають, що Німеччина приймає активну 

участь в розробці вказаних документів ЄС та НАТО, наприклад Європейської 

стратегії безпеки [585, с. 75].  

Далі розглянемо соціальні інститути, що формують зовнішнє 

інституціональне середовище аналітичної діяльності в СЗНБ ФРН.  

Інститут ідеології національної безпеки ФРН представлено ліберальною 

парадигмою національної безпеки. В рамках цієї парадигми національна 

безпека розглядається як стан захищеності інтересів окремого індивіда й для 

захисту національних інтересів перевага надається концепції «м’якої сили» 

[128, с. 104-105].  

В другій половині ХХ ст. в ФРН сформувався інститут політики 

національної безпеки, що є похідним від інституту ідеології національної 

безпеки. Цей інститут визначає систему цілей, заходів, засобів та узгоджених 

дій у сфері забезпечення національної безпеки Німеччини, які є типовими для 

воєнно-політичної моделі блокової держави із регіональним геополітичним 

кодом та воєнно-політичної моделі держави оборонно-

репресивнообмежувальному типу [440, с. 90]. Загалом же модель національної 

безпеки ФРН є «сателітною» в руслі НАТО і ЄС. [256, с. 149].   

В Німеччині склався та функціонує інститут права в галузі національної 

безпеки, що містить настанови у сфері забезпечення національної безпеки, які 

викладені в Конституції ФРН [818], в Білій книзі безпеки ФРН [46], Концепції 

бундесверу [273].  
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В ФРН склався та функціонує соціальний інститут аналітики як науки, 

що містить у собі систему цінностей, норм, які забезпечують її 

цінніснонормативний супровід аналітичної діяльності при вирішення проблем 

національної безпеки. Яскравим прикладом зазначеного може слугувати 

реалізація концепції «Дослідницькі операції підтримки застосування 

бундесвера», яка визначає науково-методичні основи діяльності суб’єктів 

забезпечення національної безпеки ФРН, а також засади наукової підтримки 

прийняття державно-управлінських рішень щодо застосування збройних сил  

[48].  

Війська оперативної інформації бундесвера під час виконання завдань 

інформаційно-аналітичного забезпечення політики безпеки і оборони ФРН 

використовують наукові розробки з політичної аналітики, психологічної 

аналітики, історичної аналітики та інших соціальних наук [11, с. 110].  

Далі розглянемо найважливіші базові інститути, що формують 

внутрішнє інституціональне середовище аналітичної діяльності в СЗНБ ФРН.  

Похідним від інституту політики національної безпеки є інститут 

забезпечення національної безпеки Німеччини, що регулює процеси 

функціонування СЗНБ, яка реалізовує комплекс завдань державного 

реагування на загрози національним інтересам у різних сферах. Ця система 

структурно включає в себе 35 органів державної влади із чітко визначеними 

функціями та повноваженнями [585, с. 76].  

Інститут розвідки, що містить у собі систему цінностей, норм, які 

забезпечують її ціннісно-нормативний супровід розвідувальної діяльності,  

структурно представлено спецслужбами ФРН [101, с. 42; 451, с. 29; 585, с. 76] 

(див. дод. З 1). Варто додати, що в розвідувальній спільноті ФРН 

функціонують: «Спільний антитерористичний центр» (GTAZ, м. Берлін); 

інформаційно-аналітичні служби спецслужб (NIAS); інформаційноаналітична 

служба поліції (РIAS) [563]. Наразі в банківській системі Німеччини 

функціонує інститут конкурентної розвідки, який задовольняє потреби банків 
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у зборі інформації про зарубіжні компанії з метою захисту своїх інвестицій 

[633, с. 146].  

Наразі інститут державно-управлінської аналітики в ФРН представлено 

документально закріпленою тематикою аналітичної діяльності в системі 

державного управління загалом, і в міністерствах зокрема. Так, аналіз 

Конституції ФРН [818] та чинного законодавства Німеччини з питань 

національної безпеки і оборони [46; 273], офіційних звітних документів з 

питань національної безпеки [465] дозволяє констатувати про розподіл загроз 

на такі групи: загрози державному суверенітету та політичній стабільності; 

загрози воєнного характеру; загрози економічного характеру; загрози 

інформаційно-психологічного характеру; загрози кібернетичного характеру; 

загрози екстремістського характеру; загрози поширення зброї масового 

ураження; загрози, що пов’язані із процесами глобалізації – міжнародний 

тероризм, організована злочинність, торгівля наркотиками, нелегальна 

міграція; загрози безпеці критичній інфраструктурі; загрози демографічного 

характеру та ін.  

Інститут державно-управлінської аналітики структурно представлено 

науково-дослідними та державними установами, до повноважень яких 

належать питання державно-управлінської аналітики в СЗНБ ФРН [10, с. 194; 

11, с. 101; 48; 609, с. 105]. Перелік вказаних установ наведено в додатку З 2.  

В офіційному дискурсі ФРН визначено 8 головних загроз національній 

безпеці: тероризм; міжнародна організована злочинність; енергетична 

залежність; розповсюдження зброї масового ураження; регіональні конфлікти; 

держави, що розпадаються; пандемії; наслідки зміни клімату [97, с. 12].  

Отже, в державно-управлінській аналітиці ФРН поряд із широким 

розумінням безпеки і оборони, що враховує не тільки загрози воєнного 

характеру, але й інші типи загроз та виклики глобалізації, проте 

спостерігається державноцентричного сприйняття джерел загроз. Так, у звіті 

Федерального відомства охорони конституції за 2018 рік вперше згадуються 
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держави, що становлять за оцінками німецьких аналітиків найбільшу загрозу 

конституційному ладу ФРН – це РФ, Іран, Туреччина, Китай [465].  

Наразі у відомстві федерального канцлера ФРН інституалізовано процес 

щоденного аналізу оперативної інформації, оцінки внутрішньо- і 

зовнішньополітичної обстановки, з наступним поданням офіційної позиції з 

актуальних питань для висвітлення в ЗМІ [48]. У Федеральному відомстві 

охорони конституції інституалізовано процес щорічного звітування про стан 

внутрішньої безпеки та потенційні загрози конституційному ладу ФРН [465]. 

Наразі, спостерігалася концентрація зусиль урядових аналітичних структур на 

підготовці оціночно-аналітичних матеріалах та розвідувальних документів 

довгострокового характеру, наукових розробок, які містять оцінки 

потенційних загроз національній безпеці ФРН [48; 804; 812; 833].  

Інститут неурядової аналітики структурно представлено [10, с. 194; 48;  

115, с. 14; 292, с. 76]: аналітичними центрами і фондами Німеччини, зокрема  

Фондом Фрідріха Еберта (1925 р.), Фондом Конрада Аденауера (1955р.),  

Transparency International; приватним Центром вивчення Китаю, м. Берлін 

(2013 р.); футурологічними інститутами Німеччини та міжнародними 

асоціаціями «Світове товариство футурологів», «Людство-2000», «Світло 

майбутнього», «Міжнародна організація футурологів»; недержавними 

засобами масової інформації та комунікації.  

Інститут взаємодії аналітики, розвідки та політики в інтересах 

національної безпеки ФРН передбачає координацію діяльності розвідувальної 

спільноти з боку Федеральної ради безпеки, Федеральної ради оборони та 

Шостого відділу Відомства федерального канцлера, а також контроль за її 

діяльністю з боку Парламентської контрольної комісії, Уповноваженого з 

питань захисту таємних даних, Федеральної і земельних рахункових палат 

[649, с. 277].   

Німеччина має багатопартійну систему, в якій партії мають особливе 

конституційно-правове становище та користуються державною фінансовою 

підтримкою [595, с. 3]. В силу визначального впливу політичних партій на 
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процес обрання канцлера [595, с. 23], на процес розробки та реалізації політики 

національної безпеки [48], й водночас наявність розгалуженої мережі фондів 

різних політичних партій [649, с. 279-281] дає підстави стверджувати про 

визначальний вплив політики в тріаді «політика – розвідка – аналітика». 

Водночас, значний вплив на розробку політики національної безпеки 

здійснюють військові та Конституційний суд ФРН [11, с. 94-96].  

В Німеччині склався та функціонує інститут права, що регулює 

діяльність та взаємодію суб’єктів аналітичної діяльності в СЗНБ. Цей інститут 

містить настанови, які викладені в Конституції ФРН [818], в Білій книзі 

безпеки ФРН [46], Концепції бундесверу [273] та інших нормативних актах з 

питань безпеки і оборони. Згідно цих настанов, вимогами до інформаційно-

аналітичного забезпечення політики національної безпеки і оборони є: 

сформованість контекстно-залежного уявлення про виклики і загрози 

національним інтересам, про сильні й слабкі сторони системи національної 

безпеки; достовірність; релевантність; оперативність; повнота; коректність 

аналітичної інформації про стан національної безпеки; своєчасне надання 

релевантної інформації для ухвалення рішення у сфері національної безпеки і 

оборони; контролінг, призначення якого – координація діяльності систем 

управління з метою підвищення їх ефективності.  

Розглянемо питання формування інституційної матриці аналітичної 

діяльності в СЗНБ ФРН.  

Складовими інституційної матриці аналітичної діяльності в СЗНБ ФРН 

є соціальні інститути первинної, вищої, масової, стратегічної, ситуаційної, 

безпекової аналітики, що визначають норми та процедури розробки сучасної 

методології аналітичної роботи та проведення досліджень в галузі поточного 

та довгострокового планування політики національної безпеки. До цієї роботи 

залучаються провідні наукові установи та ВНЗ ФРН. Зокрема, інститут 

соціальних наук бундесвера, Федеральна академія політики безпеки, Інститут 

міжнародних справ і питань безпеки (SWP), Німецька Рада з міжнародних 

відносин (DGAP, аналітичні центри при університетах [47; 48].  
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Однією із складових інституційної матриці аналітичної діяльності в 

СЗНБ ФРН є інститут організації, що регулює спільну діяльність суб’єктів 

аналітичної діяльності по реалізації ними функцій первинної, вищої та масової 

аналітики. Цей інститут представлено Федеральною радою безпеки, 

Федеральною радою оборони та Шостим відділом Відомства федерального 

канцлера, які визначають цілі та завдання аналітичної діяльності у цій 

специфічній сфері [252, с. 92; 451, с. 33; 649, с. 277].  

Функції первинної, вищої та масової аналітики в СЗНБ ФРН 

реалізовують розвідувальна спільнота та аналітичні установи міністерств, що 

безпосередньо та опосередковано опікуються питаннями національної безпеки 

[625]. В реалізації первинної, вищої та масової аналітики в СЗНБ ФРН варто 

окремо виділити бундесвер, до складу яких входять спеціально створені 

структури для специфічної інформаційної діяльності спрямованої на 

виконання завдань: інформування населення в регіоні застосування 

бундесвера про цілі військової операції, роз’яснення завдань військових 

контингентів, міжнародних організацій, про зміст заходів по підтримці миру; 

за необхідності, зі згоди керівництва держави перебування військового 

контингенту бундесвера, здійснювати інформаційно-пропагандистські заходи 

щодо мобілізації свідомості населення на самооборону; здійснення 

комунікативного впливу на збройні сили та населення противника в ході 

бойових дій по захисту державного суверенітету ФРН та її союзників, 

спрямованого на підрив волі противника до ведення збройної боротьби; 

інформування населення ФРН та особового складу бундесверу про політику 

національної безпеки і оборони, яка є складовою інформаційної політики 

уряду [47].  Функції масової аналітики в СЗНБ ФРН реалізовують ЗМІ різних 

форм власності, які виконують низку політичних функцій – 

інформаційнопросвітницьку, ціннісно-орієнтовну та функцію контролю. При 

цьому варто зазначити, що в ФРН передбачена можливість використання ЗМІ 

для цілеспрямованої дезінформації і дезорганізації супротивника [47; 48]. 

Функції масової аналітики в СЗНБ ФРН реалізовують також федеральні та 
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земельні центри політичної освіти населення шляхом поширення щоденної 

газети «Das Parlament» і журналу «Informationen zur politischen Bildung». 

Організація і зміст політичної освіти населення ФРН контролює  

Міністерство внутрішніх справ [47; 48]. Функції вищої та масової аналітики в 

СЗНБ ФРН також реалізовують неурядові аналітичні центри та фонди [47;  

48; 593].   

Інститут інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття державно-

управлінських рішень у сфері національної безпеки ФРН представлено 

сукупністю норм і процедур державно-управлінської аналітики та розвідки 

щодо надання своєчасної, релевантної та достовірної інформації про процеси 

у внутрішньому та зовнішньому безпековому середовищі. В процесі 

інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття державноуправлінських 

рішень у сфері національної безпеки ФРН циркулює управлінська інформація: 

про обстановку, яка склалася у сфері національної безпеки і оборони; про 

громадську думку в Німеччині і за кордоном щодо стану національної безпеки 

ФРН та міжнародної безпеки, щодо заходів державного реагування на загрози 

національним інтересам ФРН; про морально-психологічний стан військ 

бундесверу [48]. Цей інститут структурно представлено: Спільним 

антитерористичним центром (GTAZ, м. Берлін); інформаційно-аналітичними 

службами спецслужб (NIAS); інформаційно-аналітичною службою поліції 

(РIAS) [563]; інформаційноаналітичними службами міністерств та відомств, 

що опікуються питаннями забезпечення національної безпеки [625].  

Інститут моніторингу загроз національній безпеці ФРН передбачає 

норми та процедури виявлення, ідентифікації, оцінки рівня загроз та 

прогнозування наслідків їх реалізації. Цей інститут структурно представлено 

розвідувальною спільнотою та аналітичними установами міністерств, що 

безпосередньо та опосередковано опікуються питаннями національної 

безпеки, зокрема: Спільним антитерористичним центром (GTAZ, м. Берлін) 

[563]; Штабом контролінгу (2000 р.), основними завданнями якого є збір 

відомостей про реального та ймовірного противника, ведення електронної 
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боротьби [48]; аналітичні служби ЗМІ, завданнями яких є моніторинг 

громадської думки населення Німеччини з питань національної безпеки і 

оборони [47]; Центром кризового реагування (КЦ) МЗС ФРН [623, с. 172- 

173].   

Інститут планування аналітичної діяльності в СЗНБ ФРН передбачає 

процедуру цілевизначення та постановки завдань аналітичної діяльності в 

контексті першочергових завдань уряду Німеччини щодо гарантування 

національної безпеки. Керівництво ФРН зацікавлено в першу чергу: в 

управлінській інформації, яка б дозволила зробити об’єктивні висновки про 

доктринальні настанови, інтегральну могутність тих чи інших держав та їх 

коаліцій, про інтереси та наміри керівництва цих держав; в результатах 

прогнозування можливої реакції світової спільноти на політичні акції уряду 

Німеччини; в результатах оцінки ступеню підтримки населення країни та 

особовим складом бундесверу урядової політики [48].  

Інститут контролю результатів реалізації цілей аналітичної діяльності в 

СЗНБ ФРН передбачає визначення потреб удосконалення вказаної діяльності. 

Безпосередньо вказану функцію контролю покладено на Федеральну раду 

безпеки, Федеральну раду оборони, Шостий відділ Відомства федерального 

канцлера [549, с. 277].   

Інститут експертно-консультативної діяльності та консалтингу 

представлено процесом інформаційної взаємодії установ урядової та 

неурядової аналітики з питань розробки (уточнення) концепцій, доктрин, 

стратегій інших керівних документів у сфері забезпечення національної 

безпеки Німеччини [48; 593].  

Керівництво ФРН одним із напрямків розвитку інформатизації 

визначило створення єдиного інформаційно-аналітичного простору 

державного управління національною безпекою. В цьому просторі функціонує 

інститут комунікації в СЗНБ ФРН, який визначає норми і правила 

інформаційної взаємодії із широкого кола питань аналітичної діяльності між 
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розвідувальною спільнотою, бундесвером, структурами урядовою та 

неурядовою аналітики [48].  

Інститут інформаційно-технологічного забезпечення аналітичної 

діяльності в СЗНБ ФРН передбачає формування умов використання 

інформаційних та аналітичних технологій в інтересах забезпечення 

національної безпеки. Зокрема, в збройних силах ФРН функціонують 

автоматизовані системи (RUBIN, HEROS, NetOpFü та ін.), системи підтримки 

рішення, єдина інформаційно-технічна система бундесверу. Водночас, 

керівництво ФРН особливу увагу приділяє забезпеченню кібербезпеки 

інформаційно-комунікативної системи, яка склалася в процесі формування і 

реалізації політики національної безпеки. З цією метою урядом здійснюється 

система заходів комплексного характеру, а також Федеральною службою 

безпеки у сфері інформаційної техніки (BSI) здійснюється захист програмних 

і технічних засобів [47; 649, с. 276].   

Інститут освіти, що регулює питання підготовки аналітиків у сфері 

забезпечення національної безпеки структурно представлено мережею вищих 

навчальних закладів та відповідних центрів. Зокрема, підвищення 

комунікативних компетенцій державних службовців та військовослужбовців, 

професійна діяльність котрих пов’язана із інформаційно-аналітичним 

забезпеченням політики національної безпеки і оборони ФРН здійснюється у 

Федеральній академії політики безпеки, Академії управління бундесвера, 

Академії інформації і комунікації бундесвера, Інституті соціальних наук 

бундесвера, Центрі інформації та ЗМІ бундесвера, Центрі внутрішнього 

керівництва [47].  

Є сенс зауважити, що в ФРН функціонує інститут адаптивної 

ефективності системи аналітичної діяльності у сфері забезпечення 

національної безпеки [11, с. 96-97]. Цей інститут забезпечує: удосконалення 

науково-методичного забезпечення діагностичної та прогностичної діяльності 

у сфері національної безпеки; удосконалення комунікативної моделі взаємодії 
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між аналітичними центрами і органами державної влади, що опікуються 

питаннями національної безпеки і оборони.  

Отже, сформованість інституційної матриці аналітичної діяльності в 

СЗНБ ФРН забезпечила інституалізацію вказаної діяльності, яка ґрунтується 

на незмінному наборі ціннісних імперативів, інструментальних цінностей та 

норм аналітичної діяльності (див. дод. Ж 7).  

Вище викладене дозволяє зробити висновок про сформованість 

аналітичної діяльності в СЗНБ ФРН як соціального інституту з розгалуженою 

мережею аналітичних установ, які функціонують відповідно до вимог 

коопераційної організаційної моделі аналітичної діяльності в СЗНБ (див. дод. 

М).  

  

2.3. Інституалізація аналітичної діяльності в системі забезпечення 

національної безпеки КНР  

  

Попередньо зауважимо, що на формування інституту аналітичної діяльності в 

СЗНБ КНР суттєвий, а інколи й визначальний вплив здійснили такі соціальні 

інститути як національна стратегічна культура, ідеологія, політика та інші 

похідні від них інститути [241; 298; 754; 760; 767; 787]. Результати 

історичного огляд-аналізу тенденцій становлення та розвитку стратегічної 

культури Китаю наведено в додатку И.  

В Китаї історично склався інститут права, який представлено 

Конституцією КНР [269] та іншими нормативно-правовими актами, що 

регулюють питання державного управління [682; 816; 817; 820; 823]. Зокрема, 

в Конституції КНР закріплено модель соціалістичної держави в якій 

управління суспільними процесами визначається політикою Комуністичної 

партії Китаю. Згідно Конституції КНР, функції держави концентруються на 

захисті соціалістичного ладу, будівництві ринкової економіки, посилення 

господарського законодавства, удосконалення макрорегулювання.   
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Похідним від інституту права є інститут державного управління, що 

визначає зафіксовані і документально закріплені норми та процедури 

реалізації концепції нового авторитаризму такими органами державної влади, 

як Всекитайськими зборами народних представників, Головною радою, 

Центральною військовою радою, міністерствами та відомствами. Мета нового 

авторитаризму полягає у створенні умов для демократичних перетворень в 

Китаї шляхом поетапної і різнопланової модернізації під керівництвом сильної 

влади [311, с. 33].  

В КНР також історично склався інститут національної безпеки, який є 

похідним від інститутів права, державного управління та стратегічної 

культури. Цей інститут уособлює собою правові засади забезпечення 

національної безпеки КНР, які визначено в Конституції КНР [269], в Законі 

КНР «Про державну оборону» (1997 р.) [311, с. 495], у «Всезагальній концепції 

національної безпеки Китаю» (2009 р.) [682], в політичному документі 

«Китайська національна оборона в новій ері» [816], в Законі КНР «Про захист 

державної  таємниці» (2010 р.) [820], в Законі КНР «Про національну оборону» 

(2015 р.) [823], в Оборонній білій книзі Китаю (2019  

р.) [817].  

На думку китайського керівництва, гарантування національної безпеки 

Китаю та суспільний розвиток безпосередньо залежить від сукупної 

національної могутності держави [682].   

Розглянемо базові інститути, що формують зовнішнє інституціональне 

середовище аналітичної діяльності в СЗНБ КНР.  

Похідним від інституту національної безпеки є інститут ідеології 

національної безпеки, який представлено комуністичною парадигмою 

національної безпеки [174, с. 268-269].  

В другій половині ХХ ст. в КНР сформувався інститут політики 

національної безпеки, що є похідним від інституту ідеології національної 

безпеки. Цей інститут визначає систему цілей, заходів, засобів та узгоджених 

дій у сфері забезпечення національної безпеки Китаю, які, на нашу думку, є 
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типовими для воєнно-політичної моделі позаблокової держави із глобальним 

геополітичним кодом та воєнно-політичної моделі держави 

обороннорепресивно-обмежувального типу. Перша модель характеризуються 

місією воєнно-політичної діяльності щодо установлення контролю над 

простором на глобальному рівні. При цьому, Китай планує використовувати 

концепцію «м’якої сили» й водночас всіляко намагається розвіяти міф про 

«китайську воєнну загрозу» [740]. Є сенс зауважити, що «китайський варіант 

геостратегії позбавлений елементів наступальності й нав’язування, оскільки 

базується на ідеї співпадіння стратегічних інтересів Китаю з об’єктивними 

законами розвитку світу та неминучістю його багатополярності» [754, с. 9]. 

Воєннополітична модель держави оборонно-репресивно-обмежувального 

типу характеризується тим, що передбачається застосування збройних сил 

лише на власній території до виконання завдань: подолання катастроф, 

боротьби з тероризмом, забезпечення безпеки масових заходів, захист 

державного ладу та об’єктів критичної інфраструктури держави [440, с. 62-65]. 

Яскравим прикладом реалізації цієї моделі слугують положення статті 22 

Закону КНР «Про державну оборону» (1997 р.) про можливість застосування 

збройних сил для забезпечення внутрішньої безпеки [311, с. 495]. Вітчизняний 

дослідник О. Коломієць зазначає, що «модель національної безпеки Китаю 

можна віднести до моделі «ядерного стримування». Проте на сьогодні 

спостерігається певний градієнт концепції нацбезпеки в напрямку моделі 

«регіонального лідерства» [257, с. 104].  

Наразі в КНР йде активне формування соціального інституту аналітики 

як науки. Так, можна констатувати про сформованість національних 

політологічної, економічної та безпекознавчої наукових шкіл, що максимально 

відображають традиції та інтереси Китаю. Завданням останніх є надання 

надійного інструментарію реалізації національних інтересів Китаю, а також не 

допустити монополізації вітчизняного наукового простору закордонними 

«глобалістськими» концепціями безпеки, міжнародних політичних та 
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економічних відносин [230; 232; 240; 285, с. 91-92; 311, с. 453; 349; 548, с. 256; 

657, с. 48-59; 746].   

Далі розглянемо базові інститути, що формують внутрішнє 

інституціональне середовище аналітичної діяльності в СЗНБ КНР.  

Похідним від інституту політики національної безпеки є інститут 

забезпечення національної безпеки КНР, що містить у собі систему норм, які 

регулюють процеси функціонування СЗНБ. Остання ж реалізовує комплекс 

завдань державного реагування на загрози національній безпеці Китаю. 

Структурно СЗНБ КНР включає в себе органи державної влади, які 

безпосередньо та опосередковано опікуються питаннями забезпечення 

національної безпеки [350; 361, с. 57-58; 367; 393] (див. дод. И 1).  

Інститут розвідки містить у собі норми розвідувальної діяльності й 

представлено розвідувальною спільнотою КНР, яка складається із: 

Міністерства державної безпеки; Міністерства громадської безпеки; 

військової розвідки; військової контррозвідки, Головного митного управління, 

Податкового управління міністерства фінансів [252, с. 282; 649, с. 328] (див. 

дод. И 2).  

Наразі інститут державно-управлінської аналітики в КНР представлено 

зафіксованими і документально закріпленою тематикою аналітичної 

діяльності в системі державного управління загалом, і в міністерствах 

зокрема. Історичний аспект формування вказаного інституту представлено в 

додатку И 3.  

Отже, в державно-управлінській аналітиці КНР одночасно 

спостерігається державно-центричного сприйняття джерел загроз та надання 

більшої уваги та значення деструктивній діяльності недержавних суб’єктів 

політики, а також глобальним трансформаціям безпекового середовища.  

Інститут взаємодії аналітики, розвідки та політики в КНР остаточно 

склався у 1983 р. зі створенням Політико-юридичної комісії ЦК КПК до складу 

якої входять: міністри державної і громадської безпеки, генеральний прокурор, 

Голова Верховного Суду КНР. Органами, які також здійснюють керівництво 
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розвідувальними та контррозвідувальними органами, органами громадської 

безпеки також є Військова рада ЦК КПК, Центральна військова рада КНР, 

Центральна комісія ЦК КПК з комплексного забезпечення громадського 

порядку [649, с. 328].  

У своєму розвитку інститут взаємодії аналітики, розвідки та політики 

пройшов етапи від тотального домінування політики КПК в тріаді «аналітика 

– розвідка – політика» за часів авторитаризму до визнання суспільної ролі 

аналітичних центрів як «четвертої влади» в сучасних умовах реалізації 

концепції нового авторитаризму. Тобто, на першому етапі формування 

вказаного інституту партійні та державні замовлення на аналітичний продукт 

не лише визначали тематику аналітичних досліджень, а й накладали ідейно-

політичні обмеження на їх результати [240, с. 508].   

В сучасних умовах реалізації концепції нового авторитаризму, державна 

влада КНР зберігаючи свою монополію на прийняття державноуправлінських 

рішень, позиціонує аналітичні центри в системі прийняття рішень як 

інтелектуальні структури, які створені для вирішення актуальних проблем 

національної безпеки та стратегічних питань розвитку Китаю [292, с. 72].  

Інститут права, що регулює діяльність та взаємодію суб’єктів 

аналітичної діяльності СЗНБ представлено діяльністю Політико-юридичної 

комісії ЦК КПК [649, с. 328], Національної адміністрації з охорони державної 

таємниці КНР та Центрального комітету із захисту державної таємниці, що 

підпорядковується ЦК КПК [350]. Черговий етап розвитку цього інституту 

розпочався в 2013 р. після заклику голови КНР і генерального секретаря ЦК 

КПК Сі Цзіньпіна до створення нових «аналітичних центрів» із китайською 

специфікою. Це було обумовлено потребами удосконалення механізму 

інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття державно-управлінських 

рішень у сфері національної безпеки та суспільного розвитку КНР в умовах 

глобальних трансформацій. 20 січня 2015 р. Центральний Комітет КПК 

оприлюднив документ під назвою «Пропозиції щодо посилення будівництва 

нових типів «мозкових центрів» із китайською специфікою». В цьому 
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документі передбачалося до 2020 р. розбудувати потужну мережу державних 

та аналітичних центрів на базі ВНЗ Китаю в кількості від 50 до 100, а також 

мережу «недержавних мозкових центрів», які мають фінансуватися 

потужними приватними компаніями та медіагрупами. Реалізацію цього 

проекту було доручено Центру досліджень розвитку при Держраді КНР і 

Китайській академії суспільних наук. Основні завдання, які покладаються на 

нові аналітичні установи – це удосконалення механізмів стратегічного 

моніторингу та прогнозування загроз національній безпеці, удосконалення 

державних механізмів стратегічного планування та програмування 

суспільного розвитку Китаю [292, с. 72].  

В 2015 р. в КНР налічувалося 435 офіційно зареєстрованих аналітичних 

центрів. Це друга за кількістю позиція після США. Зауважимо, що на той час 

9 аналітичних структур Китаю входило до 150 самих найбільш потужних 

аналітичних центрів світу, 6 китайських аналітичних центрів входило до 

списку 50 найсильніших неурядових аналітичних структур, а 18 – входило до 

60 найпотужніших аналітичних структур Азії [292, с. 73-75].   

Аналіз джерел та наукової літератури [216; 258, с. 10-11; 259; 292, с. 73- 

75; 380; 649, с. 329; 746, с. 89] дозволив нам скласти: перелік найбільш 

потужних та впливових аналітичних центрів в КНР, який представлено в 

додатку И 4; перелік підходів до класифікації мозкових центрів Китаю, який 

представлено в додатку И 5.  

На думку китайського дослідника Лі Ян, аналітичні центри, на відміну 

від наукових установ, у своїй діяльності повинні акцентувати увагу на 

«стратегічному конструюванні», політичному консультуванні з метою впливу 

на формування політики та громадську думку [573, с. 171].  

Зауважимо, що інститут неурядової аналітики почав формуватися з 2013 

р. Станом на 2015 р. із 435 офіційно зареєстрованих аналітичних центрів лише 

5% – це неурядові аналітичні центри [292, с. 73].  

Компетенції органів державної влади, що опікуються питаннями 

аналітичної діяльності у сфері забезпечення національної безпеки Китаю 
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визначено в Законах КНР «Про державну оборону» та «Про національну 

оборону» (2015 р.) [823]. Згідно чинного законодавства КНР на спецслужби, 

які підпорядковані Міністерству громадської безпеки покладено виконання 

функцій внутрішньої розвідки та контррозвідки, антитерористичної боротьби 

проти екстремізму та сепаратизму; на спецслужби, які підпорядковані 

Міністерству державної безпеки КНР покладено функції внутрішньої і 

зовнішньої розвідки; на спецслужби, які підпорядковані Генеральному штабу 

НВАК покладено функції військової розвідки.  

В КНР на урядові та неурядові аналітичні структури покладено 

виконання низки завдань [28; 42; 292; 380; 593; 683]: підбір та обробка 

інформації з відкритих джерел в інтересах органів державної влади; 

дослідження трендів розвитку внутрішньої і зовнішньої політики КНР, 

експертиза та обґрунтування стратегічних ініціатив у сфері економічної, 

зовнішньої та безпекової політики Китаю; розробка рекомендацій щодо 

удосконалення концептуальних та доктринальних документів, стратегій у 

сфері національної безпеки та суспільного розвитку Китаю; моніторинг 

останніх подій; «інтелектуальний лобізм»; розробка дискусійних тем для 

представників влади і науки; формування відповідної громадської думки з 

актуальних питань сучасності.  

В КНР функціонує інститут адаптивної ефективності СЗНБ. Так, на 

початку ХХІ ст. в КНР сформувалася та функціонувала система забезпечення 

національної безпеки адаптивного типу. Проте, в контексті сучасних 

трансформацій безпекового середовища Китай формує систему забезпечення 

національної безпеки креативного типу [42; 168; 536, с. 155-156; 731; 760].  

Розглянемо питання формування інституційної матриці аналітичної 

діяльності в СЗНБ КНР.  

Складовими інституційної матриці аналітичної діяльності в СЗНБ КНР є 

соціальні інститути первинної, вищої, масової, стратегічної, ситуаційної, 

безпекової аналітики, що визначають норми та процедури розробки сучасної 

методології аналітичної роботи та проведення досліджень в галузі 
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довгострокового планування зовнішньої та безпекової політики. До цієї роботи 

залучаються провідні наукові установи та ВНЗ Китаю [240; 258; 259; 292; 311, 

с. 453; 746].  

Однією із складових інституційної матриці аналітичної діяльності в 

СЗНБ КНР є інститут організації, що регулює спільну діяльність суб’єктів 

аналітичної діяльності по реалізації ними функцій первинної, вищої та масової 

аналітики. Цей інститут представлено Політико-юридичною комісією ЦК КПК 

і Держрадою КНР, які визначають цілі та завдання аналітичної діяльності у цій 

специфічній сфері [649, с. 326-327].  

Функції первинної, вищої та масової аналітики в СЗНБ КНР 

реалізовують розвідувальна спільнота та аналітичні установи міністерств, що 

безпосередньо та опосередковано опікуються питаннями національної 

безпеки, а також Довідковий відділ з права й ухвалення рішень Національної 

бібліотеки Китаю, який є одним із флагманів процесу інформаційного 

забезпечення органів державної влади.  

Функції масової аналітики в СЗНБ КНР реалізовують як періодичні 

видання, так і радіомовлення [42; 311, с. 429; 434, с. 178; 548, с. 210-212]. При 

цьому варто враховувати факт контролю китайських повноважених органів 

над засобами масової інформації [7, с. 401].  

Інститут інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття державно-

управлінських рішень у сфері національної безпеки КНР представлено 

сукупністю норм і процедур державної аналітики щодо надання своєчасної, 

релевантної та достовірної інформації про процеси у внутрішньому та 

зовнішньому безпековому середовищі. Цей інститут структурно представлено: 

військовою розвідкою [434, с. 181]; Міністерством державної безпеки [434, с. 

181]; інформаційно-аналітичними службами міністерств та відомств, що 

опікуються питаннями забезпечення національної безпеки [380; 392] (див. дод. 

И 1; И 2).  

Інститут моніторингу загроз національній безпеці КНР передбачає 

норми та процедури виявлення, ідентифікації, оцінки рівня загроз та 
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прогнозування наслідків їх реалізації. Цей інституту представлено військовою 

розвідкою, також відповідними підрозділами Міністерства державної безпеки, 

інформаційно-аналітичними службами міністерств та відомств, що опікуються 

питаннями забезпечення національної безпеки.  

Інститут планування аналітичної діяльності в СЗНБ передбачає 

процедуру цілевизначення та постановки завдань аналітичної діяльності в 

контексті першочергових завдань КПК щодо гарантування національної 

безпеки. Також цей інститут регулює питання вибору способів досягнення 

поставлених завдань аналітичної діяльності. Наприклад, в розробці 

Національної програми досліджень в галузі політичних наук безпосередню 

участь приймала Дослідницька канцелярія ЦК КПК. При цьому директивно 

було визначено виконавців цієї програми [746, с. 89]. Політико-юридичної 

комісії ЦК КПК здійснює перспективне планування аналітичної та 

розвідувальної діяльності спецслужб в інтересах національної безпеки [203, с. 

155].  

Інститут контролю КПК результатів реалізації цілей аналітичної 

діяльності в СЗНБ КНР передбачає визначення потреб удосконалення 

аналітичної діяльності в системі забезпечення національної безпеки. 

Безпосередньо функцію контролю результатів реалізації цілей аналітичної 

діяльності в СЗНБ покладено на Політико-юридичну комісію ЦК КПК [649, с. 

328].   

Інститут експертно-консультативної діяльність та консалтингу 

представлено процесом інформаційної взаємодії установ урядової та 

неурядової аналітики з питань розробки (уточнення) концепцій, доктрин, 

стратегій інших керівних документів у сфері забезпечення національної 

безпеки Китаю [42; 292; 380; 593; 683].  

Керівництво КНР одним із напрямків розвитку інформатизації 

визначило створення єдиного інформаційно-аналітичного простору 

державного управління [311, с. 482]. Інститут комунікації в СЗНБ КНР являє 

собою єдиний інформаційно-аналітичний простів, який структурно 
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представлено інформаційними просторами урядової та неурядової аналітики. 

При цьому, «… слід мати на увазі, що всі китайські аналітичні структури 

мають три рівні: загальнодержавні, провінційні та муніципальні» [292, с. 74]. 

Цей інститут почав складатися з 1996 р. після створення Комісії з питань 

інформатизації при Держраді КНР [649, с. 329], й вступив у завершальну фазу 

свого розвитку у 2015 р. після оприлюднення документу «Пропозиції щодо 

посилення будівництва нових типів «мозкових центрів» із китайською 

специфікою». Одним із завдань розбудови мережі аналітичних центрів 

визначено удосконалення комунікаційної моделі між органами державної 

влади КНР та експертним середовищем [292, с. 72]. Водночас, Китай 

реалізовує національну модель входження у світовий 

інформаційноаналітичний простір шляхом активної співпраці із закордонними 

аналітичними центрами по широкому колу актуальних проблем сучасності  

[292, с. 77].  

Інститут освіти, що регулює питання підготовки аналітиків у сфері 

забезпечення національної безпеки структурно представлено мережею ВНЗ. 

Зокрема, Пекінський університет, Університет Цінхуа (м. Пекін), Китайський 

народний університет (м. Пекін), Фуданський університет (м. Шанхай), 

Нанькайський університет (м. Тяньцзінь) здобули визнання як провідні освітні 

центри підготовки фахівців з міжнародної та безпекової проблематики [292, с. 

73].  

Інститут інформаційно-технологічного забезпечення аналітичної 

діяльності в СЗНБ КНР передбачає формування умов використання 

інформаційних та аналітичних технологій в інтересах забезпечення 

національної безпеки. Зокрема, в 1996 р. на Третій всекитайській нараді 

фахівцями військового управління вперше обговорювалася експериментальна 

модель інформаційної мережі з відповідним набором даних про передбачувані 

театри воєнних дій [649, с. 329].  

Є сенс зауважити, що в КНР з оприлюдненням документу «Пропозиції 

щодо посилення будівництва нових типів «мозкових центрів» (2015 р.) [292, с. 
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72], остаточно склався інститут адаптивної ефективності системи аналітичної 

діяльності у сфері забезпечення національної безпеки. Цей інститут 

забезпечив: формування мережі аналітичних структур, які здатні конкурувати 

на міжнародному рівні; удосконалення науково-методичного забезпечення 

діагностичної та прогностичної діяльності у сфері національної безпеки; 

удосконалення комунікативної моделі взаємодії між аналітичними центрами і 

органами державної влади, що опікуються питаннями національної безпеки.  

Отже, сформованість інституційної матриці аналітичної діяльності в 

СЗНБ КНР забезпечила інституалізацію вказаної діяльності, яка ґрунтується 

на незмінному наборі ціннісних імперативів, інструментальних цінностей та 

норм аналітичної діяльності (див. дод. Ж 7).  

Вище викладене дозволяє зробити висновок про сформованість 

аналітичної діяльності в СЗНБ КНР як соціального інституту з розгалуженою 

мережею аналітичних установ, які функціонують відповідно до вимог 

бюрократично-номенклатурної організаційної моделі аналітичної діяльності в 

СЗНБ (див. дод. М).  

  

2.4. Інституалізація аналітичної діяльності в системі забезпечення 

національної безпеки РФ  

  

Соціальниими інститутами, які визначають зміни в інституціональному 

середовищі аналітичної діяльності в СЗНБ РФ є інститут національної 

політичної культури та похідний від нього інститут стратегічної культури. 

Характерні особливості вказаних соцільних інститутів представлено в додатку 

К. Похідним від інституту стратегічної культури Росії є інститут національної 

безпеки. На формування останнього також впливають інститути права та 

державного управління [217; 440, с. 101-105; 609, с. 138-141]. Зокрема, 

інститут державного управління сучасної Росії уособлює собою всі ознаки 

авторитарного політичного режиму [551, с. 77].   
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Інститут національної безпеки Росії уособлює собою концептуальні та 

організаційно-правові засади забезпечення національної безпеки, які 

визначено в Конституції РФ [270], законах та нормативно-правих актах [84; 

156; 274; 275; 396; 397; 399; 401-404; 406; 409; 410; 464; 660; 661] та ін. Варто 

зазначити, що в Законі РФ «Про безпеку» (ст. 13) [396] та Концепції 

національної безпеки РФ в редакції 2000 р. [276] було визначено такі види 

безпеки, як: економічна, внутрішньополітична, соціальна, міжнародна, 

інформаційна, воєнна, прикордонна, екологічна. В подальшому в офіційному 

дискурсі державного управління національною безпекою РФ цей перелік видів 

безпеки було значно розширено шляхом долучення таких видів безпеки, як: 

енергетична, фінансова, демографічна, продовольча, інформаційно-

психологічна, кібернетична, оборонна, військово-соціальна та інші.   

Базовими інститутами, що формують зовнішнє інституціональне 

середовище аналітичної діяльності в СЗНБ РФ є інститути ідеології 

національної безпеки, політики національної безпеки та аналітики.  

Інститут ідеології національної безпеки РФ наразі представлено 

комуністичною парадигмою національної безпеки. В рамках цієї парадигми 

національна безпека розглядається як стан захищеності інтересів суспільства 

(держави) й для захисту національних інтересів перевага надається концепції 

«жорсткої сили» [128, с. 376-398].  

В другій половині ХХ ст. в РФ сформувався інститут політики 

національної безпеки. Останній визначає систему цілей, заходів, засобів та 

узгоджених дій у сфері забезпечення національної безпеки Росії, які є 

характерними для мілітаристського типу воєнно-політичної моделі блокової 

держави із глобальним геополітичним кодом [440, с. 104-105]. Ця модель 

характеризуються місією воєнно-політичної діяльності щодо установлення 

військової форми контролю над простором на глобальному рівні, а також 

передбачає застосування збройних сил на власній території та за її межами.   

В РФ склався соціальний інститут аналітики як науки. Яскравим 

прикладом зазначеного може слугувати розробленість теорій та 
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методологічного інструментарію, прикладних методик аналітики у сфері 

державного управління та забезпечення національної безпеки (див. дод. К 1).  

Далі розглянемо соціальні інститути, що формують внутрішнє 

інституціональне середовище аналітичної діяльності в СЗНБ РФ.  

Похідним від інституту політики національної безпеки є інститут 

забезпечення національної безпеки РФ, що регулює процеси функціонування 

СЗНБ, яка реалізовує комплекс завдань державного реагування на загрози 

національним інтересам у різних сферах. Згідно ст. 8 Закону РФ «Про безпеку» 

основними елементами СЗНБ є: органи законодавчої, виконавчої та судової 

влади; державні і громадські та інші організації і об’єднання; громадяни, котрі 

приймають участь в забезпеченні безпеки у відповідно до закону; 

законодавство, що регулює відносини у сфері безпеки [396].  

Згідно ст. 9 Закону РФ «Про безпеку» основними функціями СЗНБ РФ є: 

виявлення і прогнозування внутрішніх та зовнішніх загроз життєво важливим 

інтересам об’єктів безпеки; здійснення комплексу оперативних і 

довготермінових заходів щодо їх попередження і нейтралізації; створення і 

підтримка в готовності сил і засобів забезпечення безпеки та інші [396].  

Інститут розвідки представлено системою цінностей, норм, які 

забезпечують ціннісно-нормативний супровід розвідувальної діяльності. 

Остання згідно ст. 2 Закону РФ «Про зовнішню розвідку» [398] здійснюється 

за допомогою: добування і обробки інформації, яка стосується життєво 

важливих інтересів РФ, реальних і потенційних можливостей, дій, планів і 

намірів іноземних держав, організацій і осіб; надання сприяння в реалізації 

заходів, які здійснюються державою в інтересах забезпечення національної 

безпеки РФ. В ст. 5 вказаного закону визначено цілі розвідувальної діяльності 

[398]: забезпечення Президента РФ, Федерального Зібрання та Уряду РФ 

розвідувальною інформацією, яка необхідна їм для прийняття рішень у 

політичній, економічній, оборонній, науково-технічній, екологічній сферах; 

забезпечення умов, які сприяють успішній реалізації політики РФ у сфері 
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безпеки; сприяння економічному розвитку, науково-технічному прогресу 

країни і військово-технічному забезпеченню РФ.  

Розвідувальна спільнота РФ структурно представлено спецслужбами 

[398; 405]: Службою зовнішньої розвідки РФ, яка здійснює свої повноваження 

у економічній, воєнно-стратегічній, науково-технічній, екологічній сфері та 

сфері спеціального зв’язку, в сфері забезпечення безпеки установ РФ, що 

знаходяться за межами її території; органом зовнішньої розвідки Міністерства 

оборони РФ, який здійснює свої повноваження у воєнній, воєнно-політичній, 

військово-технічній, військово-економічній і екологічній сферах; органами 

федеральної служби безпеки, які здійснюють свою діяльність у взаємодії з 

органами зовнішньої розвідки відповідно до вимог Закону РФ «Про 

федеральну службу безпеки».  

Однією з основних функцій інституту державно-управлінської аналітики 

РФ є інформаційно-аналітичне забезпечення вищих органів державної влади – 

Президента Росії, Адміністрації Президента Росії, Уряду РФ, Ради Безпеки РФ 

та ін. [684]. Наразі інститут державно-управлінської аналітики в РФ 

представлено документально закріпленою тематикою аналітичної діяльності в 

системі державного управління загалом, і в міністерствах зокрема. Так, аналіз 

Конституції РФ [270] та чинного законодавства Росії з питань національної 

безпеки [84; 274; 275; 277; 396411; 660; 661] дозволяє констатувати про 

розподіл загроз національним інтересам на такі групи: загрози державному 

суверенітету та політичній стабільності; загрози воєнного характеру; загрози 

економічного характеру; загрози інформаційно-психологічного характеру; 

загрози кібернетичного характеру; загрози екстремістського характеру; 

загрози поширення зброї масового ураження; загрози, що пов’язані із 

процесами глобалізації – міжнародний тероризм, організована злочинність, 

торгівля наркотиками, нелегальна міграція; загрози безпеці критичній 

інфраструктурі; загрози демографічного характеру та ін.  

Інститут державно-управлінської аналітики РФ структурно включає в 

себе: 1) Аппарат Ради Безпеки РФ [464]; 2) інформаційно-аналітичні служби 
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міністерств та відомств, які опікуються питаннями національної безпеки; 3) 

Російський інститут стратегічних досліджень (РІСІ) [565]; 4) 

зовнішньополітичні інститути РАН; 5) російську університетську спільноту; 6) 

державні науково-дослідні установи; 7) державні засобами масової інформації 

та комунікації. Структуру інституту державноуправлінської аналітики РФ 

більш докладно представлено в додатку К 2.  

Є сенс зауважити, що в державно-управлінській аналітиці РФ поряд із 

широким розумінням національної безпеки, що враховує не лише традиційні 

загрози воєнного, політичного, економічного, соціального, техногенного, 

медикобіологічного та екологічного характеру, але й загрози та виклики 

глобалізації, спостерігається державно-центричного сприйняття джерел 

загроз. Так, у Стратегії національної безпеки РФ [660] згадуються США та 

держави-члени НАТО, які визначають в якості опонентів Росії у проведенні 

нею власної зовнішньої та внутрішньої політики.  

Зауважимо, що в урядових колах РФ інституалізовано процес щоденного 

аналізу оперативної інформації, оцінки внутрішньо- і зовнішньополітичної 

обстановки, що є традиційним з часів СРСР [748, с. 265-289]. Наразі 

інституалізовано процеси щорічної доповіді Секретаря Ради Безпеки 

Президентові РФ про стан національної безпеки і заходи по її зміцненню, а 

також щорічних послань і бюджетних послань Президента РФ Федеральним 

Зборам РФ [464].  

Аналіз наукової літератури та джерел [8; 9; 74; 110; 134; 169; 170; 247- 

252; 265; 266; 295; 311; 316; 318; 334; 351; 378; 384; 416; 421; 433; 434; 466469; 

471; 482; 483; 537; 538; 545; 546; 596; 657-659; 684; 736; 737; 790; 807] дозволяє 

констатувати, що наразі спостерігалася концентрація зусиль урядових 

аналітичних структур на підготовці оціночно-аналітичних матеріалах та 

розвідувальних документів довгострокового характеру, наукових розробок, які 

містять оцінки потенційних загроз національній безпеці РФ.  
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Аналіз джерел та наукової літератури [28; 29; 191; 192; 618, с. 51-56] 

довзолив нами визначити перелік установ, що структурно входять до інституту 

неурядової аналітики в РФ (див. дод К 3).  

На думку дослідника В. Зайцева, російські неурядові аналітичні центри 

мають невисокий політичний статус в порівнянні із західними аналітичними 

центрами, що обумовлено низьким рівнем політичної конкуренції і 

плюралізму в політичній системі Росії, а також домінуванням неформальних 

практик над формальними політичними інститутами [191, с. 8]. В Росії, згідно 

рейтингу Пенсільванського університету, спостерігається скорочення 

кількості неурядових аналітичних центрів. Так, у 2008 р. їх кількість становила 

108, у 2017 р. – 103. Основною причиною негативної динаміки є: зростання 

негативного ставлення в Росії до неурядових організацій; зниження 

фінансування політичних досліджень державними і приватними донорами; 

недостатній розвиток інституційного потенціалу неурядових центрів і 

нездатність їх адаптуватися до змін; посилення конкуренції з боку 

інформаційно-пропагандистських фірм, правових фірм та електронних ЗМІ; 

призупинення існування аналітичних центрів після осягнення ними своїх цілей 

[29].  

Похідним від інститутів забезпечення національної безпеки та державно-

управлінської аналітики є інститут адаптивної ефективності СЗНБ РФ. Цей 

інститут регулює процеси адаптації вказаної системи до вимог безпекового 

середовища, що трансформується. Так, наприкінці ХХ ст. в Росії сформувалася 

та функціонувала СЗНБ адаптивного типу. Проте, в умовах трансформацій 

безпекового середовища в період 2009-2014 рр. керівництво РФ почало 

формувати СЗНБ креативного типу, яка дозволяє здійснювати превентивні 

впливи на безпекове середовище в інтересах профілактики та протидії 

потенційним загрозам національним інтересам Є сенс зауважити, що в РФ цей 

інститут почав формуватися із виходом Указу Президента РФ «Про основи 

стратегічного планування в Російській Федерації» [411]. Остаточно склався 
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інститут адаптивної ефективності СЗНБ з прийняттям закону «Про стратегічне 

планування в Російській Федерації» (2014 р.) [404].  

Інститут взаємодії аналітики, розвідки та політики в інтересах 

забезпечення національної безпеки РФ передбачає формальні та неформальні 

правила, що визначають характер взаємодії складових тріади «аналітика – 

розвідка – політика» з питань прийняття політичних рішень. Згідно із законом 

«Про безпеку» [396] основними завданнями Ради безпеки РФ є: визначення 

життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави та виявлення 

внутрішніх і зовнішніх загроз об’єктам національної безпеки; розробка 

основних напрямів стратегії забезпечення національної безпеки Росії і 

підготовка федеральних програм її забезпечення; підготовка рекомендацій 

президенту для прийняття рішень з питань внутрішньої і зовнішньої політики 

у сфері забезпечення національної безпеки та ін.  

Російський дослідник А. Кокошин слушно зазначає, що Рада безпеки РФ 

охоплює сфери відповідальності виконавчої влади та адміністрації президента, 

й може діяти як аналог Політбюро ЦК КПРС [252, с. 297]. Й далі дослідник 

вказує на те, що прерогативи Ради безпеки РФ ширші ніж прерогативи Ради 

безпеки США – міжнародні аспекти національної безпеки та прерогативи 

Управління внутрішньої безпеки президента США. Тобто, прерогативи Ради 

безпеки РФ охоплюють як зовнішній так і внутрішній аспекти національної 

безпеки.  

Згідно ст. 12, 24, 25 Закону РФ «Про зовнішню розвідку» загальне 

керівництво органами зовнішньої розвідки здійснює президент РФ, а також 

контроль за їхньою діяльністю здійснюють парламент та генеральний 

прокурор РФ [398]. Координацію діяльності розвідувальної спільноти Росії 

здійснює Рада безпеки РФ [464].   

Отже, спецслужби сучасної РФ, які в переважній більшості дісталися у 

спадок від СРСР, перебувають у безпосередньому управлінні Президента РФ. 

Це визначальним чином впливає на формування відносин корпоративного 

характеру між політикою і розвідкою.   
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Аналіз результатів наукових досліджень [127; 191], наукових джерел 

[29] та навчальної літератури [618, с. 49] дозволяє констатувати слабку 

інституалізацію відносин між політичною елітою сучасної Росії та 

аналітичними центрами як урядовими, так і неурядовими. За таких умов, що 

склалися головним ресурсом впливу аналітичних центрів на прийняття 

політичних рішень є неформальні зв’язки керівників аналітичних структур з 

російською політичною елітою. При цьому, відносини між експертами та 

політичною елітою мають швидше «патрон-клієнтський» характер ніж 

«партнерський». Водночас, відносини між розвідувальною спільнотою, 

урядовими та неурядовими аналітичними центрами можна охарактеризувати 

як конкурентні.  

Викладене дає підстави стверджувати про визначальний вплив 

російської політики в тріаді «політика – розвідка – аналітика».  

В РФ склався інститут права, що регулює діяльність та взаємодію 

суб’єктів аналітичної діяльності в СЗНБ. Цей інститут представлено 

організаційно-правовими засадами аналітичної діяльності у сфері 

забезпечення національної безпеки РФ, які викладені в Законі РФ «Про 

безпеку» [396], Законі РФ «Про зовнішню розвідку» [398], Законі РФ «Про 

федеральну службу розвідки» [405], Указі Президента РФ від 6 травня 2011 р. 

№ 590 «Положення про апарат Ради безпеки РФ» [464]. Так, на Раду безпеку 

РФ покладено функцію координації діяльності розвідувальної спільноти, а 

також завдання щодо: аналізу і прогнозування стану національної безпеки; 

організації моніторингу і проведення узагальнених оцінок соціально-

економічного розвитку РФ і стану національної безпеки тощо.  

В офіційному [396; 398; 405; 464] та науковому дискурсах [134; 247252; 

266; 316; 318; 427; 455; 658; 659] представлено вимоги до 

інформаційноаналітичного забезпечення політики національної безпеки РФ, а 

саме: сформованість контекстно-залежного уявлення про виклики і загрози 

національним інтересам, про сильні й слабкі сторони системи національної 

безпеки; актуальність, достовірність; релевантність; оперативність; повнота; 
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коректність аналітичної інформації про стан національної безпеки, про 

можливості та наміри ймовірного противника.  

Розглянемо питання формування інституційної матриці аналітичної 

діяльності в СЗНБ РФ.  

Складовими інституційної матриці аналітичної діяльності в СЗНБ РФ є 

соціальні інститути первинної, вищої, масової, стратегічної, ситуаційної, 

безпекової аналітики, що визначають норми та процедури розробки сучасної 

методології аналітичної роботи та проведення досліджень в галузі поточного 

та довгострокового планування політики національної безпеки. До цієї роботи 

залучаються провідні наукові установи та ВНЗ РФ. Зокрема, 

зовнішньополітичні інститути РАН, російську університетську спільноту, 

державні науково-дослідні установи.  

Однією із складових інституційної матриці аналітичної діяльності в 

СЗНБ РФ є інститут організації, що регулює спільну діяльність суб’єктів 

аналітичної діяльності по реалізації ними функцій первинної, вищої та масової 

аналітики. Цей інститут представлено апаратом Ради безпеки РФ, який 

визначають цілі та завдання аналітичної діяльності у цій специфічній сфері 

[464].  

Функції первинної, вищої та масової аналітики в СЗНБ РФ реалізовують 

розвідувальна спільнота та аналітичні установи міністерств, що безпосередньо 

та опосередковано опікуються питаннями національної безпеки [623; 631; 

758]. Функції масової аналітики в СЗНБ РФ реалізовують ЗМІ різних форм 

власності [407; 408; 434; 586]. Функції вищої та масової аналітики в СЗНБ РФ 

також реалізовують неурядові аналітичні центри та фонди [29].   

Інститут інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття державно-

управлінських рішень у сфері національної безпеки РФ представлено 

сукупністю норм і процедур державно-управлінської аналітики та розвідки 

щодо надання своєчасної, релевантної та достовірної інформації про процеси 

у внутрішньому та зовнішньому безпековому середовищі [464]. Зміст 
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інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття державноуправлінських 

рішень у сфері національної безпеки РФ наведено в додатку К4.  

Інститут моніторингу загроз національній безпеці РФ передбачає норми 

та процедури виявлення, ідентифікації, оцінки рівня загроз та прогнозування 

наслідків їх реалізації. Цей інститут структурно представлено: інформаційно-

аналітичними службами міністерств та відомств, що опікуються питаннями 

забезпечення національної безпеки, а також системою взаємодіючих 

ситуаційних центрів органів державної влади, що включає три рівні: 1) вищий 

рівень – це ситуаційний центр Президента РФ. Водночас, на цьому рівні 

працюють ситуаційні центри Адміністрації Президента й Уряду Росії; 2) на 

другому рівні знаходяться ситуаційні центри повноважних представників 

Президента РФ у федеральних округах, керівників міністерств (Національний 

центр управліннях в кризових ситуаціях МНС Росії), агентств  

(Росатом) і служб; 3) на третьому рівні – ситуаційні центри глав суб'єктів 

Російської Федерації і муніципальних утворень [684].  

Інститут планування аналітичної діяльності в СЗНБ РФ передбачає 

процедуру цілевизначення та постановки завдань аналітичної діяльності в 

контексті першочергових завдань уряду РФ щодо гарантування національної 

безпеки. Тобто, органи державної влади, що опікуються питаннями 

забезпечення національної безпеки і спецслужби планують та організовують 

свою діяльність на основі діючого законодавства у сфері національної 

безпеки та рішень Президента РФ [404; 411].  

Інститут контролю результатів реалізації цілей аналітичної діяльності в 

СЗНБ РФ передбачає визначення потреб удосконалення вказаної діяльності. 

Безпосередньо вказану функцію контролю покладено на апарат Ради безпеки 

РФ [464].   

Інститут експертно-консультативної діяльності та консалтингу 

представлено процесом інформаційної взаємодії установ урядової та 

неурядової аналітики з питань розробки (уточнення) концепцій, доктрин, 
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стратегій інших керівних документів у сфері забезпечення національної 

безпеки РФ [29].  

Керівництво РФ одним із напрямків розвитку інформатизації визначило 

створення єдиного інформаційно-аналітичного простору державного 

управління національною безпекою [277; 278; 400; 407; 408]. В цьому просторі 

функціонує інститут комунікації в СЗНБ РФ, який визначає норми і правила 

інформаційної взаємодії із широкого кола питань аналітичної діяльності між 

розвідувальною спільнотою, структурами урядовою та неурядовою аналітики 

[191; 192; 388; 684].  

Інститут інформаційно-технологічного забезпечення аналітичної 

діяльності в СЗНБ РФ передбачає формування умов використання 

інформаційних і аналітичних технологій в інтересах забезпечення 

національної безпеки [134; 291; 388; 454; 455; 684].   

Інститут освіти, що регулює питання підготовки аналітиків у сфері 

забезпечення національної безпеки структурно представлено мережею ВНЗ. 

Зокрема, формування експертно-консультативних та 

інформаційноаналітичних компетенцій державних службовців та 

військовослужбовців, професійна діяльність котрих пов’язана із 

забезпеченням політики національної безпеки РФ здійснюється у ВНЗ, 

зокрема: СанктПетербурзькому державному університеті [206], Російській 

академії народного господарства і державної служби при Президентові РФ 

[713]; Московському державному університеті ім. М.В. Ломоносова [124; 358]. 

Наразі затверджені та введенні в дію федеральні державні освітні стандарти 

вищої освіти по напрямку підготовки «Інформаційна безпека» (кваліфікація 

(ступінь) магістр) [412], «Економічна безпека» [413], «Державне і 

муніципальне управління» [715] в яких визначено експертно-консультативні 

та інформаційно-аналітичної компетенції фахівців у сфері державного 

управління, економічної та інформаційної безпеки.  

Є сенс зауважити, що в РФ функціонує інститут адаптивної ефективності 

системи аналітичної діяльності у сфері забезпечення національної безпеки 
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[684]. Цей інститут забезпечує: 1) удосконалення науково-методичного 

забезпечення діагностичної та прогностичної діяльності у сфері національної 

безпеки; 2) удосконалення комунікативної моделі взаємодії між аналітичними 

центрами і органами державної влади, що опікуються питаннями національної 

безпеки; 3) створення Єдиної міжвідомчої інформаційно-статистичної системи 

і державної автоматизованої системи «Управління»; 4) модернізацію 

інформаційних фондів органів державної влади; розвиток базових 

інформаційних технологій збору, обробки і надання інформації; 5) розвиток 

прикладних інформаційноаналітичних систем; 6) розвиток аналітичних та 

ситуаційних центрів.  

Отже, сформованість інституційної матриці аналітичної діяльності в 

СЗНБ РФ забезпечила інституалізацію вказаної діяльності, яка ґрунтується на 

незмінному наборі ціннісних імперативів, інструментальних цінностей та 

норм аналітичної діяльності (див. дод. Ж 7).  

Вище викладене дозволяє зробити висновок про сформованість 

аналітичної діяльності в СЗНБ РФ як соціального інституту з розгалуженою 

мережею аналітичних установ, які функціонують відповідно до вимог 

бюрократично-номенклатурної організаційної моделі аналітичної діяльності в 

СЗНБ (див. дод. М).  

  

2.5. Інституалізація аналітичної діяльності в системі забезпечення 

національної безпеки України  

  

Соціальниими інститутами, які визначають зміни в інституціональному 

середовищі аналітичної діяльності в СЗНБ України є інститути національної 

політичної та стратегічної культури, права і державного управління, 

національної безпеки. Результати історичного огляд-аналізу процесу 

становлення та розвитку вказаних інститутів представлено в додатку Л. 

Зокрема, інститут права представлено нормами закріпленими в Конституції 

України [271], в Законах України [393; 491; 492; 498; 506; 512-514; 517-524], в 
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Стратегії сталого розвитку України [531], Угоді про асоціацію між Україною 

та ЄС [701] та ін. Інститут державного управління представлено нормами 

реалізації функцій державного управління, повноваженнями органів 

державної влади, принципами і правилами їх поведінки в системі 

державноуправлінських відносин. Вказані норми зафіксовані і документально 

закріплені в Конституції України [271], в Законах України [507; 521; 529], в 

Стратегії національної безпеки України [529]. Зауважимо, що інститут 

державного управління в Україні формувався в умовах авторитарного режиму 

[542, с. 24; 695]. Проте, сучасний розвиток інституту державного управління 

визначається парламентсько-президентською формою правління, унітарним 

устроєм Української держави, а також трансформаційним процесом 

демократичних перетворень. Проте, наразі можна констатувати кризу 

демократичного проекту в Україні [562, с. 82].  

На думку вітчизняного дослідника Р. Мошинського, інститут 

національної безпеки формується під впливом інститутів права і моралі [209, 

с. 602-603;]. Погоджуючи з думкою Р. Мошинського зазначимо, що інститут 

національної безпеки є похідним також від інститутів стратегічної культури і 

державного управління. Розглянемо питання становлення та розвитку 

вказаного інституту.  

Періодизацію становлення та розвитку інституту національної безпеки  

України ми розглядали у контексті методології компаративного аналізу СЗНБ, 

запропонованої М. Шевченком в [751]. Зокрема, акцентуємо увагу на 

історичному аспекті аналізу кореляційних взаємозв’язків між 

концептуальними моделями національної безпеки, що містять ті чи інші види 

безпеки з нормативно-правовими нормами та моделями державного 

управління. Саме в такому поєднанні вказані соціальні інститути утворюють 

комплекс передумов розбудови СЗНБ.  

З огляду на зазначене вище, розроблена нами періодизація становлення 

та розвитку інституту національної безпеки України здійснена з урахуванням 

наступних чотирьох критеріїв: 1) основні зміни в уявленнях про національну 
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безпеку; 2) розвиток національного законодавства з питань забезпечення 

національної безпеки; 3) зміна моделей державного управління в контексті 

еволюції теорії державного управління; 4) інституційна диференціація 

національної безпеки.  

Результати історичного огляд-аналізу процесу становлення та розвитку 

інституту національної безпеки України (1919- 2019 рр.) представлено нами в 

додатку Л 1. Наразі ж можна констатувати сформованість інституту 

національної безпеки України, який функціонує та має свої переваги та 

недоліки.  

Базовими інститутами, що формують зовнішнє інституціональне 

середовище аналітичної діяльності в СЗНБ України є інститут ідеології 

національної безпеки, інститут політики національної безпеки та інститут 

аналітики.  

В умовах ідеологічної дезінтеграції сучасного українського суспільства 

інститут ідеології національної безпеки України представлено еклектикою 

парадигм національної безпеки, а саме консервативною та 

ліберальнодемократичною парадигмами [779, с. 128].  

В умовах російської агресії інститут політики національної безпеки 

України трансформувався. Українська держава здійснила перехід від 

воєннополітичної моделі позаблокової держави до сателітної воєнно-

політичної моделі блокової держави, й водночас від оборонної до оборонно-

репресивнообмежувальної воєнно-політичної моделі держави [440, с. 188-

189]. Це визначальним чином вплинуло на обгрунтування концептуальних та 

організаційно-правових засад національної безпеки України.  

В Україні історично склався інститут аналітики. Передумови 

виникнення аналітики та конституювання її як самостійної сфери знань, 

характеристика рівнів інституалізації аналітики як науки наведено в додатку Л 

2. Наразі в системі Національної академії наук України та в системі вищої 

освіти України функціонує власний інституціональний сектор таких 

академічних дисциплін, як стратегічний аналіз, стратегічне прогнозування, 
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стратегічне планування (див. дод. Л 3). Варто зазначити, що в низці вищих 

навчальних закладах України викладається цикл навчальних дисциплін, які 

пов’язані із питаннями сталого розвитку суспільства [652]. Також в системі 

вищої освіти України функціонують власні інституціональні сектори 

політичної та економічної аналітика, вищої аналітики у сфері державного 

управління, й зокрема у сфері державного управління національною безпекою 

(див. дод. Л 3). Наведений в додатку Л 3 перелік напрямів дослідження 

інституалізації аналітики як науки вказує на їх предметну різноплановість та 

структурність. Кожен напрям дослідження по-своєму вартий уваги та певного 

використання в державно-управлінській практиці забезпечення національної 

безпеки. В одних наукових розробках вектор дослідження спрямований на 

окремі аспекти аналітичної діяльності у сфері забезпечення національної 

безпеки, в інших – на дослідженні гносеологічних, онтологічних та 

методологічних її аспектах. Досить часто авторами приділялася увага 

виробленню методології (принципи, парадигми, категорії, підходи, концепції, 

моделі, методи тощо), побудові теорій первинної, вищої, масової аналітики, 

стратегічної та ситуативної аналітики в державному управлінні, й зокрема у 

такій специфічній сфері як національна безпека.   

Проведений аналіз теорій аналітичної діяльності у сфері забезпечення 

національної безпеки дозволяє констатувати наявність науково-теоретичного 

ряду вказаних теорій, що побудований в рамках проблемного підходу. 

Останній передбачає об’єднання відповідних теорій на основі історичного та 

проблемного зв’язку й відображає історичний розвиток теорій [810, с. 970971]. 

Нами також з’ясовано, що науково-теоретичний ряд теорій аналітичної 

діяльності у сфері забезпечення національної безпеки представляє собою не 

лише сходження від простого до складного, а й хронологію так званих простих 

теорій різного рівня розвитку, які містять в собі низку суперечностей та 

неточностей. На думку дослідника В. Канке, подолати вказані протиріччя 

науково-теоретичного ряду теорій можна за допомогою інтерпретації як 

пояснення взаємозв’язку концептів різних наук [221, с. 27-34]. Тобто, 
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інтерпретація виступає як обґрунтування концептів менш розвинутої науки з 

позицій більш розвинутого вчення. Синтез теорій аналітичної діяльності у 

сфері забезпечення національної безпеки та побудова науково-теоретичного 

ладу в якому відображається максимальний ступінь наукової впорядкованості 

вказаних теорій є перспективним напрямком подальших наших досліджень.   

Базовими інститутами, що формують внутрішнє інституціональне 

середовище аналітичної діяльності в СЗНБ України є інститут забезпечення 

національної безпеки України та інститут розвідки. Результати історичного 

огляд-аналізу процесів становлення та розвитку вказаних інститутів наведено 

в додатках Л 4 та Л 5.  

Однією з основних функцій інституту державно-управлінської аналітики 

є інформаційно-аналітичне забезпечення вищих органів державної влади – 

Президента України, Офісу Президента України, Кабінету Міністрів України, 

РНБО України та ін. [174, с. 227-232]. Наразі цей інститут представлено 

документально закріпленою тематикою аналітичної діяльності в системі 

державного управління загалом, і в міністерствах зокрема. Так, аналіз 

Конституції України [271] та чинного законодавства з питань національної 

безпеки [393; 487; 488; 498; 506; 507; 509; 512; 513; 515; 517 - 533] дозволяє 

констатувати про розподіл загроз національним інтересам на такі групи: 

загрози державному суверенітету та територіальній цілісності України; 

загрози воєнній безпеці; загрози економічній, енергетичній та фінансовій 

безпеці; загрози соціальній безпеці; загрози інформаційній та кібернетичній 

безпеці; загрози безпеці критичній інфраструктурі; загрози екологічній 

безпеці; загрози, що пов’язані із процесами глобалізації – міжнародний 

тероризм, організована злочинність, торгівля наркотиками, нелегальна 

міграція та ін.  

Інститут державно-управлінської аналітики України структурно 

включає в себе: 1) РНБОУ [393, с. 108-112]; 2) інформаційно-аналітичні 

служби міністерств та відомств, які безпосередньо та опосередковано 

опікуються питаннями національної безпеки; 3) Національний інститут 
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стратегічних досліджень (НІСД) [457]; 4) інститути НАН України [379]; 5) 

українську університетську спільноту; 6) державні науково-дослідні установи; 

7) державні засобами масової інформації та комунікації (див. дод. Л 6).  

Є сенс зауважити, що в державно-управлінській аналітиці України поряд 

із широким розумінням національної безпеки, що враховує не лише традиційні 

загрози воєнного, політичного, економічного, соціального, техногенного, 

медико-біологічного та екологічного характеру, але й загрози та виклики 

глобалізації Проте, державно-центричне сприйняття джерел загроз 

національній безпеці спостерігається лише після 2015 року [529].  

Зауважимо, що в урядових колах України інституалізовано процес 

щорічних послань Президента України до Верховної Ради України про 

внутрішнє і зовнішнє становище України [14-18].   

Аналіз джерел представлених на сайті Національного інституту 

стратегічних досліджень [390] дозволяє констатувати, що наразі 

спостерігалася концентрація зусиль урядових аналітичних структур на 

підготовці переважно оціночно-аналітичних матеріалах, й у меншій мірі на 

аналітичних документів середньотермінового та довгострокового характеру, 

наукових розробок, які містять оцінки потенційних загроз національній 

безпеці Україні.  

Інститут неурядової аналітики предметом досліджень якого є актуальні 

проблеми зовнішньої та внутрішньої політики, політики національної безпеки 

структурно представлено мережею аналітичних центрів [103; 115, с. 12; 214; 

360, с. 16; 387, с. 38; 424; 716, с. 157; 800, с. 231], перелік яких наведено в 

додатку Л 7 та недержавними засобами масової інформації та комунікації. 

Зауважимо, що станом на 31 січня 2019 р. в Україні кількість аналітичних 

центрів становила 39 установ [811].   

Позитивними тенденціями розвитку інституту неурядової аналітики є 

кількісне й якісне зростання аналітичних центрів [19; 387; 707], а також 

незначне зростання їх впливу на розробку та реалізації державної політики 

[360, с. 4-5]. Окремої уваги потребує питання впливу неурядових аналітичних 
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центрів на розробку та реалізацію політики національної безпеки. Так, 

вітчизняний дослідник Д. Горєлов провівши аналіз існуючих механізмів 

взаємодії неурядових аналітичних центрів та МОУ не виявив дієвих прикладів 

їхньої комунікації між собою [119].   

Аналіз результатів наукових та аналітичних досліджень [73; 119; 313; 

360; 387; 593; 716] дозволяє зробити висновки про те, що актуальними 

проблемами функціонування та розвитку недержавних аналітичних центрів в 

Україні залишаються: 1) проблема розвитку ринку надання послуг 

недержавними аналітичними центрами, за виключенням поширення 

результатів аналітичних досліджень в ЗМІ та консультування політичних сил; 

2) недостатній рівень прозорості фінансування недержавних аналітичних 

центрів, що формує недовіру до результатів їхньої діяльності з боку влади та 

суспільства; 3) низький рівень інтегрованості вітчизняних недержавних 

аналітичних центрів у глобальну аналітичну спільноту; 4) недосконалість 

механізму взаємодії між недержавними аналітичними центрами та органами 

державної влади, й водночас з державними аналітичними центрами; 5) 

проблема розвитку стратегічної аналітики, особливо у сфері забезпечення 

національної безпеки; 6) проблема невизначеності політико-правового статусу 

рішень дорадчо-консультативних рад, громадських рад до складу яких входять 

неурядові аналітичні центри; 7) проблема кадрового забезпечення 

недержавних аналітичних центрів.  

Похідним від інститутів забезпечення національної безпеки та державно-

управлінської аналітики є інститут адаптивної ефективності СЗНБ України. 

Цей інститут регулює процеси адаптації вказаної системи до вимог 

безпекового середовища, що трансформується. Так, в аналітичній доповіді 

НІСД до позачергового Послання Президента України до Верховної Ради 

України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України у сфері національної 

безпеки» (2014 р.) було зазначено: «Система забезпечення національної 

безпеки України виявилася неспроможною ефективно протистояти російській 

агресії. Сектор безпеки та оборони як основний складовий елемент системи 
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забезпечення національної безпеки донині остаточно не сформований і не 

готовий діяти як єдина функціональна структура» [18, с. 7]. За таких умов, що 

склалися керівництво Української держави відмовилося від здійснення 

політики позаблоковості та визначило воєнно-політичний курс на 

євроатлантичну інтеграцію, а також було удосконалено нормативно-правову 

базу з питань протидії «гібридним» загрозам, проведено необхідні 

організаційні зміни в системі забезпечення національної безпеки. Зокрема, 

відповідно до статті 27 Закону України «Про національну безпеку України» 

[513] РНБОУ вирішила провести такі огляди [516]: 1) оборонний огляд; 2) 

огляд громадської безпеки та цивільного захисту; 3) огляд стану кіберзахисту 

критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів 

та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом; 4) огляд 

загальнодержавної системи боротьби з тероризмом; 5) огляд розвідувальних 

органів України. Результати вказаних оглядів є вихідною інформацію для 

прийняття державноуправлінських рішень у сфері реформування сектору 

безпеки і оборони.   

Згідно Указу Президента України «Про рішення Ради національної 

безпеки і оборони України від 16 травня 2019 року № 225/2019 «Про 

організацію планування в секторі безпеки і оборони України» [516] державні 

органи, які відповідальні за проведення оглядів повинні були подати до 30 

вересня 2019 року Секретареві Ради національної безпеки і оборони України 

та Національному інституту стратегічних досліджень висновки з оцінки 

безпекового середовища на середньострокову перспективу на глобальному, 

регіональному та національному рівнях, а також інформацію про досягнення 

стратегічних цілей за результатами проведення заходів реформування сектору 

безпеки і оборони та оцінку стану підпорядкованих структур сектору безпеки 

і оборони. Наразі зазначені завдання щодо розробки Стратегії національної 

безпеки України та інших стратегій за відповідними сферами національної 

безпеки, окрім Стратегії кібербезпеки України не виконано.  
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20 листопада 2019 року було внесено зміни до діючого Закону України 

«Про оборону України», якими надано можливість закріпити на 

законодавчому рівні необхідність розробки та затвердження Президентом 

України Плану оборони України та затвердження його структури [77].  

Зауважимо, що відповідно до Указу Президента України «Питання 

Апарату Ради національної безпеки і оборони України» № 764/2019 [456] в 

структуру Апарату РНБО України включено Службу Головного ситуаційного 

центру, Службу з питань стратегічного планування та аналізу, Службу 

забезпечення доступу до публічної інформації та зв'язків із засобами масової 

інформації. Позитивним є те, що на ці служби покладається виконання завдань 

первинної, вищої та масової аналітики у сфері забезпечення національної 

безпеки.  

Інститут взаємодії аналітики, розвідки та політики в інтересах 

забезпечення національної безпеки України передбачає формальні та 

неформальні правила, що визначають характер взаємодії складових тріади 

«політика – розвідка – аналітика» з питань прийняття політичних рішень у 

сфері національної безпеки. Наразі функціонує система 

інформаційноаналітичного забезпечення Президента України та органів 

державної влади, основним призначенням якої є оперативне одержання 

Президентом України та органами державної влади «інформації про ситуацію 

у політичній, економічній, соціальній, екологічній та інших сферах в Україні, 

а також відповідної інформації про ситуацію за межами держави; забезпечення 

здійснення в установленому порядку обміну інформацією між Президентом 

України та органами державної влади на основі сучасних телекомунікаційних 

технологій» [485]. Згідно ст. 13 Закону України «Про національну безпеку 

України» [513] Президент України очолює РНБО України, вводить у 

встановленому порядку в дію її рішення, а також здійснює загальне 

керівництво розвідувальними органами України. Водночас, згідно ст. 20 

вказаного закону розвідувальні органи України беруть участь у розробці та 

реалізації політики національної безпеки у відповідних сферах визначених 
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законодавством. Згідно ст. 8 Закону України «Про Раду національної безпеки 

і оборони України» [521], на апарат РНБО України покладено функцію 

поточного інформаційно-аналітичного та організаційного забезпечення 

діяльності РНБО України. Варто зауважити, що у 2014 р. був створений 

Комітет з питань розвідки при Президентові України, основне завдання якого 

полягало в підготовці «Президентові України пропозицій щодо здійснення 

керівництва, координації і контролю за діяльністю розвідувальних органів 

України» [508], а в 2015 р. він був реформований у Об'єднаний комітет з питань 

розвідувальної діяльності при Президентові України [486].  

Отже, розвідувальні органи України перебувають у безпосередньому 

управлінні Президента України, що визначальним чином впливає на 

формування відносин корпоративного характеру між політикою і розвідкою. 

Водночас, інформаційно-аналітичні служби міністерств та відомств, що 

безпосередньо та опосередковано опікуються питаннями забезпечення 

національної безпеки в установленому порядку надають інформацію РНБО 

України, яку очолює Президент України. Це також визначальним чином 

впливає на формування відносин корпоративного характеру між політикою і 

аналітикою.  

Аналіз результатів наукових досліджень [73; 119; 299; 302; 313; 360; 387; 

593; 716] дозволяє констатувати слабку інституалізацію відносин між 

політичною елітою сучасної України та урядовими і неурядовими 

аналітичними центрами. За таких умов, що склалися головним ресурсом 

впливу аналітичних центрів на прийняття політичних рішень є неформальні 

зв’язки керівників аналітичних структур з українською політичною елітою. 

При цьому, відносини між експертами та політичною елітою мають 

«патронклієнтський» характер. Водночас, відносини між розвідувальною 

спільнотою, урядовими та неурядовими аналітичними центрами можна 

охарактеризувати як конкурентні.  

Викладене дає підстави стверджувати про визначальний вплив 

української політики в тріаді «політика – розвідка – аналітика».  
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Інститут права, що регулює діяльність та взаємодію суб’єктів 

аналітичної діяльності в СЗНБ України представлено організаційноправовими 

засадами аналітичної діяльності у сфері забезпечення національної безпеки 

[393, с. 72-86, 280; 456; 457; 485; 486; 495; 501; 504-509; 511; 513; 515-518;  520-

522; 524-529; 532; 533]. Проведений аналіз дозволяє констатувати факт 

сформованості інституту права, що регулює діяльність та взаємодію суб’єктів 

аналітичної діяльності в СЗНБ України. В рамках цього інституту визначено 

порядок взаємодії РНБО України, розвідувальних органів України, 

інформаційно-аналітичних служб міністерств та відомств, що опікуються 

питаннями забезпечення національної безпеки, а також урядових та 

неурядових аналітичних центрів.  

В офіційному дискурсі представлено вимоги до 

інформаційноаналітичного забезпечення політики національної безпеки 

України, а саме: актуальність, оперативність; повнота аналітичної інформації 

про стан національної безпеки [485]; достовірність аналітичної інформації про 

стан національної безпеки, «про реальні та потенційні можливості, плани, 

наміри і дії іноземних держав, організацій та окремих осіб, що загрожують 

національним інтересам України» [393, с. 288]. На нашу думку, вимоги до 

інформаційно-аналітичного забезпечення політики національної безпеки 

України, що представлено в офіційному дискурсі потребує уточнення.   

Розглянемо питання формування інституційної матриці аналітичної 

діяльності в СЗНБ, яка, в свою чергу може бути структурно представлена 

сукупністю: макроінституціонального, мезоінституціонального та 

мікроінституціонального середовища. Враховуючи обмежений обсяг 

дисертаційного дослідження ми акцентуємо увагу лише на 

макроінституціональному середовищі, що регулює процеси аналітичної 

діяльності в СЗНБ на загальнонаціональному рівні управління національною 

безпекою. Відповідно, будемо розглядати лише такі складові інституційної 

матриці аналітичної діяльності в СЗНБ України як соціальні інститути 

первинної, вищої, масової, стратегічної та ситуаційної, безпекової, політичної, 
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економічної, воєнної, воєнно-політичної, воєнно-історичної та військово-

соціальної аналітики.  

Зауважимо, що нормативні, організаційні та комунікативні складові цих 

інстиутів представлено нормами та процедурами розробки сучасної 

методології аналітичної роботи та проведення досліджень в галузі поточного 

та довгострокового планування політики національної безпеки, 

організаційними засадами інформаційної взаємодії суб’єктів аналітичної 

діяльності в СЗНБ. До розробки сучасної методології аналітичної роботи 

залучаються провідні наукові установи та ВНЗ України: НІСД, інститути НАН 

України, Національна академія державного управління при  

Президентові України, Національний університет оборони України ім. Івана 

Черняховського, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 

Національний університет цивільного захисту України та ін.  

Однією із складових інституційної матриці аналітичної діяльності в  

СЗНБ України є інститут організації, що регулює спільну діяльність суб’єктів 

аналітичної діяльності по реалізації ними функцій первинної, вищої, масової, 

стратегічної та ситуаційної, безпекової, політичної, економічної, воєнної, 

воєнно-політичної, воєнно-історичної та військово-соціальної аналітики. Цей 

інститут структурно представлено апаратом РНБО України, який визначає цілі 

та завдання аналітичної діяльності у цій специфічній сфері [456; 521].  

Функції первинної, вищої, масової, стратегічної та ситуаційної, 

безпекової, політичної, економічної, воєнної, воєнно-політичної, 

воєнноісторичної та військово-соціальної аналітики в СЗНБ України 

реалізовують розвідувальна спільнота та аналітичні установи міністерств і 

відомств, що безпосередньо та опосередковано опікуються питаннями 

національної безпеки [456; 457; 505-507; 512; 521; 522; 524-526]. Функції 

масової аналітики в СЗНБ України реалізовують ЗМІ різних форм власності 

[212]. Функції вищої та масової аналітики в СЗНБ України також реалізовують 

неурядові аналітичні центри та фонди [73; 360].   
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Інститут інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття державно-

управлінських рішень у сфері національної безпеки України сформовано. 

Ціннісно-нормативна складова цього інституту представлено сукупністю норм 

і процедур державно-управлінської аналітики та розвідки щодо надання 

своєчасної, релевантної та достовірної інформації про процеси у внутрішньому 

та зовнішньому безпековому середовищі [521; 522]. Організаційна та 

технологічна складові інституту представлено державним механізмом 

інформаційно-аналітичного забезпечення політики національної безпеки та 

Головним ситуаційним центром України [495; 526].   

Аналіз джерел [393, с. 275-287; 485; 500-505; 513; 521; 522; 524-526], 

результатів аналітичних і наукових досліджень [73; 79; 96, с. 11-13; 103; 119; 

197; 200; 360; 365; 389; 440; 587; 690; 800] дозволяє констатувати, що: 1) 

ціннісно-нормативна, технологічна та організаційна складові інституту 

моніторингу загроз національній безпеці України частково сформовані. 

Зокрема, на державному рівні затверджено лише методики оцінки рівня загроз 

економічній та воєнній безпеці. Водночас, цей інститут структурно 

представлено: інформаційно-аналітичними службами міністерств та відомств, 

що опікуються питаннями забезпечення національної безпеки, а також 

системою взаємодіючих ситуаційних центрів органів державної влади, яка 

перебуває на стадії свого формування; 2) інститут планування аналітичної 

діяльності в СЗНБ України сформований й забезпечує цілевизначення та 

постановку завдань аналітичної діяльності в контексті першочергових завдань 

уряду України щодо забезпечення національної безпеки на основі діючого 

законодавства та рішень Президента України; 3) інститут контролю 

результатів реалізації цілей розвідувальної та аналітичної діяльності в СЗНБ 

України сформований й забезпечує визначення потреб удосконалення 

вказаних видів діяльності. Безпосередньо вказану функцію контролю 

покладено на РНБО України та Об'єднаний комітет з питань розвідувальної 

діяльності при Президентові України; 4) інститут експертно-консультативної 

діяльності та консалтингу складається із зафіксованих і документально 
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закріплених норм, що визначають інформаційну взаємодію установ урядової 

та неурядової аналітики з питань розробки (уточнення) концепцій, доктрин, 

стратегій інших керівних документів у сфері забезпечення національної 

безпеки України. Є сенс зауважити, що ціннісно-нормативний компонент 

інституту експертноконсультативної діяльності та консалтингу сформований, 

проте організаційний та технологічний компоненти вказаного інституту 

залишаються не сформованими, що перешкоджає ефективній інформаційній 

взаємодії установ урядової та неурядової аналітики з питань розробки керівних 

документів у сфері забезпечення національної безпеки України.   

В Україні одним із напрямків розвитку інформатизації визначило 

створення єдиного інформаційно-аналітичного простору державного 

управління національною безпекою [496; 502; 506; 510; 514; 519]. В цьому 

просторі наразі складається інститут комунікації в СЗНБ України, який має 

визначати норми і правила інформаційної взаємодії із широкого кола питань 

аналітичної діяльності між розвідувальною спільнотою, структурами 

урядовою та неурядовою аналітики [157; 165; 620; 621; 632]. Також наразі 

складається інститут інформаційно-технологічного забезпечення аналітичної 

діяльності в СЗНБ України [637]. Цей інститут передбачає формування умов 

використання інформаційних і аналітичних технологій в інтересах 

забезпечення національної безпеки [587, с. 325].   

Окремої уваги потребує питання складання інституту освіти 

фахівціваналітиків, який регулює питання підготовки аналітиків у різних 

сферах національної безпеки.   

Погоджуючись із думкою багатьох вітчизняних експертів та науковців 

про недосконалість системи підготовки фахівців-аналітиків у різних сферах 

діяльності, й національної безпеки, зокрема (див. дод. Л 9), вважаємо за 

необхідне підтримати ініціативу І. Демуз [141, с. 108], А.І. Семенченка та Ю. 

Пунди [589, с. 17], В. Кудлай [305] щодо відкриття спеціальності  

«Аналітика» з виокремленням різних спеціалізацій за різними сферами 

діяльності.  
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Отже, ціннісно-нормативна, технологічна та організаційна компоненти 

інституту освіти фахівців-аналітиків загалом сформовані, проте цей інститут 

не задовольняє соціальні потреби українського суспільства в аналітиці. За 

таких умов, цей інститут потребує значної трансформації з урахуванням 

соціальних потреб сучасного українського суспільства. Водночас, інститут 

освіти фахівців-аналітиків у сфері національної безпеки наразі не 

сформований, що визначає нагальну необхідність складання нормативної, 

організаційної та комунікативної складових вказаного інституту.   

Є сенс зауважити, що в Україні складається інститут адаптивної 

ефективності системи аналітичної діяльності у сфері забезпечення 

національної безпеки [456; 457; 511; 513; 529; 531]. Цей інститут покликаний 

забезпечити: удосконалення науково-методичного забезпечення діагностичної 

та прогностичної діяльності у сфері національної безпеки; удосконалення 

комунікативної моделі взаємодії між аналітичними центрами і органами 

державної влади, що опікуються питаннями національної безпеки; 

модернізацію інформаційних фондів органів державної влади; розвиток 

базових інформаційних технологій збору, обробки і надання інформації; 

розвиток прикладних інформаційно-аналітичних систем; розвиток 

аналітичних та ситуаційних центрів. Наразі можна констатувати про часткову 

сформованість нормативної компоненти інституту адаптивної ефективності 

системи аналітичної діяльності у сфері забезпечення національної безпеки й 

несформованість організаційної та комунікативної компоненти вказаного 

інституту (див. дод. Л 10).  

Отже, аналітична діяльність в СЗНБ України загалом сформувалася як 

соціальний інститут з розгалуженою мережею урядових та неурядових 

аналітичних установ. Проте, в сучасних умовах гібридної війни вона в повній 

мірі не задовольняє потреби СЗНБ в актуальній, достовірній, релевантній, 

оперативній, повній, коректній аналітичній інформації про стан національної 

безпеки, про можливості та наміри ймовірного противника.  
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Висновки до другого розділу  

  

1. На підставі аналізу результатів вивчення досвіду США, ФРН, РФ, 

КНР щодо державного управління аналітичною діяльністю в СЗНБ було 

з’ясовано, що: а) в нормативному управлінні аналітичною діяльністю в СЗНБ 

керівництво досліджуваних держав дотримувалося таких принципів, як: 

принципу компліментарності, що дозволяє подолати інституційні розриви між 

базовими соціальними інститутами, які визначають зміни в 

інституціональному середовищі аналітичної діяльності в СЗНБ, між 

різнорівневими та суміжними інститутами зовнішнього і внутрішнього 

інституціонального середовища аналітичної діяльності у вказаній системі. 

Реалізація цього принципу передбачає перш за все сформованість базових 

соціальних інститутів, які визначають зміни в інституціональному середовищі 

аналітичної діяльності. В подальшому здійснюється упорядкування 

зовнішнього інституціонального середовища й далі внутрішнього 

інституціонального середовища аналітичної діяльності в СЗНБ; принципу 

збігу загального стану інститутів зовнішнього інституціонального середовища 

аналітичної діяльності в СЗНБ зі складністю сучасного безпекового 

середовища; принципу збігу загального стану інститутів внутрішнього 

інституціонального середовища аналітичної діяльності в СЗНБ зі складністю 

інститутів зовнішнього інституціонального середовища аналітичної діяльності 

у вказаній системі; принципу збігу загального стану інститутів аналітичної 

діяльності в СЗНБ зі складністю інститутів внутрішнього інституціонального 

середовища аналітичної діяльності у вказаній системі; б) для США та ФРН 

характерною є базова інституціональна Y-матриця, що, в 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; інститут політик, що забезпечує функціонування 

політичних партій, конгресів, парламентів, права голосу; панівні парадигми 
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безпеки – ліберальну, неоліберальну, консервативну, неоконсервативну; 

панівну форму інституційної організації аналітичної роботи в системі 

державної влади – мережеву. Наразі спостерігається тенденція переходу США 

від базової інституціональної Y-матриці до Z-матриці, яка характеризується 

матричним типом комунікації в суспільстві; в) для КНР та РФ характерною є 

базова інституціональна Х-матриця, що, в свою чергу визначає: авторитарний 

тип політичного режиму; панівний тип комунікації в суспільстві – 

вертикальний; тип державного управління – державний; панівні ідеології в 

суспільстві – марксизм (соціалізм, соціал-демократія), комунізм, націонал-

соціалізм (фашизм); інститут політик, що забезпечує установлення ієрархії 

влади, право простої більшості; панівні парадигми безпеки – марксистська та 

комуністична; панівну форму інституційної організації аналітичної роботи в 

системі державної влади – ієрархічну; г) для України характерною є перехідна 

матриця, що поєднує в собі характерні риси базових інституціональних Х- та 

Y-матриць. Це, в свою чергу, породжує: варіативність шляхів соціальних та 

державно-управлінських реформ; структурну напруженість, а інколи й 

розхитування вихідних державних структур, що спричиняє хаос в державно-

управлінському просторі; опозицію до соціальних змін з боку «рудиментів» 

старої системи; запрограмовані соціальні зміни або стихійні зміни, що 

детерміновані дією різних соціальних чинників; «кентавроподібні» утворення 

перехідного процесу, які одночасно поєднують в собі риси минулого, 

сучасного та майбутнього стану соціальної системи, що трансформується. 

Зауважимо, що у період трансформації соціальної системи найбільш 

небезпечною ситуацією є зупинка в перехідному стані, тобто, завмирання між 

минулим та майбутнім.  

2. Компаративний аналіз інституціональних матриць аналітичної 

діяльності в СЗНБ США, ФРН, РФ, КНР та України дав можливість 

установити їх спільні риси щодо: а) складання інституціональних матриць 

аналітичної діяльності в СЗНБ досліджуваних держав, що здійснювалось в 

рамках теорій аналітичної діяльності, національної безпеки, державного і 
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публічного управління, інституціональної теорії. Це, в свою чергу, 

передбачало використання в практиці нормативного управління аналітичною 

діяльністю в СЗНБ ідей, історичних традицій розвідувальної та аналітичної 

діяльності у сфері забезпечення національної безпеки з урахуванням 

суттєвого, а інколи й визначального впливу: базових соціальних інститутів, які 

визначають зміни в інституціональному середовищі аналітичної діяльності в 

СЗНБ (інститут політичної культури, інститут стратегічної культури, інститут 

права, інститут державного управління, інститути національної безпеки та 

аналітики як науки); зовнішнього та внутрішнього інституціонального 

середовище аналітичної діяльності в СЗНБ; б) нормативно визначених 

функцій прямого контролю з боку державних органів влади за діяльністю 

розвідувальної спільноти і 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.   
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Компаративний аналіз інституціональних матриць аналітичної 

діяльності в СЗНБ США, ФРН, РФ, КНР та України дав можливість установити 

їх відмінні риси щодо: а) щільності, ієрархічної структури, організації 

зовнішнього та внутрішнього інституціонального середовища аналітичної 

діяльності в СЗНБ досліджуваних держав; б) ступеню сформованості 

інституціональних матриць аналітичної діяльності в СЗНБ досліджуваних 

держав; в) таких складових інституціональних матриць аналітичної діяльності, 

як: ціннісних імперативах аналітичної діяльності; інструментальних цінностей 

аналітичної діяльності; норм аналітичної діяльності; специфічних форм 

взаємодії суб’єктів аналітичної діяльності з урядом та між собою.   

3. Результати історико-компаративного дослідження 

концептуальних засад аналітичної діяльності в СЗНБ США, ФРН, РФ та КНР, 

а також  результати  компаративного  дослідження  інституціональних 

 матриць аналітичної діяльності в СЗНБ, дозволив нам класифікувати 

організаційні моделі аналітичної діяльності за критерієм форми організації 

діяльності аналітичних структур як бюрократично-номенклатурна 

організаційна модель, яка властива для РФ, КНР, України та коопераційна 

організаційна модель, яка власива для США і ФРН.    
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РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ АНАЛІТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В СИСТЕМІ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ З 

УРАХУВАННЯМ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ  

  

3.1. Теоретико-праксеологічні аспекти удосконалення державного 

управління аналітичною діяльністю в системі забезпечення національної 

безпеки України в умовах динамічного безпекового середовища  

  

Аналіз результатів наукових та аналітичних досліджень [6; 14-18;  

73;79; 81; 82; 85; 90; 94; 102; 113; 119; 160; 197; 200; 437; 445], Щорічних 

Послань Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та 

зовнішнє становище України» в 2014-2019 рр. [14-18], дозволяє зробити 

висновки про те, що в сучасних умовах гібридної війни функціонує СЗНБ 

України, яка має свої переваги та недоліки. Водночас, вона остаточно не 

сформований й не діє як єдина функціональна система.   

Сучасний стан аналітичної діяльності в СЗНБ спонукає до висновку про 

необхідність виконання невідкладних завдань щодо:  

1) подолання розривів між базовими соціальними інститутами, які 

визначають зміни в інституціональному середовищі аналітичної діяльності в 

СЗНБ України. Для цього пропонуємо вжити дієві заходи щодо:  

а) розвитку інституту національної політичної культури та подолання 

тотальної амбівалентності українського суспільства, що дозволить в 

подальшому чітко визначати національні цінності та національні інтереси;  

б) розвитку інституту національної стратегічної культури, що 

забезпечить реальне сприйняття загроз національним інтересам та адекватне 

реагування на реальні та потенційні загрози;   

2) підвищення щільності зовнішнього та внутрішнього 

інституціонального середовища аналітичної діяльності в СЗНБ, що спрятиме 

урегульованості відносин між суб’єктами аналітичної діяльності у цій 
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специфічній сфері та розширення мережі державних та недержавних 

аналітичних установ;  

3) забезпечення дотримання принципу компліментарності в 

нормативному управлінні аналітичною діяльністю в СЗНБ, що дозволить 

подолати інституційні розриви між інституційними рівнями аналітичної 

діяльності у вказаній системі, а саме її зовнішнім та внутрішнім 

інституціональним середовищем. Перш за все потребує упорядкування 

зовнішнє інституціональне середовище, оскільки недорозвинене зовнішнє 

інституціональне середовище породжує дестабілізуючі процеси не лише на 

верхньому рівні системи, а й автоматично провокують їх на нижчому рівні цієї 

системи. На нашу думку, дотримання принципу компліментарності в 

нормативному управлінні інституалізацією аналітичної діяльності забезпечить 

функціональну єдність систем національної безпеки та СЗНБ, а також системи 

аналітичної діяльності у сфері забезпечення національної  

безпеки;  

4) подолання інституційних розривів між суміжними інститутами 

зовнішнього інституціонального середовища аналітичної діяльності в СЗНБ, 

що в подальшому дозволить реалізовувати формулу безпекотворення 

«цінності → ідеологія → політика → безпека». Для цього пропонуємо вжити 

дієві заходи щодо розвитку інституту національної безпеки та інституту 

ідеології національної безпеки України з метою створення передумов для 

вирішення проблем ідеологічної дезінтеграції сучасного українського 

суспільства та еклектичного поєднання різних парадигм національної безпеки. 

Насамкінець це позитивним чином позначиться на розробці нормативно-

правової бази у галузі національної безпеки та оборони;   

5) подальшого розвитку соціального інституту аналітики як науки з 

метою забезпечення збігання її загального стану зі складністю сучасного 

безпекового середовища. Це насамкінець дозволить в державноуправлінській 

практиці розробки довгострокової та поточної політики національної безпеки 
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України застосувати аналітичні схеми: «загрози → противник → 

моделювання» та «загрози → захист → безпека»;  

6) подолання інституційних розривів між суміжними інститутами 

внутрішнього інституціонального середовища аналітичної діяльності в СЗНБ. 

Для цього пропонуємо вжити дієві заходи щодо:  

а) підвищення рівня професійної компетентності фахівців-аналітиків і 

фахівців-управлінців у сфері національної безпеки з питань формулювання та 

структуризації проблем державно-управлінської аналітики у сфері 

забезпечення національної безпеки. Це, на нашу думку, дозволить подолати 

значну інертність професійної свідомості вказаних фахівців щодо 

усвідомлення організаційно-управлінських проблем щодо:   

забезпечення збігання загального стану інституту адаптивної 

ефективності системи аналітичної діяльності в СЗНБ України зі складністю 

інституту забезпечення національної безпеки;  забезпечення збігання 

загального стану інституту взаємодії аналітики, розвідки, політики зі 

складністю інституту права, що регулює діяльність та взаємодію суб’єктів 

аналітичної діяльності в СЗНБ;   

б) подальшого розвитку інститутів розвідки, державно-управлінської і 

неурядової аналітики з метою забезпечення збігання їх загального стану зі 

складністю сучасного безпекового середовища;   

7) розширення переліку ціннісних імперативів та інструментальних 

цінностей аналітичної діяльності в СЗНБ Україні. Це, дозволить завершити 

формування інституційної матриці аналітичної діяльності в СЗНБ України;  

8) подолання інституційних розривів між суміжними інститутами 

макроінституціонального середовища, що регулює процеси аналітичної 

діяльності в СЗНБ України на загальнонаціональному рівні управління 

національною безпекою. Для цього пропонуємо вжити дієві заходи щодо:  

а) розвитку інститутів первинної, вищої, масової аналітики, а також 

інститутів стратегічної, ситуаційної, безпекової, політичної, економічної, 

воєнної, воєнно-політичної, воєнно-історичної та військово-соціальної 
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аналітики з метою забезпечення збігання їх загального стану із складністю 

сучасного безпекового середовища;  

б) удосконалення засобів забезпечення аналітичної діяльності, які 

використовуються відповідними структурами урядової та неурядової 

аналітики в інтересах забезпечення національної безпеки: технологій, методів 

збирання й обробки інформації щодо загроз національній безпеці у різних 

сферах, специфічних прийомів їх ідентифікації та діагностики, аналізу й 

синтезу, прогнозування тенденцій розвитку загроз національній безпеці, 

оцінки наслідків прийняття різних варіантів державно-управлінських рішень 

щодо реагування на виявлені загрози національній безпеці;   

в) розвитку інституту освіти фахівців-аналітиків з метою забезпечення  

збігання його загального стану зі складністю інституту аналітики як науки;  

8) розвитку інституту контролю результатів реалізації цілей 

розвідувальної та аналітичної діяльності в СЗНБ України;  

9) завершення формування інститутів моніторингу загроз 

національній безпеці України, експертно-консультативної діяльності та 

консалтингу, комунікації в СЗНБ України, інформаційно-технологічного 

забезпечення аналітичної діяльності в СЗНБ України, адаптивної ефективності 

системи аналітичної діяльності у сфері забезпечення національної безпеки.  

Виконання вказаних завдань передбачає вдосконалення нормативного 

управління аналітичною діяльністю в СЗНБ України. Для цього в сучасних 

умовах необхідно:  

1) визначити перспективну організаційну модель аналітичної 

діяльності в СЗНБ. Це питання нами частково розглянуто в публікаціях [635; 

636];  

2) розробити та упровадити в державно-управлінську практику 

структурно-логічні моделі реалізації функцій «комунікація», «планування», 

«мотивація», «інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття державно-

управлінських рішень», «контроль результатів реалізації цілей аналітичної 

діяльності» в СЗНБ, а також функції «організація нормативного управління 



149  

  

аналітичною діяльністю в системі забезпечення національної безпеки». Це 

питання нами докладно розроблено в п. 1.2. дисертаційного дослідження, а 

також викладено в публікаціях [619; 627];  

3) розробити та упровадити в державно-управлінську практику 

класифікацію аналітичної діяльності в СЗНБ. Це питання нами докладно 

розроблено в п. 1.2. дисертаційного дослідження, а також розглянуто в наших 

публікаціях [629; 634];  

4) розробити та упровадити в державно-управлінську практику 

інтегровану модель формування інституціональної матриці аналітичної 

діяльності в СЗНБ та модель інституціональної матриці аналітичної діяльності 

в СЗНБ. Це питання нами докладно розроблено в п. 1.3. дисертаційного 

дослідження та викладено в публікаціях [620; 621];  

5) здійснити оцінку можливостей використання зарубіжного досвіду 

щодо аналітичної діяльності в СЗНБ. Це питання нами розглянуто в наших 

публікаціях [623-625; 631; 633];  

6) розробити та упровадити в державно-управлінську практику 

комплементарну модель аналітичної діяльності в СЗНБ, що дозволить 

уточнити функції та завдання вказаної діяльності Це питання нами розглянуто 

в публікації [630];  

7) розробити та упровадити в державно-управлінську практику 

рефлективну модель удосконалення аналітичної діяльності в СЗНБ;  

8) розробити та упровадити в державно-управлінську практику 

методики аналітичної діяльності, а саме:  

методику проведення комплексного огляду сектору безпеки і оборони, 

який є вихідною інформацію для прийняття державно-управлінських рішень у 

сфері реформування сектору безпеки і оборони України; методик оцінки загроз 

національній безпеці у різних сферах та методики комплексної оцінки загроз 

національній безпеці України Це питання нами докладно розглянуто в 

публікаціях [622; 626; 632; 639; 640; 677]; методики стратегічного 
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прогнозування у сфері національної безпеки; методики комплексної оцінки 

інтегральної національної могутності  

держави; методики оцінки ефективності функціонування державного 

механізму інформаційно-аналітичного забезпечення політики національної 

безпеки. Це питання нами розглянуто в публікації [644]; методики оцінки 

можливостей впровадження зарубіжного досвіду в державно-управлінську 

практику у сфері забезпечення національної безпеки.  

Це питання нами розглянуто в п. 1.3; паспорти загроз національній безпеці. Це 

питання нами розглянуто в  

публікаціях [642; 643]; методики прикладного аналізу стратегічної та 

ситуативної аналітики у сфері: підготовки та проведення миротворчих 

операцій; підготовки та ведення гібридних війн; застосування приватних 

військових кампаній; підготовки та ведення інформаційних війн. Це питання 

частково розглянуто нами в публікації [641].  

9) розробити та упровадити в державно-управлінську практику 

дескриптивну і проспективну парадигми аналітичної діяльності у сфері 

забезпечення національної безпеки. Це питання нами розглянуто в публікації 

[645];  

10) прискорити розробку теорій первинної, вищої, масової, 

стратегічної, ситуаційної, безпекової, політичної, економічної, воєнної, 

воєнно-політичної, воєнно-історичної та військово-соціальної аналітики;   

11) розробити та упровадити в державно-управлінську практику 

систему заходів щодо розвитку інституту освіти фахівців-аналітиків з метою 

забезпечення збігання його загального стану зі складністю інституту аналітики 

як науки. Це питання нами розглянуто в публікації [638].  

12) розробити та упровадити в державно-управлінську практику 

систему заходів щодо розвитку інституту контролю результатів реалізації 

цілей розвідувальної та аналітичної діяльності в СЗНБ України. З цією метою 

нами в [644] запропоновано розрізняти загальну і поточну ефективності 

функціонування державного механізму інформаційно-аналітичного 
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забезпечення політики національної безпеки, а також методи оцінки 

ефективності. Зокрема, під поняттям «загальна ефективність» пропонуємо 

розуміти результативність роботи інформаційно-аналітичних та 

розвідувальних cлужб щодо реалізації оціночно-попереджувальної функції на 

стратегічному рівні управління національною безпекою. Під поняттям 

«поточна ефективність» пропонуємо розуміти результативність роботи 

вказаних служб на тактичному рівні управління національною безпекою.   

13) розширити перелік ціннісних імперативів та інструментальних 

цінностей аналітичної діяльності в СЗНБ Україні. Зокрема, перелік цінностей 

вказаної діяльності, який представлено в офіційному дискурсі, повинен бути 

доповнений нормами, які представлені у вітчизняному науковому дискурсі – 

сформованість контекстно-залежного уявлення про виклики і загрози 

національним інтересам, про сильні й слабкі сторони системи національної 

безпеки, релевантність і коректність аналітичної інформації про стан 

національної безпеки. В подальшому інституалізація вказаних норм потребує 

легалізації, тобто створення нормативної бази, формалізованої в законах та 

інструкціях, а також легітимації, тобто визнання даних норм розвідувальною 

та аналітичною спільнотою;  

14) упровадити в державно-управлінську практику класифікацію 

організаційних моделей аналітичної діяльності в СЗНБ (за критерієм форми 

організації діяльності аналітичної структури). Зазначена класифікація нами 

розроблена в 2 розділі дисертаційного дослідження;  

15) удосконалити чинне законодавство з питань аналітичної 

діяльності в СЗНБ одночасно на трьох рівнях державного управління 

національною безпекою:   

на рівні макроінституціонального середовища, що регулює процеси 

аналітичної діяльності в СЗНБ на загальнонаціональному рівні управління 

національною безпекою; на рівні мезоінституціонального середовища, що 

регулює процеси аналітичної діяльності в СЗНБ на галузевому рівні 

управління національною безпекою; на рівні мікроінституціонального 
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середовища, що регулює процеси аналітичної діяльності в СЗНБ на відомчому 

рівні управління національною безпекою.  

На нашу думку, систематизація чинного законодавства з питань 

аналітичної діяльності в СЗНБ на всіх рівнях державного управління наддасть 

можливість привести нормативно-правову базу у цій специфічній сфері в 

єдину узгоджену систему шляхом звільнення від застарілих і суперечливих 

правових норм, що регулюються питання аналітичної діяльності у вказаній 

системі, а також шляхом усунення дублювання і прогалин у чинному 

законодавстві. Насамкінець, це забезпечить надійне функціонування інституту 

адаптації аналітичної діяльності в СЗНБ з урахуванням нових вимог до 

інформаційно-аналітичного забезпечення політики національної безпеки, які 

висуваються суб’єктами національної безпеки в контексті появи нових 

викликів і загроз національним інтересам.  

16) удосконалити підхід до концептуального обґрунтування напрямів 

розбудови системи аналітичної діяльності у сфері забезпечення національної 

безпеки, що на відміну від існуючих підходів полягає у синтезі положень 

сучасних теорій, а саме:   

теорії розвитку науки, що обґрунтовує закони і закономірності розвитку 

наукового знання, й структурно включає в себе концепцію історичної 

динаміки розвитку науки (Т. Кун), універсальну концепцію розвитку науки (І. 

Лакатос) [312]; кібернетики і теорії систем, які описують процеси підтримки 

в системах різної природи гомеостазу за допомогою зворотного зв’язку. В 

цих теоріях центральним поняттям є «інформація» [224; 231; 335]; 

синергетики, яка досліджує нерівновісні системи, вивчає проблему вибору 

подальшого напрямку розвитку в точці біфуркації і ролі випадковостей в цих 

процесах. В цій теорії центральними поняттями є  

«організація» та «самоорганізація» [336];  теорії соціального управління, що 

розкриває філософські засади управління суспільним розвитком, проектної 

основи прийняття управлінських рішень, програмування та планування 
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розвитку макросоціальних систем [3; 49; 582; 802]; теорії комунікації, що 

розкриває філософські засади, понятійно- 

категоріальний апарат, концептуальні ідей, закономірності структурування і 

функціонування комунікації, методи комунікативного аналізу [212; 415; 646]; 

інституціональної теорії, що розкриває філософські засади, понятійно- 

категоріальний апарат, концептуальні ідей, закони і закономірності розвитку 

соціальних інститутів та організацій [65; 394; 395]; теорії публічного 

управління, що розкриває філософські засади, понятійно-категоріальний 

апарат, концептуальні ідей, закономірності та методи дослідження проблем 

публічного управління [315]; теорії національної безпеки, що пояснює закони 

й закономірності безпеки сталого розвитку соціоприродних систем, 

обґрунтовує підходи гарантування національної безпеки в рамках парадигм 

захисту та розвитку соціоприродних систем [794];  теорії рефлективності, що 

обґрунтовує наявність розбіжності між сприйняттям подій їхніми учасниками 

та реальним характером самих подій. Центральним поняттям цієї теорії є 

рефлективність – прямий і зворотній зв'язок між сприйняттям і дійсністю 

[806]; теорії аналітики, що розкриває філософські засади, понятійно- 

категоріальний апарат, концептуальні ідей, закономірності структурування і 

функціонування аналітики, методи аналітичних досліджень [13; 33; 41; 208;  

218; 255; 316; 356; 389;473; 669]; теорії державного управління національною 

безпекою, що обґрунтовує  

місію, функції та завдання СЗНБ [364; 365; 587; 588; 598; 599];  

інституціональної теорії систем безпеки, що розкривають є філософські 

засади, понятійно-категоріальний апарат, ідеї та концепції, закони і 

закономірності розвитку інститутів безпеки та суб’єктів безпеки, а також 

принципи нормативного управління процесом інституалізації [4; 45].  

17) розробити та упровадити в державно-управлінську практику 

систему заходів щодо розвитку інституту інформаційно-технологічного 

забезпечення аналітичної діяльності в СЗНБ України. Пропозиції щодо 
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використання автоматизованих систем збирання й структуризації інформації в 

СЗНБ нами надано в публікації [637].   

18) концептуалізувати пріоритетні напрями оптимізації державного 

управління організаційним розвитком системи аналітичної діяльності у сфері 

забезпечення національної безпеки.  

  

3.2. Моделювання в державному управлінні аналітичною діяльністю 

в системі забезпечення національної безпеки України з урахуванням 

зарубіжного досвіду  

  

Завершальним етапом вирішення пізнавальної проблеми державного 

управління аналітичною діяльністю в СЗНБ в рамках системо-діяльнісного 

підходу є визначення шляхів розробка / удосконалення моделі аналітичної 

діяльності у вказаній системі.  

Є сенс зауважити, що СЗНБ є інституційним регулятивним механізмом, 

за допомогою якого підтримується стабільність і захищеність суспільства, 

створюється сукупність умов реалізації життєво важливих національних 

інтересів і мінімізується рівень реальних загроз [120, с. 355-357].   

Місією СЗНБ є трансформація політики національної безпеки у 

цілеспрямовану скоординовану діяльність органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, складових секторів безпеки і оборони, спрямовану 

на реалізацію національних інтересів.   

Місія цієї системи досягається виконанням низки завдань, зокрема:  

розробка концепцій, доктрин, стратегій, інших керівних документів, у 

тому числі науково обґрунтованих пропозицій і рекомендацій щодо 

забезпечення національної безпеки; створення, підготовка та підтримка в 

готовності до застосування згідно зі штатним призначенням та координація 

діяльності сил і засобів сектору безпеки, а також його кадрове, матеріально-

технічне, фінансове та інше забезпечення; локалізація, деескалація та 

врегулювання конфліктів у різних сферах  
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життєдіяльності суспільства і держави, а також ліквідація їх наслідків; 

здійснення заходів спільно з міжнародними організаціями щодо  

забезпечення міжнародної і національної безпеки; комплексний моніторинг 

факторів, які здійснюють вплив на національну безпеку, у тому числі 

виявлення, прогнозування та оцінка загроз і можливостей у контексті 

реалізації національних інтересів; контроль за здійсненням заходів по 

забезпеченню національної безпеки, оцінка результативності дій та витрат на 

проведення вказаних заходів [120, с. 355].   

Найбільш важливими завданнями, які вирішуються за допомогою 

аналітичної діяльності в СЗНБ є:  

обґрунтування необхідності та ефективності державно-управлінських  

рішень у сфері забезпечення національної безпеки та їх відбір; інтелектуальне 

забезпечення оцінювання ситуації у сфері національної  

безпеки, що виступає основою для планування і здійснення 

державноуправлінської діяльності у цій сфері; значущою для підвищення 

ефективності державного управління національною безпекою є експертиза 

управлінських рішень, законодавчих і нормативно-правових актів, концепцій 

реформ, проектів, пропозицій і рекомендацій. В даному випадку завдання 

аналітичної діяльності полягає у з’ясуванні обґрунтованості та відповідності 

нормам пропонованого для експертизи матеріалу, осмислення позитивних і 

негативних наслідків від їхньої практичної реалізації.  

Тобто, в процесі функціонування СЗНБ мета аналітичної діяльності 

полягає в тому, щоб особа, яка приймає державно-управлінське рішення, мала 

у своєму розпорядженні необхідний і достатній обсяг інформації у вигляді 

інформаційних одиниць (повідомлень, довідок, розрахунків, схем, діаграм 

тощо) та максимально можливих варіантів вирішення проблеми національної 

безпеки (пропозиції, порад чи рекомендацій) з оцінкою реально прогнозованих 

як позитивних, так і негативних наслідків.  

Використовуючи ідеї О. Бодрука [61, с. 44], М. Шевченка та О. Зозулі 

[200], А. Семенченка [587, с. 74-75] щодо функцій СЗНБ, що пов’язані з 
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аналітичною діяльністю (функція моніторингу та планування, прогностична, 

аналітична, координаційна, соціально-адаптивна, ідеологічна функції, функція 

контролю) а також ідеї Ю. Сурміна щодо представлення аналітичної діяльності 

у вигляді проблемно-методолого-інформаційно-організаційнокадрово-

ціннісно-нормативної моделі, або куба аналітики, окремі площини якої 

відображають її сутнісні характеристики [174, с. 62] запропонуємо авторський 

варіант структурно-функціональної моделі аналітичної діяльності в СЗНБ 

(див. рис. 3.1).   

Ця модель слугує для збереження та розширення знання про діалектику 

взаємозв’язку між теорією та практикою аналітичної діяльності в СЗНБ. 

Структурно-функціональна модель аналітичної діяльності в СЗНБ складається 

з: а) моделі СЗНБ; б) проблемно-методолого-інформаційноорганізаційно-

кадрово-ціннісно-нормативної моделі, або куба аналітики.   

Структурно-функціональна модель аналітичної діяльності в СЗНБ як 

структурно-логічна схема відображає сутнісні характеристики аналітики та 

реалізацію функцій аналітичної діяльності у відповідних підсистемах СЗНБ, а 

саме:  

1. Організаційний аспект аналітичної діяльності в СЗНБ зводиться до 

цілеспрямованої діяльності органів державної влади, що опікуються 

питаннями забезпечення національної безпеки, державних і недержавних 

аналітичних установ, розвідувальних органів, а також перетворення 

аналітичної діяльності в об’єкт організації та управління.  
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Рис. 3.1. Структурно-функціональна модель аналітичної діяльності в 

системі забезпечення національної безпеки  

  

2. Проблемний аспект аналітичної діяльності в СЗНБ характеризує 

проблемне поле управління національною безпекою. Типовими проблемами 

  

Організа ційний аспект   аналітичної діяльності :    
суб’єкти забезпечення національної безпеки, розвідувальні органи, державні та  
недержавні аналітичні центри, організація і управляння аналітичною діяльністю  
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управління у цій специфічній сфері є: проблема моніторингу загроз 

національній безпеці; проблема оцінки рівня загроз національним інтересам у 

різних сферах; проблема комплексної оцінки загроз національній безпеці; 

проблема оцінки потенціалу СЗНБ; проблема вибору варіантів 

державноуправлінських рішень серед кількох альтернатив; проблема розробки 

сценаріїв реагування на загрози національній безпеці; проблема управління 

ризиками у сфері національної безпеки; проблема розробки й упровадження 

нововведень в СЗНБ; проблема дефектів і патологій в управлінні 

національною безпекою та ін.  

3. Методологічній аспект аналітичної діяльності в СЗНБ відображає 

інструментарій одержання знання про проблеми забезпечення національної 

безпеки та шляхи їх вирішення.   

4. Інформаційно-технологічний аспект аналітичної діяльності в 

СЗНБ означає, що аналітична діяльність базується на застосуванні технологій 

розумової діяльності. Останні ж ґрунтуються на методі аналізу й технологіях 

роботи з інформацією, що наповнює процес аналізу.  

5. Ціннісно-нормативний аспект аналітичної діяльності в СЗНБ 

відображає сутність аналітики як суспільного явища, що містить у собі 

систему цінностей, норм, які забезпечують її ціннісно-нормативний супровід. 

Власне ці цінності підпорядковують державно-управлінську аналітику 

національним інтересам, що й відрізняє її від наукового аналізу, який 

базується на принципі об’єктивності. Є сенс зауважити, що в процесі 

аналітичної діяльності у сфері забезпечення національної безпеки варто 

враховувати можливі ситуації збігання чи не збігання національних інтересів 

з об’єктивними закономірностями розвитку суспільства, держави та безпеки. 

За умов збігання національних інтересів із вказаними закономірностями 

суспільного розвитку наукова об’єктивність визначає національні інтереси. В 

інакшому випадку, коли такого збігу немає, принцип об’єктивності може не 

збігатися з принципом національних інтересів. Проте, аналітична діяльність 

повинна задовольняти нормам і стандартам дослідницької діяльності. 
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Насамкінець, завдання безпекової аналітики полягає в пошуку об’єктивної 

обумовленості національних інтересів, що забезпечуватиме гарантування 

безпеку суспільного розвитку.   

6. Кадровий аспект аналітики у сфері забезпечення національної 

безпеки зводиться до діяльності професійних аналітиків, котрі займаються 

збором та обробкою інформації, підготовкою аналітичних документів і 

впровадженням інтелектуальних продуктів в практику державного управління 

національною безпекою.  

При цьому, основними напрямками аналітичної діяльності в СЗНБ є: 

збір, накопичення та аналіз інформації про сили та способи деструктивного 

впливу на державу; прогнозування змін в цих силах і вироблення рекомендацій 

по профілактиці та протидії загрозам національним інтересам з урахуванням 

можливостей держави; інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття 

стратегічних, тактичних та оперативних рішень керівництвом держави щодо 

всебічного забезпечення національної безпеки; організація роботи з 

управлінською інформацією в системі забезпечення національної безпеки.   

Аналіз результатів наукових досліджень [61; 587; 794] дозволяє 

констатувати, що безпосередньо функції аналітичної діяльності 

реалізовуються в таких підсистемах СЗНБ:  

1) в інституційній та комунікаційній підсистемах реалізовується: 

управлінська функція первинної аналітики, яка передбачає збирання та 

опрацювання інформації з проблем національної безпеки, забезпечує 

інформацією всі етапи управлінського циклу на стратегічному, тактичному та 

оперативному рівнях управління національною безпекою, а саме: визначення 

цілей у сфері забезпечення національної безпеки, підготовку, ухвалення 

державно-управлінських рішень у сфері національної безпеки і контроль за їх 

реалізацією;  

2) в комунікаційній підсистемі реалізовується функція вищої 

аналітики – функція контролю, що передбачає здійснення стратегічного та 
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оперативного контролю виконання визначених завдань по забезпеченню 

національної безпеки;  

3) в організаційно-управлінській підсистемі реалізовуються такі 

функції вищої аналітики як: а) діагностична функція, яка спрямована на 

отримання об’єктивної картини конфліктної ситуації, її діагнозу; б) 

інструментальна функція, що забезпечує прийняття державно- 

управлінських рішень у сфері національної безпеки, розробку сценаріїв дій в 

складних соціальних обставинах, перетворює її у ефективну 

соціальноінформаційну технологію, яка дозволяє управляти різними сферами 

суспільства, формувати суспільну думку, програмувати певні соціальні реакції 

в інтересах національної безпеки;  

4) в прогнозно-проектувальній підсистемі реалізовуються такі 

функції вищої аналітики як: а) прогностична функція, яка дає можливість 

виявляти тенденції розвитку конфліктних ситуацій, прогнозувати наслідки 

державноуправлінських рішень з урахуванням їхнього впливу на навколишнє 

середовище, політику, економіку, соціальну сферу і включає в себе підфункції: 

стратегічного прогнозування – передбачає розробку прогнозів в межах від 5-

10 до 20-30 років, найчастіше до 15 років; середньотермінового прогнозування 

– передбачає розробку прогнозів в межах 1-5 та 5-10 років; поточного 

прогнозування – передбачає розробку прогнозів в межах до 1 року; б) 

експертно-консультативна функція, що забезпечує виконання експертно-

аналітичних робіт, обумовлених цілями та завданнями забезпечення 

національної безпеки, здійснення соціальної експертизи нормативних 

правових актів з метою виявлення потенційних загроз національним 

інтересам, здійснення експертної оцінки чинників ризику, здатних створювати 

соціально-економічну, зовнішньополітичну, воєнно-політичну та 

внутрішньополітичну ситуації критичного характеру; в) аналітична функція, 

яка спрямована на формування цілісної системи наукового знання у сфері 

національної безпеки, державно-управлінських навчальних дисциплін і 
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експертно-аналітичної професійної діяльності в державному управлінні 

національною безпекою;  

5) в функціональній підсистемі реалізовує координаційна функція 

вищої аналітики, яка спрямована на оцінку рівня національної безпеки, 

досягнутого СЗНБ на поточний момент, встановлення доцільної взаємодії між 

структурними компонентами СЗНБ в процесі її функціонування за допомогою 

передачі інформації, оцінку результативності дій щодо нейтралізації виявленої 

загрози та визначення витрат на ці дії, оцінку ефективності функціонування 

СЗНБ;  

6) в культурно-ідеологічній підсистемі реалізовується інформаційна 

функція масової аналітики, яка спрямована на формування єдиного 

інформаційного простору в державі й передбачає збирання та опрацювання 

інформації з проблем національної безпеки, її розповсюдження серед 

населення, формування громадської думки.  

Основними завданнями аналітичної діяльності в СЗНБ є: визначення 

інформаційних потреб держави; визначення місця знаходження необхідної 

інформації (як поза державою, так і в середині неї); розробка способів 

отримання необхідної інформації та їх реалізація; оцінка, накопичення та 

аналіз зібраної інформації, прогнозування розвитку подій у сфері забезпечення 

національної безпеки; вироблення рекомендацій; інформаційно-аналітичне 

забезпечення разових заходів; підготовка інформаційно-аналітичних 

документів.  

Стандартними роботами в рамках аналітичної діяльності в СЗНБ є [635]: 

1) в галузі визначення інформаційних потреб держави: вивчення наявної 

інформації в державі; виявлення необхідної інформації необхідної для 

прийняття державно-управлінського рішення у сфері національної безпеки; 

виявлення інформації про сили, які впливають на державу; визначення 

інформації, якої не вистачає; 2) в галузі визначення місця знаходження 

необхідної інформації: визначення, де знаходиться потрібна інформація; 

визначення, хто має до неї доступ; виявлення робіт, які проводяться з цією 
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інформацією; визначення шляхів переміщення пошукової інформації; 3) в 

галузі розробки способів отримання необхідної інформації та їх реалізація: 

визначення підходів до людей, котрі володіють пошуковою інформацією; 

визначення способів отримання доступу до пошукової інформації; реалізація 

рішень по отриманню інформації; 4) в галузі оцінки, накопичення та аналізу 

інформації: визначення достовірності, своєчасності й актуальності інформації; 

створення системи зберігання інформації; вивчення інформації, її 

структуризація; складання уявлення про предмет інтересу за непрямими 

ознаками; 5) в галузі прогнозування подій у відповідних сферах діяльності: 

визначення тенденцій в розвитку ситуації; визначення впливу зовнішніх 

чинників на розвиток подій; вироблення думки про подальший розвиток подій; 

6) в галузі вироблення рекомендацій: виявлення схожих подій; виявлення 

закономірностей у розвитку цих подій; визначення ступеню впливу зовнішніх 

та внутрішніх чинників на розвиток подій.  

Важливе методологічне значення для остаточного складання інституту 

адаптивної ефективності системи аналітичної діяльності у сфері забезпечення 

національної безпеки, а саме формування організаційної та комунікативної 

компоненти вказаного інституту зумовлює необхідність обґрунтування в 

рамках системодіяльнісної парадигми концептуальних засад розробки та 

упровадження в державно-управлінську практику рефлективної моделі 

удосконалення аналітичної діяльності в СЗНБ.  

З урахуванням таких принципів державного управління, як принципу 

об’єктивності державного управління, принципу універсальності, принципу 

випереджального стану в державному управлінні, принципу законності, 

принципу оптимізації, а також структурних принципів державного управління 

[33, с. 87-88] нами розроблено рефлективну модель удосконалення аналітичної 

діяльності в СЗНБ. Запропонована модель передбачає виконання органами 

державної влади завдань, а саме: 1) рефлексивізацію проблем аналітичної 

діяльності в СЗНБ, сучасних тенденцій геополітичного протиборства, змін у 

внутрішньому й зовнішньому безпековому середовищі та управлінському 
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просторі держави; 2) розроблення пропозицій щодо розв’язання проблем 

аналітичної діяльності в СЗНБ; 3) удосконалення нормативно-правової бази у 

сфері аналітичної діяльності в СЗНБ; 4) структурно-функціональну 

оптимізацію функцій та завдань аналітичної діяльності в СЗНБ; 5) 

удосконалення механізмів аналітичної діяльності в СЗНБ; 6) впровадження 

запланованих змін в системі аналітичної діяльності; 7) оцінювання 

ефективності аналітичної діяльності в СЗНБ (див. рис. 3.2).  

Безпекове середовище 
 
 

   

  

  

 Первинна аналітика  Вища аналітика 
  

Масова аналітика  
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 формулювання проблеми    класифікація проблем аналітичної діяльності в СЗНБ    

 пропозиції шляхів  
 її розв’язання    

  

Блок удосконалення Блок структурно- Блок удосконалення нормативно-правової бази 

функціональної оптимізації 
 механізмів у сфері аналітичної 

функцій та завдань 
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Блок оцінювання  безпеки   аналітичної діяльності в СЗНБ ефективності 

аналітичної   

 діяльності в СЗНБ  

 Рис.  3.2.  Рефлективна  модель  удосконалення  аналітичної  

діяльності в системі забезпечення національної безпеки  

  

Рефлективна модель удосконалення аналітичної діяльності в СЗНБ дає 

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 СЗНБ щодо 

своєчасного та адекватного реагування на загрози національним інтересам в 

умовах динамічного безпекового середовища.  

  

3.3. Пріоритетні напрями оптимізації державного управління 

організаційним розвитком системи аналітичної діяльності у сфері 

забезпечення національної безпеки  

  

На підставі результатів проведеного дослідження пріоритетними 

напрямами оптимізації державного управління організаційним розвитком 

системи аналітичної діяльності у сфері забезпечення національної безпеки 

України пропонуємо визначити:   

І. Теоретичний напрям, що передбачає формування основоположних 

засад інституалізації аналітичної діяльності в СЗНБ, а саме:   

а) загальні положення, базові категорії та поняття науки «Державне 

управління» проблематики аналітичної діяльності в СЗНБ та її принципи 

здійснення.   

Однією з передумов ефективного функціонування СЗНБ в умовах 

динамічного безпекового середовища є забезпечення її достовірною, 

релевантною, оперативною, повною, коректною аналітичною інформацію про 

поточний та перспективних стан національної безпеки України. Це, в свою 
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чергу, потребує оновлення аналітичної діяльності суб’єктів забезпечення 

національної безпеки в контексті нових вимог з боку безпекового середовища.   

За цих умов перед вітчизняною системою державного управління 

національною безпекою постає загальна проблема організаційного розвитку 

аналітичної діяльності в СЗНБ, під яким будемо розуміти ініційований 

суб’єктом забезпечення національної безпеки процес запланованих поетапних 

структурних змін, спрямованих на підвищення ефективності аналітичної 

діяльності у вказаній системі.   

Перспективною організаційною моделлю аналітичної діяльності в СЗНБ 

України нами визначено коопераційну модель.  

Під поняттям «аналітична діяльність в системі забезпечення 

національної безпеки» пропонуємо розуміти організовану державою 

реалізацію низки функцій СЗНБ, що пов’язані з аналітичною діяльністю, а 

саме: аналітичної, прогностичної та інформаційної функцій.  

Складовими аналітичної діяльності у сфері забезпечення національної 

безпеки пропонуємо визначити:   

1) функціональну компоненту – це аналітична культура як система 

цінностей і норм аналітичної діяльності у сфері забезпечення національної 

безпеки. Аналітична культура характеризується відповідним рівнем володіння 

аналітичними методами;   

2) галузеву компоненту – це знання предметної галузі аналітичної 

діяльності у сфері забезпечення національної безпеки;   

3) особисту компоненту фахівця-аналітика – це здібності особистості 

до аналітичної діяльності.   

На нашу думку, аналітична культура, як система цінностей та норм 

аналітичної діяльності унормовує її циклічність за схемою «аналіз → 

прогнозування → надання рекомендацій», а також визначає основні завдання 

аналітичної діяльності у сфері забезпечення національної безпеки, а саме:   
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формування контекстно-залежного уявлення про сутнісні 

характеристики поточних і перспективних практичних проблем забезпечення 

національної безпеки;  

розробка відповідних рекомендацій управлінським структурам.  

Формами аналітичної діяльності у сфері забезпечення національної 

безпеки пропонуємо визначити:  

моніторинг внутрішнього та зовнішнього безпекового середовища;  

аналіз діяльності суб’єктів забезпечення національної безпеки;  

аналітичне дослідження актуальних проблем практики забезпечення  

національної безпеки.  

Метою інформаційно-аналітичного забезпечення довгострокової 

політики національної безпеки пропонуємо визначити: збір, обробка, 

використання, зберігання, підтримка в актуальному стані інформаційних баз 

стратегічного спостереження за процесами у зовнішньому та внутрішньому 

безпековому середовищі, які гарантують своєчасне та надійне інформаційне 

забезпечення СЗНБ нормативно-правовою, довідковою, аналітичною, 

методичною, прогнозною та поточною інформацією, а також комплексом 

програмних засобів, необхідних для їх аналізу, при розробці та ухваленні 

стратегічних рішень у сфері забезпечення національної безпеки.  

Метою інформаційно-аналітичного забезпечення поточної політики 

національної безпеки пропонуємо визначити: збір, обробка, використання, 

зберігання, підтримка в актуальному стані інформаційних баз тактичного 

спостереження за процесами у зовнішньому та внутрішньому безпековому 

середовищі, які гарантують своєчасне та надійне інформаційне забезпечення 

СЗНБ поточною інформацією про виклики та загрози національним інтересам. 

Ця управлінська інформація є необхідною при розробці та ухваленні 

державно-управлінських рішень щодо реагування на виявлені виклики та 

загрози національним інтересам.  

Базові категорії та поняття науки «Державне управління» проблематики 

аналітичної діяльності в СЗНБ пропонуємо представити стратифікаційною 
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моделлю реалізації функцій аналітичної діяльності в СЗНБ, яка містить в собі 

сім страт.   

Сьома (найвища) страта – це страта процесу аналітичної діяльності 

(операційна), що дозволяє забезпечити аналіз та опис процесу вказаної 

діяльності в СЗНБ. Ця страта включає в себе: категорії «діяльність», 

«безпека», поняття «аналітика», «аналітична діяльність», «інформаційно-

аналітична діяльність», «інформаційно-аналітична робота», «інформаційно-

аналітичне дослідження», «аналітична діяльність в державному управлінні», 

«національна безпека», «система національної безпеки», «система 

забезпечення національної безпеки», «аналітична діяльність в СЗНБ».   

Шоста страта – це страта функції комунікації, що забезпечує аналіз та 

опис процесів обміну необхідною та релевантною аналітичною інформацією 

між суб’єктами забезпечення національної безпеки. Ця страта включає в себе: 

категорію «взаємодія», поняття «управлінська взаємодія суб’єктів 

забезпечення національної безпеки», «комунікація», «комунікація в СЗНБ», 

«інформаційно-аналітичне забезпечення політики національної безпеки», 

«інформаційно-розвідувальне забезпечення політики 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 з питань 

забезпечення національної безпеки. Ця страта включає в себе: поняття «цілі 

аналітичної діяльності в СЗНБ», «потреби аналітичної діяльності в СЗНБ», 

«інформаційні бази спостереження за процесами у зовнішньому та 

внутрішньому безпековому середовищі».  

Четверта страта – це страта функції організації, що забезпечує аналіз та 

опис багаторівневої організації аналітичної діяльності в СЗНБ. Ця страта 

включає в себе: поняття «функція організації в державному управлінні», 

«нормативне управління аналітичною діяльністю в СЗНБ», «інституціональне 

середовище аналітичної діяльності в СЗНБ», «модель інституціонального 

середовища аналітичної діяльності в СЗНБ», «інституалізація аналітичної 
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діяльності в СЗНБ», «інституційні засади аналітичної діяльності в СЗНБ», 

«інституціональна диференціація аналітичної діяльності в СЗНБ», 

«інституціональна матриця аналітичної діяльності в СЗНБ», «інститут 

аналітики», «інститут державноуправлінської аналітики», «парадигма 

аналітичної діяльності у сфері забезпечення національної безпеки», 

«організаційна модель аналітичної діяльності в СЗНБ».  

Третя страта – це страта функції мотивації, що забезпечує аналіз та опис 

мотиваційних механізмів на всіх рівнях аналітичної діяльності в СЗНБ. Ця 

страта включає в себе поняття «механізм мотивації аналітичної діяльності».  

Друга страта – це страта функції прийняття державноуправлінських 

рішень у сфері національної безпеки, що забезпечує аналіз та опис процесів 

прийняття управлінських рішень, які є результатом реалізації функцій 

державного управління як планування, організації, мотивації, контролю та 

комунікації. Ця страта включає в себе поняття «інформаційно-аналітичного 

забезпечення прийняття державно-управлінських рішень».  

Перша страта – це страта функції контролю, що забезпечує аналіз та опис 

запровадження методів та засобів отримання і оцінки аналітичної інформації 

щодо стану досягнення цілей політики національної безпеки, й, насамкінець 

стану національної безпеки, а також формування вектору державно-

управлінських впливів на процеси забезпечення національної безпеки. Ця 

страта включає в себе поняття «контроль результатів реалізації цілей 

аналітичної діяльності в СЗНБ».  

На наше переконання вихідними ідеями організаційного розвитку 

аналітичної діяльності в СЗНБ є:  

ідея організаційно-управлінської діяльності держави у сфері аналітичної 

діяльності, як доцільних соціальних змін у рамках цілепокладання держави на 

основі рефлексії процесів інформаційноаналітичного забезпечення державної 

політики; ідея виокремлення аналітичної діяльності як окремого чинника  

забезпечення національної безпеки; ідея формування інституціональної 

матриці аналітичної діяльності в СЗНБ як результату функціонування 
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соціальних інститутів зовнішнього та внутрішнього інституціонального 

середовища аналітичної діяльності у сфері забезпечення національної безпеки;  

ідея організації та здійснення аналітичної діяльності в СЗНБ як результату 

функціонування соціальних інститутів інституціональної матриці аналітичної 

діяльності;   

ідея парадигми аналітичної діяльності у сфері забезпечення національної 

безпеки як системи фундаментальних знань та зразків аналітичної діяльності в 

СЗНБ;  ідея нормативного управління аналітичною діяльністю в СЗНБ, що 

передбачає нормотворчість та впровадження інституціонально сформованих 

норм аналітичної діяльності в державно-управлінську практику забезпечення 

національної безпеки. Підсумковим результатом нормативного управління є 

сформованість інституціональних матриць та парадигми аналітичної 

діяльності в СЗНБ.  

Умовами, які визначають динаміку організаційного розвитку 

аналітичної діяльності в СЗНБ є інституціональне середовище цієї діяльності. 

Основними характеристики інституціонального середовища аналітичної 

діяльності в СЗНБ пропонуємо визначити:  

базові соціальні інститути, які визначають зміни в інституціональному 

середовищі аналітичної діяльності в СЗНБ – інститут політичної культури, 

інститут стратегічної культури, інститут права, інститут державного 

управління, інститут національної безпеки, інститут аналітики як науки, 

інститут організації аналітичної діяльності в системі державної влади. 

Специфіка змісту вказаних базових інститутів визначається культурним 

контекстом конкретного суспільства;  

щільність та структура інституціонального середовища аналітичної  

діяльності в СЗНБ.   

Закономірностями зміни щільності інституціонального середовища 

аналітичної діяльності в СЗНБ нами визначено:  

цілеспрямовані зміни формальних інститутів середовища аналітичної 

діяльності в СЗНБ в певний момент починають стримуватися вектором 
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розвитку інституціонального середовища державного управління в цілому, й 

державного управління національною безпекою зокрема; зміна щільності 

інституціонального середовища аналітичної діяльності в СЗНБ є результатом 

взаємодії інститутів національної безпеки та аналітики зі суб’єктами безпеки 

державної та недержавної СЗНБ; результати зміни щільності 

інституціонального середовища має розглядатися із врахуванням інертності 

еволюційних змін неформальних інститутів.  

Нами визначено основні принципи організаційного розвитку аналітичної 

діяльності в СЗНБ:   

1) загальні (методологічні) принципи, які необхідні для уточнення 

функцій та завдань аналітичної діяльності в СЗНБ, а саме:   

принцип науковості нормативного управління аналітичною діяльністю  

в СЗНБ;  принцип єдності теорії і практики нормативного управління  

аналітичною діяльністю в СЗНБ; принцип верховенства права та законність 

нормативного управління  

аналітичною діяльністю в СЗНБ;  принцип підпорядкованості мети, функцій та 

завдань системи аналітичної діяльності у сфері забезпечення національної 

безпеки, національним цілям визначених у Стратегії національної безпеки 

України;   

2) спеціальні (організаційні) принципи, на основі яких здійснюється 

власне нормативне управління аналітичною діяльністю в СЗНБ, а саме:  

принцип компліментарності, що дозволяє подолати інституційні розриви між 

базовими соціальними інститутами, які визначають зміни в 

інституціональному середовищі аналітичної діяльності в СЗНБ, між 

різнорівневими та суміжними інститутами зовнішнього і внутрішнього 

інституціонального середовища аналітичної діяльності у вказаній системі;  

принцип збігу загального стану інститутів зовнішнього 

інституціонального середовища аналітичної діяльності в СЗНБ зі складністю 

сучасного безпекового середовища; принцип збігу загального стану інститутів 

внутрішнього інституціонального середовища аналітичної діяльності в СЗНБ 
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зі складністю інститутів зовнішнього інституціонального середовища 

аналітичної діяльності у вказаній системі; принцип збігу загального стану 

інститутів аналітичної діяльності в СЗНБ зі складністю інститутів 

внутрішнього інституціонального середовища аналітичної діяльності у 

вказаній системі.  

На наше переконання, основними методами дослідження 

державноуправлінських проблем інституалізації аналітичної діяльності в 

СЗНБ мають стати системний аналіз, системний синтез, компаративний аналіз, 

моделювання, діагноз та прогнозування, системно-діяльнісний та 

інституціональний підходи. При цьому сумісне використання вказаного 

інструментарію передбачає такі етапи, як:   

емпіричний системний аналіз аналітичної діяльності в СЗНБ;  

проблемно-орієнтований опис аналітичної діяльності в СЗНБ як об'єкту  

дослідження;  компаративний аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду 

державного управління аналітичною діяльністю у сфері забезпечення 

національної безпеки; теоретичний системний аналіз і синтез державно-

управлінських проблем інституалізації аналітичної діяльності в СЗНБ на 

основі моделювання; формування контекстно-залежного уявлення про 

сутнісні характеристики поточних і перспективних практичних проблем 

аналітичної діяльності в СЗНБ.  

Що стосується дослідження процесів аналітичної діяльності у сфері 

забезпечення національної безпеки, то при його проведенні доцільно 

застосовувати наступні моделі і галузі їхнього використання:   

дескриптивні моделі – для словесної або графічної інтерпретації сенсу і  

умов забезпечення високої ефективності аналітичної діяльності в СЗНБ;  

проспективні моделі – для словесної або графічної інтерпретації сенсу і умов 

реалізації можливих сценаріїв організаційного розвитку аналітичної 

діяльності в СЗНБ; нормативні моделі – для уточнення цілей організаційного 

розвитку  
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аналітичної діяльності в СЗНБ;  ситуаційні моделі – для вивчення явищ і 

процесів, що спричиняють найбільш суттєвий вплив на організаційний 

розвиток аналітичної діяльності в СЗНБ.  

В державному управлінні аналітичною діяльністю в СЗНБ пропонуємо 

використовувати:   

1) системно-діяльнісний підхід, що дозволяє визначити інституційні 

розриви між базовими соціальними інститутами, які визначають зміни в 

інституціональному середовищі аналітичної діяльності в СЗНБ, між 

різнорівневими та суміжними інститутами зовнішнього і внутрішнього 

інституціонального середовища аналітичної діяльності у вказаній системі;  

2) структурно-функціональний підхід, що дозволяє визначити 

природу та зміст інституціональних розривів в організації аналітичної 

діяльності в СЗНБ, а саме:   

незбіг загального стану інститутів зовнішнього інституціонального 

середовища аналітичної діяльності в СЗНБ зі складністю сучасного 

безпекового середовища;  незбіг загального стану інститутів внутрішнього 

інституціонального середовища аналітичної діяльності в СЗНБ зі складністю 

інститутів зовнішнього інституціонального середовища аналітичної діяльності 

у вказаній системі; незбіг загального стану інститутів аналітичної діяльності в 

СЗНБ зі складністю інститутів внутрішнього інституціонального середовища 

аналітичної діяльності у вказаній системі;  

3) інституціональний підхід, що дозволяє розробити та впровадити в 

державно-управлінську практику алгоритм нормативного управління 

аналітичною діяльністю щодо подолання інституційних розривів між 

базовими соціальними інститутами, які визначають зміни в 

інституціональному середовищі аналітичної діяльності в СЗНБ, між 

різнорівневими та суміжними інститутами зовнішнього і внутрішнього 

інституціонального середовища аналітичної діяльності у вказаній системою.  
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ІІ. Правовий напрям, що спрямований на удосконалення 

нормативноправового забезпечення аналітичної діяльності у сфері 

забезпечення національної безпеки.  

В Україні сформована та функціонує система нормативно-правового 

забезпечення аналітичної діяльності у сфері національної безпеки, що дозволяє 

регулювати процеси аналітичної діяльності в СЗНБ на загальнонаціональному, 

галузевому та відомчому рівнях управління національною безпекою. Проте, 

низька ефективність сучасної системи нормативно-правового забезпечення 

аналітичної діяльності у сфері національної безпеки обумовлена смисловими і 

структурними недоліками відповідної нормативно-правої бази, а саме:   

невірно визначені початкові передумови і базові категорії аналітичної  

діяльності в СЗНБ; абстрактність або «розмитість» деяких нормативних актів 

і вузьковідомча орієнтація – інших, що регулюють аналітичної діяльності в  

СЗНБ;  відсутність багаторівневого поділу нормативно-правових забезпечення  

на системоутворюючі компоненти, просто компоненти і елементи.   

В системі нормативно-правового забезпечення аналітичної діяльності у 

сфері національної безпеки має місце інституційний розрив між деякими 

законами і указами Президента України. За цих умов існує нагальна 

необхідність в законодавчому уточненні сутності аналітичної діяльності в 

СЗНБ і регламентації умов забезпечення її ефективності. Закономірно, що 

успіх в цій роботі потребує впровадження додаткових нормативних актів, 

призначених як для усунення інституційного розриву між нормативними 

документами стратегічного, тактичного та оперативного рівнів державного 

управління національною безпекою, так і координації їх зусиль на найбільш 

важливих і/або суміжних напрямах.   

ІІІ. Інноваційний напрям, що пов'язаний:   

1) із діагностикою стану вітчизняної системи аналітичної діяльності 

у сфері забезпечення національної безпеки та оцінкою можливостей 

використання досвіду іноземних держав у цій специфічній сфері з метою 

уточнення структурно-функціональних моделей реалізації функцій  
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аналітичної діяльності в СЗНБ (див. дод. Б – Б 6);   

2) розробкою інтегрованої моделі формування інституціональної 

матриці аналітичної діяльності в СЗНБ (див. дод. Г), моделі інституціональної 

матриці аналітичної діяльності (див. дод. Д), структурнофункціональної та 

організаційної моделей аналітичної діяльності в СЗНБ (див. рис. 3.1., дод. М), 

рефлективної моделі удосконалення аналітичної діяльності в СЗНБ (див. рис. 

3.2.).  

Для ефективного функціонування й об'єктивного контролю в правовому 

просторі повинна бути визначена система показників оцінювання 

ефективності функціонування державного механізму 

інформаційноаналітичного забезпечення політики національної безпеки.  

Така система показників буде ієрархічною й багатомірною. Зокрема, на 

верхньому рівні будуть комплексні (системні) показники, на нижніх – окремі 

часткові показники, за допомогою яких будуть оцінюватися окремі елементи 

державного механізму інформаційно-аналітичного забезпечення політики 

національної безпеки.  

Зазначимо, що основними видами оцінки ефективності функціонування 

державного механізму інформаційно-аналітичного забезпечення політики 

національної безпеки можуть бути використані методи:   

а) методи оцінки загальної ефективності інформаційно-аналітичного 

забезпечення політики національної безпеки: метод оцінки  

«перспективної/стратегічної» інформації; методи оцінки організаційної, 

економічної, соціальної, політичної, правової ефективності функціонування 

державного  механізму  інформаційно-аналітичного  забезпечення 

довгострокової політики національної безпеки, метод оцінки вкладу 

розвідувальних та інформаційно-аналітичних служб в підсумковий результат 

реалізації довгострокової політики національної безпеки.   

б) методи оцінки поточної ефективності діяльності конкретних 

інформаційно-аналітичних та розвідувальних служб щодо виконання завдань 

за призначенням в ході реалізації цілей поточної політики національної 



175  

  

безпеки: метод оцінки «поточної» інформації; методи оцінки поточної 

ефективності спеціальних заходів, що включає в себе оцінку цільової, 

результативної і витратної ефективності роботи інформаційно-аналітичних та 

розвідувальних служб у відповідних сферах; метод оцінки 

організаційнотехнічної ефективності діяльності інформаційно-аналітичної 

служби (ІАС) / підрозділу [644].  

Зокрема, група показників ефективності організаційно-технічної 

ефективності діяльності ІАС / підрозділу може бути представлена у вигляді 

формули:  

Е = (К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6 + К7 + К8 + К9)/9,   (1) [644], де Е – 

це організаційно-технічна ефективність діяльності  

ІАС/підрозділу.  

Визначення показників К1-9 наведено в додатку Н.  

Розрахунок наведених вище показників дозволяє оцінити ефективність 

організаційно-технічної ефективності діяльності ІАС / підрозділу.  

Діагностика системно-кризового стану системи аналітичної діяльності у 

сфері забезпечення національної безпеки передбачає: діагностику 

інституційних розривів між базовими соціальними інститутами, які 

визначають зміни в інституціональному середовищі аналітичної діяльності в 

СЗНБ, між різнорівневими та суміжними інститутами зовнішнього і 

внутрішнього інституціонального середовища аналітичної діяльності у 

вказаній системою; діагностику ступеню сформованості інститутів 

інституціональної матриці аналітичної діяльності в СЗНБ; діагностику 

можливостей і шляхів виходу із системно-кризового стану системи 

аналітичної діяльності у сфері забезпечення національної безпеки.  

Аналіз результатів наукових досліджень щодо зарубіжного досвіду 

державного управління аналітичною діяльністю в СЗНБ [73; 119; 208; 451] дає 

підстави констатувати, що в цих дослідженнях при оцінці можливостей 

використання досвіду іноземних держав у вітчизняній державноуправлінській 

практиці певною мірою не враховується історико-культурний та політико-
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правовий контексти проблем становлення та розвитку інституту аналітичної 

діяльності в Україні.  

Ми вважаємо, що для проведення оцінки можливостей застосування 

досвіду іноземних держав щодо інституалізації аналітичної діяльності в СЗНБ 

у вітчизняній державно-управлінській практиці необхідно використовувати 

ситуаційну теорію. Це, зокрема, передбачає виокремлення таких ситуаційних 

змінних для оцінки можливості використання досвіду іноземних держав, як: 

рівень розвитку національної політичної культури; рівень розвитку 

національної стратегічної культури; тип політичного режиму; панівний тип 

комунікації в суспільстві; тип державного управління; панівна парадигма 

безпеки; рівень розвитку інституту права, що регулює питання забезпечення 

національної безпеки; рівень розвитку інститутів національної безпеки і 

політики національної безпеки; рівень розвитку інституту аналітики як науки; 

панівна форма інституційної організації аналітичної роботи в системі 

державної влади; рівень розвитку інституту забезпечення національної 

безпеки; рівень розвитку інституту освіти фахівців-аналітиків; ступінь 

сформованості єдиного інформаційноаналітичного простору державного 

управління; рівень розвитку інформаційно-технологічного забезпечення 

аналітичної діяльності; рівень розвитку інститутів розвідки, державно-

управлінської та неурядової аналітики; контекст державного управління 

національною безпекою, а саме: формальні і неформальні зв’язки між 

суб’єктами безпеки та аналітичної діяльності; дійсний стан справ у сфері 

забезпечення національної безпеки; відповідність декларованих національних 

цілей у сфері національної безпеки і реальних дій; зовнішньополітичний курс 

держави; воєнно-політичний курс держави і т. д. Цей перелік ситуаційних 

змінних може бути доповнений або змінений залежно від завдань оцінки 

можливостей застосування зарубіжного досвіду у вітчизняній державно-

управлінській практиці.  

Наведений перелік ситуаційних змінних наддасть змогу під час 

проведення оцінки можливостей використання досвіду іноземних держав у 
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вітчизняній державно-управлінській практиці як найповніше враховувати 

історико-культурний та політико-правовий контексти проблем інституалізації 

аналітичної діяльності в СЗНБ України.  

ІV. Організаційний напрям, що спрямований на 

структурнофункціональну оптимізацію системи аналітичної діяльності у сфері 

забезпечення національної безпеки, удосконалення системи професійної 

підготовки фахівців-аналітиків у сфері забезпечення національної безпеки та 

впровадження аналітичних технологій у вітчизняну державно-управлінську 

практику забезпечення національної безпеки.  

Схема структурно-функціональної оптимізації системи аналітичної 

діяльності у сфері забезпечення національної безпеки передбачає:  

а) визначення пріоритетів розвитку системи аналітичної діяльності у  

сфері забезпечення національної безпеки;  

б) гнучка переорієнтація цілей системи аналітичної діяльності у сфері  

забезпечення національної безпеки;  

в) оптимізація структури та функцій, уточнення завдань аналітичної  

діяльності у сфері забезпечення національної безпеки;  

 г)  удосконалення  організаційно-правових  засад  функціонування  

системи аналітичної діяльності у сфері забезпечення національної безпеки.  

На наше переконання, у рамках запропонованого підходу до оцінки 

можливостей використання зарубіжного досвіду щодо державного управління 

аналітичною діяльністю в СЗНБ найбільш придатним для завершення 

інституалізації вказаної діяльності у вітчизняній СЗНБ в контексті реалізації 

завдань європейської та євроатлантичної інтеграції України є досвід ФРН та 

США. При цьому, для України доцільним є використання комбінованого 

підходу щодо імплементації досвіду вказаних держав. Наприклад, з метою 

удосконалення нормативно-правової бази аналітичної діяльності в СЗНБ 

України з урахуванням зарубіжного досвіду США та ФРН можуть бути 

реалізовані такі сценарії:   
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1 сценарій: розробка нормативно-правової бази політики 

національної безпеки, що не регламентує створення єдиної системи 

аналітичної діяльності у сфері забезпечення національної безпеки. Наразі таку 

ситуацію маємо в  

Україні;  

2 сценарій: розробка нормативно-правової бази політики 

національної безпеки, що частково регламентує функціонування аналітичної 

діяльності в СЗНБ. Така ситуація склалася у ФРН. Зауважимо, що цей сценарій 

може бути перехідним до 3-го сценарію;  

3 сценарій: розробка нормативно-правової бази аналітичної 

діяльності в СЗНБ та впровадження її в державно-управлінську практику в 

повному обсязі (за аналогією США).  

Перспективною моделлю організації аналітичної діяльності в СЗНБ 

України нами визначено коопераційну модель на зразок ФРН та США.  

З метою забезпечення збігання загального стану інституту освіти 

фахівців-аналітиків зі складністю інституту аналітики як науки рекомендуємо:  

оптимально поєднати навчальний процес з фундаментальними та  

прикладними науковими дослідженнями у галузі знань аналітики;  сформувати 

цілісну систему підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних 

працівників з питань аналітичної діяльності, що позитивно впливатиме на 

якість наукових досліджень у сфері аналітики та навчального процесу 

фахівців-аналітиків;  сформувати цілісну систему підготовки фахівців-

аналітиків у сфері  

національної безпеки. Перелік інформаційно-аналітичних та 

експертноконсультативних компетенцій фахівців-аналітиків у сфері 

національної безпеки наведено в нашій публікації [638] та додатку Н 1.  

З метою технологізації аналітичної діяльності в СЗНБ України 

рекоменуємо розробити та впровадити у вітчизняну державно-управлінську 

практику забезпечення національної безпеки паспорти загроз. Структура 

паспорту загроз національній безпеці наведено в додатку Н 2.  
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Реалізація запропонованих пріоритетних напрямів оптимізації 

державного управління організаційним розвитком системи аналітичної 

діяльності у сфері забезпечення національної безпеки є запорукою:  

подолання надмірної інертності професійної свідомості фахівців- 

аналітиків у сфері національної безпеки та неспроможності швидкої адаптації 

системи аналітичної діяльності до змін в умовах трансформацій безпекового 

середовище; переходу вітчизняної системи аналітичної діяльності у сфері 

забезпечення національної безпеки від бюрократично-номенклатурної 

організаційної моделі до коопераційної, яка визначена нами як перспективна 

модель організації аналітичної діяльності в СЗНБ.  

  

Висновки до третього розділу   

  

1. Сучасний ступінь сформованості інституціональної матриці 

аналітичної діяльності в СЗНБ України спонукає до висновку про необхідність 

невідкладних дій щодо удосконалення її структури та змісту. З цією метою 

пропонуємо розробити та впровадити в державно-управлінську практику 

систему заходів щодо:  

подолання розривів між базовими соціальними інститутами, які 

визначають зміни в інституціональному середовищі аналітичної діяльності в  

СЗНБ України;  

підвищення щільності зовнішнього та внутрішнього інституціонального 

середовища аналітичної діяльності в СЗНБ, що спрятиме урегульованості 

відносин між суб’єктами аналітичної діяльності у цій специфічній сфері та 

розширення мережі державних та недержавних аналітичних установ;  

забезпечення дотримання принципу компліментарності в нормативному 

управлінні аналітичною діяльністю в СЗНБ, що дозволить подолати 

інституційні розриви між інституційними рівнями аналітичної діяльності у 

вказаній системі, а саме її зовнішнім та внутрішнім інституціональним 

середовищем.   



180  

  

подолання інституційних розривів між суміжними інститутами 

зовнішнього інституціонального середовища аналітичної діяльності в СЗНБ, 

що в подальшому дозволить реалізовувати формулу безпекотворення  

«цінності → ідеологія → політика → безпека»;  подальшого розвитку 

соціального інституту аналітики як науки з метою забезпечення збігання її 

загального стану зі складністю сучасного безпекового середовища; подолання 

інституційних розривів між суміжними інститутами внутрішнього 

інституціонального середовища аналітичної діяльності в  

СЗНБ; розширення переліку ціннісних імперативів та інструментальних  

цінностей аналітичної діяльності в СЗНБ Україні; подолання інституційних 

розривів між суміжними інститутами макроінституціонального середовища, 

що регулює процеси аналітичної діяльності в СЗНБ України на 

загальнонаціональному рівні управління національною безпекою; розвитку 

інституту контролю результатів реалізації цілей  

розвідувальної та аналітичної діяльності в СЗНБ України; завершення 

формування інститутів моніторингу загроз національній безпеці України, 

експертно-консультативної діяльності та консалтингу, комунікації в СЗНБ 

України, інформаційно-технологічного забезпечення аналітичної діяльності в 

СЗНБ України, адаптивної ефективності системи аналітичної діяльності у 

сфері забезпечення національної безпеки.  

2. З метою удосконалення теоретико-методологічних засад аналітичної 

діяльності в СЗНБ України з урахуванням зарубіжного досвіду пропонуємо:  

визначити перспективну організаційну модель аналітичної діяльності в  

СЗНБ; здійснити оцінку можливостей використання зарубіжного досвіду щодо  

державного управління аналітичною діяльністю в СЗНБ; прискорити розробку 

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

політичної, економічної, воєнної, воєнно-політичної, воєнно-історичної та 

військово-соціальної аналітики;  розширити перелік ціннісних імперативів та 

інструментальних  
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цінностей аналітичної діяльності в СЗНБ Україні; удосконалити чинне 

законодавство з питань аналітичної діяльності в СЗНБ одночасно на 

стратегічному, тактичному та оперативному рівнях державного управління 

національною безпекою; удосконалити підхід до концептуального 

обґрунтування напрямів розбудови системи аналітичної діяльності у сфері 

забезпечення національної безпеки, що на відміну від існуючих підходів 

полягає у синтезі положень сучасних теорій; розробити та упровадити в 

державно-управлінську практику:  

структурно-логічні моделі реалізації функцій «комунікація», 

«планування», «мотивація», «інформаційно-аналітичного забезпечення 

прийняття державно-управлінських рішень», «контроль результатів реалізації 

цілей аналітичної діяльності» в СЗНБ, а також функції «організація 

нормативного управління аналітичною діяльністю в системі забезпечення 

національної безпеки»; класифікацію аналітичної діяльності в СЗНБ та 

організаційних моделей аналітичної діяльності в СЗНБ (за критерієм форми 

організації діяльності аналітичної структури); інтегровану модель формування 

інституціональної матриці аналітичної діяльності в СЗНБ, модель 

інституціональної матриці аналітичної діяльності в СЗНБ, рефлективну 

модель удосконалення аналітичної діяльності в СЗНБ, комплементарну модель 

аналітичної діяльності в СЗНБ, що дозволить уточнити функції та завдання 

вказаної діяльності; методики та парадигму аналітичної діяльності у сфері 

забезпечення  

національної безпеки; наукову концепцію організаційного розвитку 

аналітичної діяльності в СЗНБ України.  

3. У розділі підтверджено гіпотезу компаративного дослідження, яка 

полягає в тому, що, що впровадження в практику державного управління 

національною безпекою України вдосконаленої моделі формування 

інституціональної матриці аналітичної діяльності в СЗНБ з урахуванням 

позитивного зарубіжного досвіду у цій специфічній сфері значною мірою 

вдосконалить структуру інституціональної матриці аналітичної діяльності у 
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вказаній в системі, що стане запорукою ефективного 

інформаційноаналітичного забезпечення політики національної безпеки 

України.  

  

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 
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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 дослідження інституалізації аналітичної діяльності в СЗНБ 

іноземних держав та України є використання: модельного, 

системнодіяльнісного, 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 
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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 – 

інформаційноаналітичне 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 інформаційноаналітичного 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 
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діяльності в СЗНБ, а саме: ціннісних імперативів аналітичної діяльності; 

інструментальних цінностей аналітичної 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, експертноконсультативної 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:   
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- 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 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;   
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- 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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Структурно-логічна модель  реалізації 

функції «комунікація» в СЗНБ  

Комунікація  

Суб’єкти 

Нормативнозабезпечення 

правова, національної 

довідкова, безпеки. аналітична, 

методична,  
прогнозна та 

поточна  
інформація про  

національну  
безпеку.  

  

Джерело: розробка автора.  

1) Збір, обробка, 

використання, зберігання, 

підтримка в актуальному стані 

інформаційних баз 

стратегічного та тактичного 

спостереження за процесами у 

зовнішньому та внутрішньому 

безпековому середовищі 

(аналітична функція системи забезпечення 

національної безпеки).  
2) Інформаційна взаємодія, яка 

зорієнтована на обмін необхідною та 

релевантною аналітичною інформацією про 

сучасний та майбутній стан національної 

безпеки між суб’єктами забезпечення 

національної безпеки (аналітична та 

прогностична функції системи забезпечення 

національної безпеки). 3) Збирання та 

опрацювання інформації, її 

розповсюдження серед населення, 

формування громадської думки 

(інформаційна функція системи 

забезпечення національної безпеки).  
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аналітичної діяльності в СЗНБ  
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І. Постановка цілей аналітичної ІV. Визначення способів діяльності в системі 

забезпечення досягнення цілей аналітичної національної безпеки: діяльності у 

сфері забезпечення  
1. Пізнання суті, причин, джерел,  національної безпеки:  
тенденцій розвитку загроз 1. Формування плану дій для національній безпеці. 

досягнення визначених цілей.  
2. Оцінка рівня загроз національній 2. Підготовка керівних і безпеці, прогноз їх 

розвитку. супроводжувальних документів з 3. Оцінка ефективності системи 

питань аналітичної діяльності у забезпечення національної безпеки. сфері 

забезпечення національної 4. Напрацювання на основі аналізу та безпеки. обробки 

різноманітної інформації 3. Визначення процедур і засобів висновків, 

рекомендацій, пропозицій, здійснення запланованих заходів, а коментарів щодо 

реагування на загрози саме формування інформаційних національній безпеці. баз 

спостереження за процесами у ІІ. Визначення потреб аналітичної зовнішньому та 

внутрішньому діяльності у сфері забезпечення безпековому середовищі. 

національної безпеки.  
ІІІ. Визначення інформаційних баз спостереження 

 за  процесами  у зовнішньому  та 

 внутрішньому безпековому середовищі.  

Організація реалізації запланованих заходів  

   

Джерело: розробка автора.  

  

  

  

  

Додаток Б2  

  

  

Структурно-логічна модель реалізації функції «організація 

нормативного управління аналітичною діяльністю в СЗНБ»  

  

Організація нормативного управління аналітичною діяльністю в СЗНБ  

1. Створення інституціонального середовища аналітичної діяльності в системі 

забезпечення національної безпеки з урахуванням інституціональних матриць.   
2. Становлення аналітики як соціального інституту та інституціональна 

диференціація аналітичної діяльності в системі забезпечення національної 

безпеки. 3. Нормативно-правове врегулювання компетенцій органів державної 
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влади, що опікуються питаннями аналітичної діяльності у сфері забезпечення 

національної безпеки.  
4. Розробка та впровадження в державно-управлінську практику технологій 

інформаційно-аналітичного забезпечення політики національної безпеки.  

Інституціональна матриця аналітичної діяльності в системі забезпечення 

національної безпеки.  

Парадигма аналітичної діяльності в системі забезпечення національної безпеки.  

Організаційна модель аналітичної діяльності в системі забезпечення 

національної безпеки: забезпечення узгоджених дій всіх суб’єктів аналітичної 

діяльності в системі забезпечення національної безпеки через наявні 

інструменти управління, комплексна дія яких спрямована на своєчасне 

отримання достовірної та релевантної інформації про процеси у зовнішньому 

та внутрішньому безпековому середовищі.  

  

Джерело: розробка автора.  

  

  

Додаток Б 3  

  

Структурно-логічна модель реалізації функції «мотивація» в 

аналітичній діяльності у сфері забезпечення національної безпеки   

  

Мотивація  

Мотив:  
Національні отримання Мета: Поведінка:  цінності: своєчасної, ефективне узгоджені 

дії  

добробут,  релевантної та  інформаційно- всіх суб’єктів безпека, 

 достовірної  аналітичне  аналітичної справедливість,  інформації 

 забезпечення  діяльності з злагода.  про процеси у  політики  метою  

 внутрішньому  національної  ефективного  

Інтереси  та  безпеки  інформаційнонаціональної  зовнішньому 

 аналітичного безпеки  безпековому  забезпечення   середовищі 

 політики Національні  національної цілі у сфері  безпеки безпеки  
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Джерело: розробка автора.  

  

  

Додаток Б 4  

  

Структурно-логічна модель реалізації функції 

«інформаційноаналітичного забезпечення прийняття державно-

управлінських рішень» в СЗНБ  

  

 

Вибір альтернатив. Прийняття державно-управлінського рішення  

  

Джерело: розробка автора.  

  

  

Додаток Б 5 

Структурно-логічна модель реалізації функції «контроль» 

результатів реалізації цілей аналітичної діяльності в СЗНБ  

  

  

Конроль  

Первинна, вища, масова налітика   

Формування обмежень та критеріїв для прийняття державно- 
управлінських рішень у сфері забезпечення національної безпеки  

Діагностування практичних проблем забезпечення  
національної безпеки  

Виявлення альтернатив  

Оцінка альтернатив  
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1) Попередній. 2) Поточний. 3) Заключний.  

Встановлення критеріїв оцінки ефективності аналітичної діяльності 

в системі забезпечення національної безпеки  

Моніторинг отриманих результатів реалізації цілей аналітичної 

діяльності в системі забезпечення національної безпеки та оцінка 

ефективності аналітичної діяльності  

Визначення потреб удосконалення аналітичної діяльності в системі 

забезпечення національної безпеки   

Коригування планів і дій за умов, якщо результати суттєво  
відрізняються від стандартів  

  

Джерело: розробка автора.  

Додаток Б 6 

Глосарій державно-управлінської проблематики  

інституалізації аналітичної діяльності в СЗНБ  

  

Інституалізація аналітичної діяльності в СЗНБ – це процес становлення аналітики як 

соціального інституту, що забезпечує ціннісно-нормативний, технологічний, організаційно-

управлінський, науково-методичний та ресурсний супровід аналітичної діяльності в 

інтересах національної безпеки.  
Інститут аналітики – це система цінностей, норм, аналітичних та організаційних 

технологій, які забезпечують ціннісно-нормативний, технологічний, 

організаційноуправлінський, науково-методичний та ресурсний супровід аналітичної 

діяльності.  
Інститут державно-управлінської аналітики – це система цінностей, організована 

система зв’язків, зафіксовані та документально закріплені норми та процедури, 

організаційні форми аналітичної діяльності в системі державного управління.  
Інституційні засади аналітичної діяльності в СЗНБ – це сукупність установ, які 

здійснюють аналітичну діяльність в інтересах забезпечення національної безпеки 

відповідно до науково обґрунтованих і офіційно закріплених правил, норм, стандартів 

вказаної діяльності.  
Інституціональна диференціація аналітичної діяльності – це відокремлення 

інститутів аналітики, за рівнем аналітичної діяльності, за типом об’єкта аналізу, за типом 

курируючої науки, за типом домінуючого методу, за рівнем пізнання, за типом організації, 

залежно від використання результатів для прийняття державноуправлінських рішень тощо.  
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Інституціональна матриця аналітичної діяльності в СЗНБ – це сукупність базових 

інститутів, які склалися історично й регулюють відносини суб’єктів безпеки щодо 

аналітичної діяльності в інтересах забезпечення національної безпеки.  
Інституціональне середовище аналітичної діяльності в СЗНБ – це сукупність 

найважливіших нормативно-правових, організаційних, самоорганізаційних, технологічних, 

соціально-культурних, когнітивних правил і норм (інститутів), що визначають поведінку 

суб’єктів аналітичної діяльності в СЗНБ та взаємовідносини між ними.  
Інституціональні засади аналітичної діяльності в СЗНБ – це сукупність науково 

обґрунтованих і закріплених базових положень (правил, норм, стандартів), згідно з якими 

здійснюється процес інституціоналізації аналітичної діяльності в СЗНБ, тобто 

перетворення їх (положень) на певні впорядковані структури, системи дій.  
Інформаційні бази спостереження за процесами у зовнішньому та внутрішньому 

безпековому середовищі – це картотека напрямів моніторингу процесів у зовнішньому та 

внутрішньому безпековому середовищі.  
Модель інституціонального середовища аналітичної діяльності в СЗНБ – це 

формалізоване відображення процесу впливу сукупності найважливіших фундаментальних 

нормативно-правових, організаційних, самоорганізаційних, соціальнокультурних, 

когнітивних правил і норм (інститутів) на поведінку суб’єктів аналітичної діяльності в 

СЗНБ та взаємовідносини між ними.  
Нормативне управління аналітичною діяльністю в СЗНБ – це нормотворчість та 

впровадження інституціонально сформованих норм аналітичної діяльності в 

державноуправлінську практику забезпечення національної безпеки, а також контроль за їх 

дотриманням. Результатом нормативного управління аналітичною діяльністю в СЗНБ є 

сформованість інституціональних матриць та парадигми вказаної діяльності.  
Організаційна модель аналітичної діяльності в СЗНБ – це формалізоване відображення 

процесу створення організаційних структур аналітичної діяльності в СЗНБ, налагодження 

раціональних організаційних відносин між суб’єктами вказаної діяльності.  
Потреби аналітичної діяльності в СЗНБ – це внутрішні спонукальні мотиви 

діяльності аналітиків, що детерміновані вимогами оперативності, достовірності та 

релевантності до управлінської інформації необхідної для своєчасного та адекватного 

реагування на загрози національній безпеці.  
Потреби удосконалення аналітичної діяльності в СЗНБ – це виявлена різниця між 

вимогами до управлінської інформації необхідної для своєчасного та адекватного 

реагування на загрози національній безпеці і реально досягнутими результатами 

аналітичної діяльності у цій сфері.  
Цілі аналітичної діяльності в СЗНБ – це напрямок розвитку дій суб’єктів аналітичної 

діяльності спрямованих на своєчасне вироблення достовірної та релевантної інформації про 

процеси у зовнішньому та внутрішньому безпековому середовищі.  

  

Джерело: розробка автора.  
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Додаток В  

  

Компаративна характеристика параметрів базових 

інституціональних матриць організації аналітичної роботи в системі 

державної влади  

   

Тип матриці /  
Характеристик

а параметрів 

базових 

інститутів   

Y-матриця  Х-матриця  Z-матриця  

Панівний тип 

комунікації  
Горизонтальний   Вертикальний  

Матричний  
(горизонтальновертикальни

й)  

Ідеологія   

  

Лібералізм, 

неолібералізм, 

консерватизм, 

неоконсерватиз

м  

Марксизм (соціалізм, 

соціал-демократія),  
комунізм, 

націоналсоціалізм 

(фашизм)  

Лібералізм, 

неолібералізм,  

Тип 

політичного 

режиму  
Демократичний  

Тоталітарний, 

авторитарний  Демократичний  

Тип державного 

управління  
Публічне 

управління  
Державне  управління  Системне управління  

Політика   

Політичні партії, 

конгреси,  
парламенти, 

право голосу  

Установлення ієрархії 

влади, право простої 

більшості  

Президент, депутат, 

лобіст, кандидат в 

депутати  

Панівна 

парадигма 

безпеки   

Ліберальна, 

неоліберальна,  
консервативна, 

неоконсервативн

а  

Марксистська, 

комуністична, 

націоналсоціалістська  
Ліберальна, 

неоліберальна  

Панівна форма 

інституційної  
організації  

аналітичної 

роботи в  
системі 

державної влади  

Мережева   
Бюрократичнономенклатур

на   
Солідарна   

  

Джерело: [4; 65; 69; 120, с. 269-270; 148; 166; 174, с. 268-269; 181; 283; 298-

300; 306; 323; 329; 695; контент-аналіз автора].  
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Додаток Г 

Інтегрована модель формування інституціональної матриці аналітичної 

діяльності в системі забезпечення національної безпеки  

  

 Базові соціальні інститути, які визначають зміни в інституціональному 

середовищі аналітичної діяльності в системі забезпечення національної 

безпеки:  інститут права, інститут національної стратегічної культури, інститут 

національної політичної культури, інститут науки  

  

Базові соціальні інститути, що формують зовнішнє інституціональне 
 

середовище аналітичної діяльності в системі забезпечення національної  
безпеки: інститути права в галузі національної безпеки, інститут ідеології 

національної безпеки, інститут політики національної безпеки, інститут аналітики   

  

Інституціональна матриця  
  
аналітичної діяльності в системі   забезпечення 

національної безпеки  

  

    

  

  Сфера формування інституційної матриці аналітичної діяльності в 

системі забезпечення національної безпеки     

                                                                                  Цілі  

Суб’єкти нормативного управління 
 

інституалізацією аналітичної діяльності  

                                                                                 Проблема  

  

  

                                РЕАЛЬНА СИТУАЦІЯ  

  
    

 
  

РЕСУРСИ  ІНСТРУМЕНТИ  
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   Базові соціальні інститути, що формують внутрішнє інституціональне середовище   

 інститут забезпечення національної безпеки, інститут розвідки, інститути державно-

аналітичної діяльності в системі забезпечення національної безпеки: 
 
управлінської та 

неурядової аналітики, інститут взаємодії аналітики, розвідки та політики в інтересах 

національної безпеки,  інститут права, що регулює діяльність та  взаємодію забезпечення 

суб’єктів національної аналітичної безпеки, діяльності інститут державної адаптивноїта  

ефективності недержавної системи систем  забезпечення національної безпеки, що регулює 

здатність цієї системи реагувати на зміни в безпековому середовищі.  

  

Джерело: розробка автора.  

Додаток Д  

  

Модель інституціональної матриці аналітичної діяльності в системі 

забезпечення національної безпеки  

  

  

 Інститут організації аналітичної діяльності, що регулює спільну аналітичну діяльність 

суб’єктів безпеки в системі забезпечення національної безпеки  

  
Соціальні інститути первинної, вищої,  Інститут планування  

 масової, стратегічної, ситуаційної,  аналітичної діяльності в  

 безпекової аналітики    системі забезпечення  
національної безпеки  

Інститут Інститут інформаційно- моніторингу Інститут 

аналітичного загроз інформаційно- 

забезпечення національній технологічного прийняття безпеці забезпечення  

державно- Інститут  аналітичної діяльності управлінських 

 експертно- в системі забезпечення рішень у сфері консультативної 

 національної безпеки національної  

 безпеки  діяльності та консалтингу  Інститут освіти  

аналітиків  

  
Інститут комунікації в системі   Інститут мотивації забезпечення 

національної безпеки   аналітиків  
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Інститут адаптивної   Інститут контролю результатів ефективності 

системи  реалізації цілей аналітичної діяльності   

аналітичної діяльності  

  

  

Джерело: розробка автора.  

   

Додаток Е 

Загальна характеристика рівнів аналітичної діяльності в системі 

забезпечення національної безпеки   

  

  

Рівень 

аналітики  
Загальна характеристика  

Первинна 

аналітика  
  

включає в себе центри моніторингу, ситуаційного аналізу, 

використання електронних ресурсів ЗМІ, Інтернет, неформальних і не 

документованих джерел, соціологічних даних, використання 

комп’ютерних технологій обробки великих інформаційних масивів з 

проблематики міжнародної та національної безпеки  
Вища  

аналітика  
на неї працює весь інструментарій первинної аналітики для 

отримання кваліфікованого аналізу ситуації, прогнозу її розвитку, 

вироблення сценаріїв реагування на загрози національним інтересам  
Масова 

аналітика  
в різних ЗМІ сформувались аналітичні рубрики і передачі, які 

розраховані на інтереси широкого загалу щодо проблематики 

міжнародної та національної безпеки  

  

Джерело: [ розробка автора].  
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Додаток Е1  

Функції аналітичної діяльності в системі забезпечення 

національної безпеки   
  

Рівень 

аналітики  
Функції  

Первинна 

аналітика  
виконує управлінську функцію, яка передбачає збирання та опрацювання 

інформації з проблем національної безпеки – забезпечує інформацією всі етапи 

управлінського циклу на стратегічному, тактичному та оперативному рівнях 

управління національною безпекою: підготовку, ухвалення 

державноуправлінських рішень у сфері національної безпеки і контроль за їх 

реалізацією.  
Вища  

аналітика  
виконує функції:   
а) діагностичну – спрямована на отримання об’єктивної картини конфліктної 
ситуації, її діагнозу;  
б) прогностичну, яка дає можливість виявляти тенденції розвитку конфліктних 
ситуацій, прогнозувати наслідки державно-управлінських рішень з урахуванням 

їхнього впливу на навколишнє середовище, політику, економіку, соціальну сферу 
і включає в себе підфункції:  
стратегічного прогнозування – передбачає розробку прогнозів в межах від 5-10 до 

20-30 років, найчастіше до 15 років;  
середньотермінового прогнозування – передбачає розробку прогнозів в межах 5- 
10 років;  
середньотермінового прогнозування – передбачає розробку прогнозів в межах 1- 
5 років;  
поточного прогнозування – передбачає розробку прогнозів в межах до 1 року;  
в) інструментальну – забезпечує прийняття державно-управлінських рішень у 

сфері національної безпеки, розробку сценаріїв дій в складних соціальних 

обставинах, перетворює її у ефективну соціально-інформаційну технологію, яка 
дозволяє управляти різними сферами суспільства, формувати суспільну думку, 

програмувати певні соціальні реакції в інтересах національної безпеки;  
г) експертно-консультативну – забезпечує виконання експертно-аналітичних 
робіт, обумовлених цілями та завданнями забезпечення національної безпеки, 
здійснення соціальної експертизи нормативних правових актів з метою виявлення 
потенційних загроз національним інтересам, здійснення експертної оцінки 
чинників ризику, здатних створювати соціально-економічну, зовнішньополітичну, 

воєнно-політичну та внутрішньополітичну ситуації критичного характеру;   
д) координаційну – спрямована на оцінення рівня національної безпеки, 
досягнутого системою забезпечення національної безпеки на поточний момент, 

встановлення доцільної взаємодії між структурними компонентами системи 
забезпечення національної безпеки в процесі її функціонування за допомогою 

передачі інформації, оцінку результативності дій щодо нейтралізації виявленої 
загрози та визначення витрат на ці дії, оцінку ефективності функціонування 

системи забезпечення національної безпеки;  
е) аналітичну – спрямована на формування цілісної системи наукового знання у 

сфері національної безпеки, державно-управлінських навчальних дисциплін і 
експертно-аналітичної професійної діяльності в державному управлінні 

національною безпекою;  
ж) контролю – передбачає здійснення стратегічного та оперативного контролю 

виконання визначених завдань по забезпеченню національної безпеки.  
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Масова 

аналітика  
виконує інформаційну функцію, яка спрямована на формування єдиного 

інформаційного простору в державі й передбачає збирання та опрацювання 

інформації з проблем національної безпеки, її розповсюдження серед населення, 

формування громадської думки.  

  

Джерело: [розробка автора].  

Додаток Е 2 

Класифікація аналітичної діяльності в системі забезпечення 

національної безпеки  

  

Підстава 

класифікації  
Види аналітичної діяльності та їх характеристика  

1  2  

За  типом  
ціннісної 

орієнтації  

Конструктивна аналітика орієнтована на творче вирішення проблеми 
національної безпеки з погляду суспільного блага.  
Деструктивна аналітика спрямована на руйнування, розпалення конфліктів, 

досягнення результату за рахунок суспільного блага.  
За типом об’єкта 

аналізу (сфери 

положення 

проблеми)  

Економічна аналітика орієнтована на дослідження економічних явищ, 
об’єктів і процесів забезпечення національної та економічної безпеки, 
залежно від величини об’єктів поділяється на макроекономічну і 
мікроекономічну аналітику.  
Екологічна аналітика осмислює екологічні системи, проблеми взаємодії 
людини й природи, проблеми екологічної безпеки.  
Державно-управлінська аналітика припускає дослідження систем 
публічного управління, особливо процесів прийняття управлінських рішень, 

а також систем забезпечення національної безпеки.  
Соціальна аналітика припускає аналіз об’єктів, явищ і процесів соціальної 
сфери суспільства, проблем забезпечення соціальної безпеки.  
Політична аналітика відображає політичні явища, інститути і процеси 
(містить у собі власне політичний аналіз й аналіз політики як об’єкта) в 

контексті забезпечення національної безпеки.  
Педагогічна аналітика спрямована на вивчення процесів підготовки 
фахівців-управлінців у сфері національної безпеки.  
Ментальна аналітика досліджує духовні процеси, проблеми забезпечення 

духовної безпеки.  
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За  типом  
курируючої науки  

Філософська аналітика – це осмислення безпеки з позицій філософії. 
Аксіологічна аналітика – це осмислення аксіологічних залежностей у сфері 
безпеки із позиції науки про цінності.  
Прогностична аналітика орієнтована на використання досягнень 
прогностики, осмислення сучасних проблем національної безпеки з позиції 

запитів майбутнього.  
Історична аналітика вивчає явища минулого в контексті національної 

безпеки, а також сьогодення в аспекті наступності, з позицій історичної 
науки.  
Економічна аналітика – це дослідження проблем економічної безпеки на 

інструментальній базі економічних наук.  
Військова аналітика – це дослідження проблем воєнної безпеки на 

інструментальній базі військової науки.  
Безпекова аналітика – це дослідження проблем міжнародної та національної 
безпеки на інструментальній базі безпекознавства.  
Політологічна аналітика осмислює політичні об’єкти, інститути та процеси, 
проблеми політичної безпеки з позиції політології.  
Соціологічна аналітика ґрунтується на вивченні суспільства і його підсистем, 
проблем соціальної безпеки з позицій соціологічної науки.  
Державно-управлінська аналітика – це дослідження управлінських проблем 

забезпечення національної безпеки на інструментальній базі науки 
державне управління.  
  

  

Продовження додатку  Е 2  

  

1  2  

  Праксеологічна аналітика орієнтована на дослідження ефективності й 

раціональності діяльності у сфері забезпечення національної безпеки з погляду 
праксеології.Психологічна аналітика орієнтована на дослідження соціально-

психологічних процесів у сфері національної безпеки з погляду психології.  
Культурологічна аналітика – дослідження культури національної безпеки, 

військової культури на інструментальній базі культурології.  

За типом 

домінуючого 

методу  

Системна аналітика застосовує системний підхід (структурний, 
функціональний, структурно-функціональний). Логічна аналітика ґрунтується 

на інструменті логіки.  
Причинно-наслідкова аналітика спирається на причинно-наслідковий підхід до 

явищ дійсності.  
Проблемна аналітика припускає застосування проблемного підходу до 

вивчення реальності.  
Статистична аналітика ґрунтується на принципах і методах статистики 

(кореляційний, факторний, кластерний, дисперсійний, регресійний, 
коваріаційний різновиди аналізу).  
Програмно-цільова аналітика спирається на програмно-цільовий метод.  
Балансова аналітика ґрунтується на методі балансу.  
Ситуаційна аналітика припускає осмислення складних ситуацій.  

За рівнем 

пізнання  
Методологічна аналітика припускає осмислення об’єктів і процесів з погляду 
принципів, методів, прийомів.  
Теоретична аналітика являє собою аналіз із позицій уже наявної теорії або її 
побудови.  
Емпірична, або фактологічна аналітика орієнтована на виявлення фактів та їх 

закономірностей  
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За типом 

організації  
Аналітика державних організаційздійснюється в органах державної влади. 
Аналітика органів місцевого самоврядування здійснюється в органах 
державної влади.  
Аналітика організацій третього сектору здійснюється суспільними 
неприбутковими організаціями.  
Персональна аналітика здійснюється окремими аналітиками без включення їх у 

спеціальну організаційну структуру  
За типом кадрів  Професійна аналітика здійснюється професійно підготовленими кадрами за 

відповідну винагороду.  
Непрофесійна аналітика здійснюється людьми без спеціальної професійної 

підготовки.  
За ступенем 

відкритості для 

суспільства  

Відкрита (публічна) аналітика характеризується публічною презентацією 

результатів аналізу.  
Закрита аналітика: результати підпадають під державну, корпоративну або 

службову таємницю.  
За типом 

часової 

детермінації  

Актуальна аналітика здійснюється в межах проблем сьогодення.  
Ретроспективна аналітика орієнтована на проблеми минулого.  
Прогностична аналітика орієнтована на віддалений результат тих чи інших дій 

або рішень.  

  

  

  

  

Закінчення додатку  Е 2  

  

1  2  

Залежно від 

використання  
результатів для 

прийняття 

державно- 
управлінських 

рішень  

Стратегічна аналітика спрямована на досвід конструювання моделей 
майбутнього розвитку загроз національним інтересам, майбутніх проблемних 

ситуацій забезпечення національної безпеки.  
Ситуаційна аналітика зосереджена на пошуку відповіді щодо нейтралізації 

загроз національним інтересам виходячи із поточної ситуації.  

  

  

Джерело: [629; розробка автора].  
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Додаток Е 3  

Парадигми аналітичної діяльності у сфері забезпечення 

національної безпеки  

  

Парадигма  
аналітичної 

діяльності /  
Структура та 

зміст парадигми  

Дескриптивна аналітика  Проспективна аналітика  

1  2  3  
І. Символічні узагальнення  

Логіка 

управлінської 

діяльності  

Інформація → знання → ресурси → ідеї (моделі) → експертні оцінки 

→рішення → дії → результат  

Аналітичний  / 

розвідувальний 

цикл   

1) планування і спрямованість; 2) збір інформації; 3) обробка отриманої 

інформації; 4) розробка та аналіз аналітичного / розвідувального 

продукту; 5) його розповсюдження.  
Принцип 

майбутнього   
Теперішнє – це результат минулого й ключ до розуміння майбутнього  

Когнітивна 

актуалізація  
Рефлексія за процесами, які протікають у соціальній системі  

Принцип 

парадигми 

аналітичної 

діяльності  

Рефлексія – це:   
1) сприйняття події їх учасниками, яке ґрунтується на твердженні 

про наявність розбіжностей між сприйняттям події їхніми учасниками та 

реальним характером самих подій;  
2) перенесення уваги з об’єкта своєї дії, із зовнішнього оточення на 

самого себе і свою роботу.   
Вектор рефлексії визначається завданнями аналітичної діяльності:  
1) діагностування – 

ретроспективний вектор рефлексії 

(вихід в минуле та сучасне)  

2) прогнозування – проспективний 

вектор рефлексії (вихід у  
майбутнє)  

Формула 

знання  
Z = (Sn Yn Un) → Pn, де  

Z – сукупність загального знання суб’єкта;  
Pn – вся сукупність можливих потреб, які можуть виникнути в практиці 

аналітика і які він може осмислити на основі наявного знання (n = 1, 2,  
3, ...і, …);  
Sn – вся сукупність засобів, відомих аналітику для реалізації Pn;  
Yn – сукупність відомих методів застосування засобів Sn для реалізації 

Pn;  
Un – відомі умови, за яких можливе використання Sn для реалізації Pn  

Метод аналізу 

загроз безпеці  
Загроза → вразливість → наслідки → ризики  

ІІ. Метафізичний компонент парадигми  
Суть рефлексії  Осмислення своїх власних дій, культури та її підстав  
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Завдання 

рефлексії  
1) Моделювання реальності, перетворюючи її на уявну реальність.  2) 

Смислова кореляція догматичного мислення, яке ґрунтується на 

застарілих стереотипах.  
Суть когнітивної 

актуалізації  
Визначення всієї структури процесу забезпечення національної безпеки, 

його властивостей, наслідків  
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1  2  3  
Мета 

когнітивної 

актуалізації  
досліджуваного 

процесу  

Отримання знання про ідентифікаційні ознаки досліджуваного процесу, 

причини і фактори впливу, що дає змогу систематизувати інформацію 

про актуальні події, визначити ступінь їх впливу на ці події.  

а) Онтологічний компонент парадигми  
Об’єкт 

аналітичного 

дослідження  

Сучасне безпекове середовище зі 

своїми викликами, загрозами, 

небезпеками  

Майбутнє безпекове середовище зі 

своїми викликами, загрозами, 

небезпеками  
Тематика 

аналітичних 

досліджень  

Практичні проблеми національної 

безпеки в контексті «тут і тепер»  
Практичні проблеми національної 

безпеки в інтервалі «минуле – 

сучасне – майбутнє»  
Категорії   Минуле, теперішнє, управління, 

інформація, організація, система, 

процес, діагноз, безпека, держава, 

діяльність, ціль, засіб, результат,  
розвиток, порядок  

Минуле, теперішнє, майбутнє, 

управління, інформація, 

організація, самоорганізація, хаос, 

система, процес, прогноз, розвиток, 

безпека, держава, діяльність, ціль, 

засіб, результат, розвиток, порядок  
Теорії   Кібернетика, праксеологія, теорія 

рефлективності, теорія 

національної безпеки, теорія 

державного управління  

Синергетика, прогностика, теорія 

рефлективності, теорія 

національної безпеки, теорія 

державного управління  
Концептуальна 

схема 

аналітичного 

дослідження як 

орієнтир 

 для збору 

 та  
опрацювання 

інформації  

1) Пізнання системи національної 

безпеки як цілого по його 

частинам, причини виникнення 

викликів, загроз, небезпек – за їх 

дією (внутрішнього – за 

зовнішнім).  

1) Пошукове прогнозування – 

визначення майбутнього стану 

системи національної безпеки, 

виходячи із даних минулих періодів 

(«що буде, якщо…»).  
2) Нормативне прогнозування – 

визначення основних проміжних 

цільових орієнтирів, реалізація яких 

забезпечуватиме досягнення 

заданого стану системи 

національної безпеки («що потрібно 

зробити, щоб відбулося…»).  

б) Гносеологічний компонент парадигми  
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Концептуальна 

модель 

постановки 

практичних 

проблеми 

забезпечення 

національної 

безпеки  

1) Ідентифікація та оцінка 

рівня загроз національній безпеці.  
2) Опис наслідків вже 

прийнятих та  
реалізованих  державно- 
управлінських рішень у сфері 

забезпечення національної 

безпеки. 3) Проблема дефектів і 

патологій в системі забезпечення 

національної безпеки.  
4) Проблема адаптації системи 

забезпечення національної 

безпеки до змін безпекового 

середовища, що відбулися.  

1) Аналіз можливих наслідків 

альтернативних 

державноуправлінських рішень у 

сфері забезпечення національної 

безпеки. 2) Прогнозування трендів 

розвитку загроз національній 

безпеці та розробка перспективної 

моделі системи забезпечення 

національної безпеки.  
3) Проблема розробки й 

упровадження нововведень в 

системі забезпечення національної 

безпеки в контексті вимог 

майбутнього безпекового 

середовища.  

  

1  2  3  
в) Епістемологічний компонент парадигми  

Процедури 

встановлення 

істинності 

пізнавального 

процесу  

Встановлення  істинності 

 або хибності факту  
Визначення ступеню ймовірності 

прогнозу  

Набір приписів 

щодо виявлення 

умов істинності 

пізнавального 

процесу  

1) Соціальний факт 

принципово та неусувно включає 

до свого складу момент власної 

інтерпретації.  
2) Підбір реперних фактів, у 

достовірності яких у нас, тут і 

зараз немає підстав сумніватися. 3) 

Контекстна інтерпретація 

соціальних фактів з метою їх 

верифікації та фальсифікації.  

1) Низький ступінь 

сформованості об’єкта 

прогнозування як системи 

затрудняє, й інколи унеможливлює 

розробку прогнозу.  
2) Ймовірність прогнозу 

перебуває у обернено пропорційній 

залежності від тривалості часової 

перспективи прогнозування.  
3) Контекстна інтерпретація 

прогнозів з метою їх верифікації та 

фальсифікації.  

ІІІ. Аксіологічний компонент парадигми  
Ціннісний 

імператив 

аналітичної 

діяльності  

Сформованість  контекстно- 
залежного уявлення про сутнісні 

характеристики поточних 

практичних проблем забезпечення 

національної безпеки.  

Сформованість  контекстно- 
залежного уявлення про сутнісні 

характеристики перспективних 

практичних проблем забезпечення 

національної безпеки.  
Інструментальні  
цінності 

аналітичної 

діяльності  

Достовірність, релевантність, 

оперативність, повнота, 

коректність аналітичної 

інформації про поточний стан 

національної безпеки.  

Достовірність,  релевантність, 

оперативність,  повнота, 

коректність аналітичної інформації 

про майбутній стан національної 

безпеки.  
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IV. Методологічний компонент парадигми  
Наукові 

підходи   
1) Концептуальний підхід для розробки концепції дослідження 

практичних проблем забезпечення національної безпеки, яка визначає 

основні положення, спрямованість, логіку та використання результатів 

дослідження.  
2) Проблемний підхід для виокремлення практичної проблеми 

національної безпеки, її типології та оцінки, вироблення способів її 

вирішення.  
3) Аспектний підхід, за якого для дослідження обирається одна із 

сторін практичної проблеми національної безпеки.  
4) Системний підхід, який передбачає виділення головного аспекту 

практичної проблеми національної безпеки та врахування максимально 

можливої кількості аспектів проблеми в їх взаємозв’язку і цілісності, 

визначення характеру зв’язків між аспектами, властивостями та 

характеристиками явища.  
5) Прагматичний підхід для отримання найближчого практичного 

результату.  

  

  

  

1  2  3  

  6) Ситуаційний підхід для виокремлення проблемного комплексу, 

який лежить в основі кризової ситуації, виокремлення основних її 

характеристик, встановлення причин виникнення кризової ситуації та 

наслідки її розгортання, оцінка ситуації та її прогнозування, розробка 

програми діяльності в даній ситуації.  
7) Комплексний підхід для розробки сценаріїв реагування на загрози 

національній безпеці.  
8) Інноваційний підхід, передбачає констатацію проблеми 

удосконалення системи забезпечення національної безпеки, розробку її 

перспективної моделі та впровадження у державно-управлінську 

практику.  
Принцип 

актуальності 

управлінської 

інформації  

Оперативність, новизна, 

відповідність інформації 

завданням поточної політики 

національної безпеки   

Оперативність, новизна, 

відповідність інформації завданням 

довготривалої політики  
національної безпеки   

Принцип 

значущості 

управлінської 

інформації  

Значущість оперативної 

управлінської інформації для 

розробки та реалізації поточної 

політики національної безпеки  

Значущість перспективної 

управлінської інформації для 

розробки та реалізації 

довгострокової політики  
національної безпеки  
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Методи 

отримання 

аналітичної  
інформації  
щодо  стану  
національної 

безпеки  

1) Ретроспективна аналітика 

(історичний метод).  
2) Актуальна аналітика – 

оцінка поточних рішень (логічний 

метод).  
3) Праксеологічна аналітика – 

оцінка ефективності й 

результативності системи 

забезпечення національної 

безпеки (аналіз, синтез, 

структурний, функціональний, 

прагматичний, кількісний та 

якісний підходи-методи).  

1) Прогностична аналітика – 

проекція можливих результатів 

(методи прогнозування).  
2) Програмно-цільова 

аналітика – прийняття рішень, що 

здатні привести до конкретних 

результатів (метод моделювання, 

проектування, планування, 

програмування та конструювання).  

Інструменти 

наукового  
підходу до 

дійсності  

Опис, пояснення, розуміння  Опис, пояснення, розуміння, 

прогноз  

V. Практично-цільовий компонент парадигми  
Результат 

аналітичної 

діяльності  

1) «Поточна» інформація, що є 

результатом ситуаційного аналізу  
(орієнтація на практичні проблеми 

національної безпеки в контексті 

«тут і тепер»).  
2) Порівняння характеристик 

системи національної безпеки з 

нормами та виявлення відхилень.  

1) «Перспективна» інформація, 

що є результатом стратегічного 

аналізу (розкриття практичних 

проблеми національної безпеки в 

інтервалі «минуле – сучасне – 

майбутнє»).  
2) Наукове обґрунтування 

ймовірнісних оцінок можливих 

шляхів і результатів розвитку 

системи національної безпеки,  
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1  2  3  

    потрібних для цього ресурсів і 

організаційних заходів.  
Практичноцільова 

сторона 

застосування 

парадигми 

аналітичної 

діяльності  

Обґрунтування 

державноуправлінських рішень 

щодо захисту національних 

інтересів в системах забезпечення 

національної безпеки 

механістичного, адаптивного та 

креативного типів.  

Обґрунтування 

 державноуправлінських 

 рішень  щодо 

превентивних  заходів 

відстоювання  національних 

інтересів в системі забезпечення 

національної безпеки креативного 

типу.  

  

Джерело: [645; розробка автора у співавторстві].  
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Додаток Ж  

  

Основні принципи стратегічної культури США  

  

Основні принципи стратегічної культури США:   
1) орієнтація на світове панування, яке ґрунтується на сукупній національній 

могутності; комплексне застосування військово-силового інструментарію для відстоювання 

національних інтересів на міжнародній арені;   
2) примат військової сили над іншими методами багатосторонніх відносин; 

політичний прагматизм, який орієнтований на власний внутрішньодержавний досвід;   
3) висока чутливість до військових втрат під час бойових дій;   
4) зосередження зусиль на одній конкретній державі, що становить головну 

загрозу національній безпеці та фокусування всіє могутності для нейтралізації виявленої 

загрози;   
5) використання культурологічної складової геополітичного протистояння; 

нарощування технологічних переваг в геополітичному протиборстві.  

  

Джерело: [202; 282, с. 26; 366; 754, с. 8; контент-аналіз автора].  
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Характеристика рівнів формування інституту аналітики як науки 

в США  

  

1 рівень інституалізації інституту аналітики як науки характеризується:   
створенням військово-розвідувального та розвідувального співтовариств США і  

мережі недержавних аналітичних центрів;  виникненням і розвитком ідей, які складалися в 

інформаційній і аналітичній  
діяльності й мали розрізнений характер, оформленням цих ідей в окремі ідеї і поняття;  

сформованістю  дисциплінарних  галузей  аналітики  у  сфері 

 забезпечення  
національної безпеки таких як військова, економічна, політична, психологічна, 

державноуправлінська, соціологічна, історична, культурологічна, прогностична.  
2 рівень інституалізації інституту аналітики як науки характеризується 

становлення дисципліни аналітики у сфері забезпечення національної безпеки та її 

інституційна диференціація. На цьому рівні відбувається теоретизація ідей 

аналітичної та розвідувальної діяльності, формується теорія рефлективності.   
3 рівень інституалізації інституту аналітики як науки характеризується:   

узгодженістю дисциплін і дисциплінарних галузей аналітики;   
розробкою теорії і методології первинної, вищої і масової, ситуаційна та  

стратегічної аналітики у сфері забезпечення національної безпеки США.   

  

Джерело: [115; 243; 263; 264; 416; 460; 472; 479; 693; 728; контентаналіз 

автора].  

  

Додаток Ж 2 

Історичний огляд-аналіз   

актуальних проблем національної безпеки США  

  

Кожен етап інституалізації аналітичної діяльності в СЗНБ мав свої властиві актуальні 

проблеми національної безпеки США, а саме:   
а) в період до першої світової війни – проблеми воєнної безпеки;   
б) в період після Першої світової війни – традиційно проблеми воєнної безпеки та 

міжнародних відносин, а також проблемні питання політичної, економічної, інформаційно-

психологічної (ідеологічної) безпеки;   
в) в період Другої світової війни – до переліку проблем додаються проблемні  

питання науково-технологічної безпеки;   
г) в період «холодної війни» – до переліку проблем додаються проблемні питання 

соціальної, інформаційної, енергетичної та фінансової безпеки. В офіційному дискурсі 

визначено локальні і регіональні загрози національним інтересам США, а також зброю 

масового ураження;   
д) наприкінці 90-х рр. ХХ ст. до 2004 р. – до переліку проблем додаються проблемні 

питання міжнародного тероризму, безпеки критичної інфраструктури, питання екології та 
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зміни клімату, контролю над озброєнням, нерозповсюдження зброї масового ураження, 

гуманітарних криз. В цей період в оціночно-аналітичних матеріалах спостерігається 

розширене трактування змісту загроз національній безпеці з урахування перенесення 

конфліктної логіки війни з суто військової сфері у економічну, політичну та інформаційну 

сфери. Тобто, підвищується увага до невійськового спектру загроз і викликів.   
З другої половини 1990-х рр. у США акцентується увага на асиметричних загрозах 

національній безпеці з боку більш слабких держав і недержавних суб’єктів політики. Теракт 

11 вересня 2001 р. проявив парадокс безпеки, який полягає в тому, що традиційна військова 

могутність США не є гарантією надійного захисту від асиметричних загроз терористичного 

характеру. За таких умов, що склалися США переглянули механізми забезпечення 

національної безпеки і змістили свій акцент у цій сфері на питання забезпечення 

внутрішньої безпеки. Водночас, змінився принцип оцінки загроз національній безпеці – 

США відійшли від вузького державно-центричного сприйняття джерел загроз на користь 

недержавних суб’єктів політики та глобальних трансформацій безпекового середовища.   
В цей же період спостерігалася концентрація зусиль аналітичних структур на 

підготовці оціночно-аналітичних матеріалах та розвідувальних документів довгострокового 

характеру, які містили оцінки потенційних загроз національній безпеці США. Зокрема, до 

аналітичних продуктів оціночно-аналітичного характеру можна віднести інформаційно-

аналітичний довідник ЦРУ по країнам.   
До аналітичних продуктів Директорату розвідки ЦРУ прогностичного характеру 

відносяться:  
а) періодичні закриті видання «Регіональні огляди», «Огляди терористичної 

діяльності», «Огляд наркобізнесу», «Короткий звіт про розповсюдження зброї масового 

ураження», «Доповіді про торгівлю зброєю». Також таємні матеріали оперативного 

характеру, які готуються у вигляді «Спеціальних доповідей розвідки» для вищого 

політичного керівництва держави, «Розвідувальні доповіді» – для відомств;   
б) періодичні відкриті видання, зокрема «Глобальні тенденції» (1997, 2015, 2020, 

2025, 2030).  

  

Джерело: [11, с. 128; 108; 368; 656; 826-828; контент-аналіз автора].  

Додаток Ж 3 

Історичний огляд-аналіз становлення та розвитку недержавних 

аналітичних центрів США  

  

З 1910 р. в США почав складатися інститут аналітики «третього сектору», який 

представлено недержавними аналітичними центрами, які опікувалися питаннями 

економіки, політики, безпеки.  
Фонд Карнегі за міжнародний мир, був створений в 1910 р. як неурядова, 

позапартійна, некомерційна організація. Фонд проводить дослідження у сфері міжнародних 

відносин, допомагає співпраці між державами і сприяє активній участі США у світовій 

політиці;  
Рада з міжнародних відносин, яка була створена в 1921 р. як позапартійна членська 

організація. Місія Ради – сприяти більш глибокому розумінню американцями решти світу і 

бути генератором ідей для зовнішньої політики США;  
Інститут Брукліна, який був створений у 1927 р. Основним завданнями цього 

інституту є: забезпечення справедливості американських демократичних процесів, захист 
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здоров’я суспільства, підвищення ефективності дипломатії, підвищення якості публічних 

дискусій, удосконалення науково-дослідницьких установ;  
RAND Corporation – некомерційна організація, яка була створена в 1948 р. Нею була 

розроблена методологія стратегічного планування, яку впроваджено на всіх рівнях 

державного управління;  
Гудзонський інститут був створений у 1961 р. як неприбуткова, незаангажована 

організація. Інститут займається вивченням проблем публічної політики, методів впливу на 

масову свідомість, проблем міжнародних відносин і національної безпеки, проблем 

економіки та прогнозуванням майбутнього;  
Фонд спадку був заснований у 1973 р. як перша «фабрика думок» відкритого 

консервативного типу. Його місією проголошено формування і просування державної 

політики, яка ґрунтується на принципах вільного підприємництва, обмеження вади уряду, 

дотримання прав і свобод громадян, підтримка сильної національної оборони, і збереження 

традиційних американських цінностей. Фонд спадку веде активну лобістську діяльність 

шляхом поширення своєї аналітичної продукції серед представників адміністрації і 

Конгресу США, в ЗМІ та науковому середовищі;  
Інститут КАТО був заснований в 1977 р. як некомерційний фонд. Його місією 

проголошено вивчення державної політики і популяризація таких принципів властивих 

США, як обмеження влади уряду, свобода особистості, вільний ринок. Інститут проводить 

дослідження проблем американської зовнішньої та внутрішньої політики; аналітична 

компанія «Стратфор», яка була створена у 1996 р. вона спеціалізується  
на стратегічному управлінні та управлінні політичними ризиками у сфері безпеки;  

Центр американського прогресу, який проводить дослідження у сфері взаємодії 

релігійних організацій з політичними лідерами і державним інститутами.  

  

Джерело: [19; 28; 115; 243; 293; 433, с. 405-435; 667; 693, с. 21; 
контентаналіз автора].  

  

  

Додаток Ж 4 

Історичний огляд-аналіз тенденцій становлення та розвитку інститутів 

розвідки, державно-управлінської аналітики, аналітики «третього  

сектору» та інститутів права, що регулюють правові відносини між 

суб’єктами аналітичної діяльності в СЗНБ США  

  
Становлення та розвиток інституту розвідки, інституту державно-управлінської 

аналітики; інституту аналітики «третього сектору»; інститутів права, що регулюють правові 

відносини між суб’єктами аналітичної діяльності та між суб’єктами безпеки державної і 

недержавної СЗНБ США характеризується такими тенденціями, як:   
а) в період до Першої світової війни: створення та розвиток військового 

розвідувального органу, що реалізовували традиційну функцію шпигунства; створення 

недержавних аналітичних установ (1910 р.);  
б) в період після Першої світової війни: розвиток військової розвідки, яка 

реалізовувала інформаційну й дослідницьку функції, а також традиційну функцію 

шпигунства. При цьому тематика аналітичних досліджень включала поряд із військовою та 



320  

  
міжнародною тематикою, й питання політики, економіки, пропаганди та контрпропаганди; 

створення економічної розвідки; розвиток недержавних аналітичних установ;  
в) в період Другої світової війни: створення Управління стратегічної розвідки, яка  

виконувала інформаційну, аналітичну та попереджувальну функції;  
г) в період «холодної війни»: створення Центрального розвідувального управління 

та удосконалення організаційної структури розвідувального співтовариства згідно закону 

«Про національну безпеку» (1947 р.); визначення складу та завдання розвідувальної 

спільноти згідно закону «Про розвідувальну діяльність США» (1981 р.); створення 

Управління з відкритих джерел; інтенсивний розвиток недержавних аналітичних установ та 

активна співпраця з урядом; створення Офісу чистої оцінки (Office of Net Assessment) як 

внутрішнього «мозкового центру» Департаменту оборони США, який займаєтьсяся 

виявленням загроз національній безпеці та прогнозуванням трендів їхнього розвитку в 

майбутньому, а також оцінкою та прогнозуванням тенденцій розвитку військового 

потенціалу США (1973 р.);  
д) наприкінці 90-х рр. ХХ ст. до 2004 р.: створення Міністерства внутрішньої безпеки 

та відповідних аналітичних структур забезпечення його діяльності; створення ситуації 

«здорової» конкуренції та взаємодії між урядовими та неурядовими аналітичними 

структурами; реалізація проекту ACTOR (Analyzing Complex Threats for Operations and 

Readiness) в рамках якого проводилися дослідження з питань розпізнання загроз 

національним інтересам США на ранніх стадіях формування, їх класифікація та оцінка 

інтенсивності (з 2000 р.);  
ж) в період 2004 р. до теперішнього часу: реформування розвідки згідно закону «Про 

реформу розвідки та протидії терористичній загрозі» (2004 р.), яке передбачало: розподіл 

функцій між розвідувальною спільнотою та військово-розвідувальною спільнотою; 

уточнення завдань спецслужб у сфері їхньої відповідальності; включення розвідки із 

використанням відкритих джерел інформації (Open Source Intelligence – OSINT) в якості 

повноцінного і рівноправного виду в діяльність розвідувальної спільноти; формування 

національного центру розвідки на основі аналізу відкритих джерел інформації; формування 

єдиного інформаційно-аналітичного простору в рамках всієї розвідувальної спільноти 

(Information Sharing Environment – ISE); удосконалення механізмів координації та взаємодії 

різних державних та недержавних аналітичних установ в питаннях досягнення стратегічних 

цілей у сфері національної безпеки; впровадженням єдиних аналітичних стандартів, які 

призначені для розробки аналітичних документів всіх відомств розвідувальної спільноти; 

впровадженням єдиних аналітичних стандартів, які призначені для професійної підготовки 

аналітиків для всіх відомств розвідувальної спільноти.  
Інститут права, що регулює діяльність та взаємодію суб’єктів аналітичної діяльності 

в державній та недержавній СЗНБ США представлено: 1) низкою законів, а саме: 

Конституцією Сполучених Штатів Америки; Законами США «Про національну безпеку» 

(1947 р.), «Про реформу розвідки і запобігання тероризму» (2004 р.), «Про Центральне 

розвідувальне управління» (1949 р.), «Про Агентство національної безпеки» (1959 р.), «Про 

Міністерство оборони», «Про повноваження Національного картографічного агентства» 

(1996 р.), «Про національну безпеку» (редакція 2002 р.), «Про посилення контррозвідки та 

підвищення рівня безпеки» (1994 р.), «Про посилення контррозвідки» (2002 р.), «Про 

процедури засекречення інформації», «Про розслідування, що проводяться зовнішньою 

розвідкою» (1978 р.) та ін.; 2) виконавчими актами (указами) Президента США; 3) 

директивами генерального прокурора США. Зокрема, в указі президента США від 4 грудня 

1981 р. № 12334 «Розвідувальна діяльність США» визначено організаційно-правові засади 

використання неурядових організацій для збору розвідувальної інформації, 

безперешкодного обміну інформацією між суб’єктами аналітичної діяльності державної та 
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недержавної СЗНБ. У січні 2019 р. була презентована оновлена Стратегія національної 

розвідки США, у якій розвідувальне співтовариство надає свої оцінки актуальним загрозам 

США та пропонує заходи щодо протидії їм. Стратегія містить досить загальні положення, і 

у ній зазначено, що оприлюдненню підлягають лише та інформація та плани, розголошення 

яких не може завдати шкоди національній безпеці США.   

  

Джерело: [11; 19; 28; 37; 91; 115; 119; 123; 191; 193, c. 93; 243; 252; 263; 

264; 338; 384; 451, с. 24-25; 460; 566; 590; 693; 714; 728; 822; контент-аналіз 
автора].  

  

Додаток Ж 5 

Функціональні обов’язки керівників  національної 

котррозвідки та розвідки США  

  
На Управління керівника національної контррозвідки, яке підпорядковано 

безпосередньо Президентові США покладено виконання наступних завдань:   
1) моніторинг аналітичних контррозвідувальних матеріалів;   
2) надання щорічних стратегічних оцінок у сфері діяльності 

контррозвідки;   
3) визначення пріоритетів при зборі інформації та проведенні 

контррозвідувальних операцій;   
4) розвиток Стратегії котррозвідувальної діяльності.  

На Директора національної розвідки покладається обов’язки щодо:   
1) розробки та затвердження єдиних аналітичних стандартів (Analytic Standards), 

які призначені для в розробці аналітичних документів всіх відомств розвідувальної 

спільноти. Ці стандарти аналітичної діяльності повинні бути враховані в організації 

аналітичної діяльності в СЗНБ та в навчальних програмах професійної підготовки 

аналітиків;   
2) розробки вимог і визначення пріоритетів щодо іноземної розвідувальної 

інформації. Це обумовлено необхідністю забезпечення належного рівня аналітичної 

обробки матеріалів, що надходять з усіх джерел;   
3) призначати посадовця (чи підрозділ), відповідального за якість, своєчасність 

та об’єктивність кінцевого аналітичного продукту, виробленого суб’єктом / суб’єктами 

розвідувальної спільноти, за відповідність його стандартам сучасної аналітичної 

методології та незалежність від політичних міркувань.  

  

Джерело: [263; 264; 451, с. 13-14; 693, с. 17; контент-аналіз автора].  

  

  

  

Додаток Ж 6 

Перелік розвідувальних та контррозвідувальних органів США, що 

реалізовують функції первинної та вищої аналітики в СЗНБ  
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Розвідувальними та контррозвідувальними органами США, до повноважень яких 

належать питання реалізації функцій первинної та вищої аналітики в СЗНБ, є:  
1) розвідувальні спецслужби:  
а) самостійний федеральний розвідувальний орган у підпорядкуванні директора  

Національної розвідки – Центральне розвідувальне управління США (ЦРУ);   
б) відомчі розвідувальні органи (основне їх призначення – розвідувальне  

забезпечення потреб відомства, до складу яких вони належать):   
Міністерства оборони (військово-розвідувальне співтовариство) – Розвідувальне 

управління міністерства оборони (РУМО), Агентство розвідки ВПС, спостереження і 

рекогносцировки, Розвідувальне управління МО США, Корпус морської піхоти, 

Національне агентство геопросторової розвідки, Національне управління 

військовокосмічної розвідки, Агентство національної безпеки (АНБ), Національне 

управління військово-морської розвідки;   
Міністерства внутрішньої безпеки – Управління аналізу інформації та захисту 

інфраструктури, розвідка Берегової охорони, Секретна служба США, яка охороняє 

президента США;   
2) контррозвідувальні спецслужби:   
а) окремі федеральні правоохоронні органи у підпорядкуванні міністра юстиції: 

Федеральне бюро розслідувань (ФБР); Управління національної контррозвідки;  
Управління боротьби з наркотиками;   

б) відомчі контррозвідувальні структури: Збройних сил – контррозвідувальні  
підрозділи; Міністерства енергетики – Управління розвідки і національної безпеки;  3) 

спецслужби поліційного призначення:   
а) оперативні підрозділи кримінальної поліції – підпорядкування міністрові  

юстиції;   
б) оперативні підрозділи митної та міграційної служб – підпорядкування міністрові  

внутрішньої безпеки;   
в)Управління розвідувального забезпечення Міністерства фінансів.  
4) Бюро розвідки і досліджень Державного департаменту, Управління фінансової 

розвідки та вивчення тероризму Міністерства фінансів, відділ розвідувальних зв’язків та 

відділ експортних операцій Міністерства торгівлі, OSINT – розвідка із використанням 

відкритих джерел інформації.   

  

  

Джерело: [263; 264; 451, c. 7-9; 590, с. 25; 693; контент-аналіз автора].  

  

Додаток Ж 7  

Компаративний аналіз інститутів аналітичної діяльності в системах 

забезпечення національної безпеки США, ФРН, РФ, КНР  
Одиниці компаратив- 

ного аналізу  США  ФРН  КНР  РФ  

Відмінні та спільні риси ціннісно-нормативної компоненти інституту аналітики  
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Ціннісні імперативи  

аналітичної діяльності  
культ захисту  

американського 

способу життя   

педантичність в  
розмежуванні  

питань зовнішньої і 

внутрішньої безпеки  

культ 

китаєцентризму;  
«стратагемність»; 

здатність до 

рефлексії  

культ захисту 

території  
історичного 

панування  

сформованість контекстно-залежного уявлення про сутнісні характеристики 

поточних і перспективних практичних проблем забезпечення національної безпеки  
Інструментальні 

цінності  
аналітичної діяльності  

пріоритетність  
використання 

науково- 
методичних 

розробок  
національних  
наукових шкіл, 

що 

максимально  
відображають  

традиції та 

інтереси  
США   

пріоритетність 

використання вітчизняних  
інформаційних технологій 

у  
інформаційноаналітичному  

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  

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

коректність аналітичної інформації про стан національної безпеки;  
Принципи аналітичної 

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

рентабельність, альтернативність, історизм, «здорової» конкуренції  
політична коректність до громадської думки  політична коректність до влади  

Стандарти аналітичної 

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.  
Спільні риси організаційної компоненти інституту аналітики  

Державне регулювання 

аналітичної діяльності  
Нормативно визначені функції прямого контролю з боку державних органів влади 

за діяльністю розвідувальної спільноти і урядовими аналітичними установами, 

функції розвідувальної спільноти, урядової аналітики.  
Способи структурної організації аналітичних установ: урядових аналітичних 

установ – ієрархічний, неурядових – мережевий.  
Організаційні форми аналітичної діяльності: діагностична, прогностична.  

Форми взаємодії 

суб’єктів аналітичної 

діяльності  

Корпоративна форма взаємодії між урядовою аналітичною установою та урядом. 

Дотримання ситуації «здорової» конкуренції та взаємодії між урядовими та 

неурядовими аналітичними установами.  
Принципи 

організаційнотехнічного 

забезпечення   

Принцип єдності технологічної та інформаційної платформ.  
Принцип захисту таємної інформації та кібербезпеки єдиного 

інформаційноаналітичного простору державного управління національною 

безпекою.  

  

Джерело: [628; розробка автора].  

  

Додаток З  
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Елементи стратегічної культури ЄС  

  
Елементами стратегічної культури ЄС є:   
1) співпадіння стратегічних норм держав-членів – внутрішньорегіональний 

розвиток та спільність європейських цінностей;   
2) зниження воєнно-політичної залежності європейських країн від США в  

постбіполярному світі;   
3) пошук автономних підходів до розробки та реалізації спільної зовнішньої і 

безпекової політики в контексті появи нових загроз європейській безпеці;   
4) надання переваги в реагуванні на загрози європейській безпеці механізмам 

«м’якого» впливу з причин обмежених військових можливостей держав-членів ЄС в 

порівнянні із США;   
5) консенсусний принцип прийняття рішень у сфері спільної зовнішньої і 

безпекової політики ЄС.  

  

Джерело: [366].  
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Додаток З 1 

Перелік розвідувальних та контррозвідувальних органів ФРН, що 

реалізовують функції первинної та вищої аналітики в СЗНБ  

  

Розвідувальними та контррозвідувальними органами ФРН до повноважень яких 

належать питання реалізації функцій первинної та вищої аналітики в СЗНБ, є:  
Федеральна розвідувальна служба Німеччини (Bundesnachrichtendienst, BND), яка 

підпорядковується Відомству Федерального канцлера;  контррозвідувальний орган – 

Федеральне відомство захисту конституції (Bundesamt fur Verfassungsschutz, BfV), яке 

підпорядковується Міністерству внутрішніх справ;   
 військова  служба  контррозвідки  (Militärischer  Abschirmdienst,  MAD),  яка  
підпорядкована главі виконавчої влади – безпосередньо канцлеру BND;  Центр розвідки 

Бундесверу, який підпорядкований Міністерству оборони;  поліцейські органи 

земель і федерації, які виконують функції по забезпеченню  
громадської безпеки.  

  

  

Джерело:  [101, с. 42; 451, с. 29; 585, с. 76; контент-аналіз автора].  
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Додаток З 2  

  

Перелік науково-дослідних та державних установ ФРН, до повноважень 

яких належать питання державно-управлінської аналітики в СЗНБ  

  

Науково-дослідними та державними установами ФРН, до повноважень яких 

належать питання державно-управлінської аналітики в СЗНБ, є:  
Інститут міжнародних справ і питань безпеки (SWP); Німецька 

Рада з міжнародних відносин (DGAP);   
аналітичний центр при Інституті міжнародних справ і питань безпеки; Німецький  

інститут економічних досліджень в Берліні (DIW);  
Інститут економічних досліджень при Університеті Мюнхена (IFO);  
Інститут світової економіки в Кілі (IfW);  
Рейн-Вестфальським Інститут економічних досліджень (RWI);  
Німецький інститут бізнесу в Кельні (IW);  Інститут 

демографічних досліджень Макса Планка;   
наукові ради при федеральних Міністерствах економіки та фінансів;   
Експертна рада з оцінки загальноекономічного розвитку;   
Академія інформації і комунікації; Федеральна 

академія політики безпеки;  державні засоби 

масової інформації та комунікації.  

  

  

Джерело:  [10, с. 194; 11, с. 101; 48; 609, с. 105; контент-аналіз автора].  

  

  

  

  

  

  

  

  

Додаток И 

Історичний огляд-аналіз становлення та розвитку стратегічної 

культури Китаю  

Враховуючи те, що «релігія і культура, а також безсвідоме архе на якому вони 

ґрунтуються, не менш важливі для сучасних цивілізаційних, політичних, економічних і 

воєнних стратегій взаємодії та впливу, ніж досить очевидні безпекові та економічні реалії 

життя» [767, с. 95] розглянемо засади стратегічної культури Китаю.   
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На думку вітчизняного дослідника М.М. Шевченка, однією з головних рис 

національної культури Китаю є її цілісність, де найважливішим складником 

світосприйняття і дій є принцип «лі». Тобто, цей принцип є основою формування традицій 

стратегічної культури Китаю [787, с. 15-17]. При цьому варто зазначити, що принцип «чжі» 

є основою формування національного культу знань, «чжун юн» – основою формування 

китаєценричної картини світу [443, с. 360].  
Виходячи із завдань нашого дослідження проаналізуємо вплив вказаних принципів 

«лі», «чжі» і «чжун юн» на формування розвідувальної доктрини Сунь-цзи, яку він виклав 

у «Трактатах про військове мистецтво» [668]. Результати аналізу цього трактату дозволяють 

констатувати, що суть цієї доктрини полягає у повному знанні противника, оцінці його 

розвідки та власних сил. Саме такі знання є запорукою перемоги над противником. На 

думку Сунь-цзи, основним знаряддям здобуття таких знань є шпигунство, при цьому він 

розрізняє п’ять категорій шпигунів: місцеві, внутрішні, зворотні (подвійні), шпигуни 

смерті, шпигуни життя. Поряд із цією традиційною функцією розвідки Сунь-цзи 

виокремлює й дослідницьку або аналітичну функцію. Так, для Сунь-цзи стратегічне знання, 

тобто знання війни, починається з отримання інформації, яка стосується військової 

кампанії. Ця інформація складається із спостереження за людьми та оточуючим світом, 

донесень шпигунів, а також різного роду спеціальних відомостей. Саме на цьому етапі 

аналітичної діяльності вирішальну роль відіграють різноманітні класифікаційні схеми, що 

дозволяють систематизувати та здійснити оцінку здобутих відомостей [241, с. 66]. 

Дослідник В.В. Малявин пише: «Там, де знання стають засобом співставлення, вивірення, 

обмірковування, одним словом – розгляду речей під різними кутами зору і критичної оцінки 

власних поглядів (пор. англійське re-flection), воно стає тією самою «розумністю», яку 

Сунь-цзи перед все цінує в стратегах» [241, с. 68]. Інший дослідник М.І. Конрад також 

вказував на те, що: «Всі вказівки Сунь-цзи на те, як вести війну, ґрунтувалися на двох 

положеннях: на знанні противника і знанні про себе. Це знання є для нього вимогою 

категоричною і незмінною» [668, с. 172-173].  
Зауважимо, що численні наступні теоретики війни, розвідки, державного управління, 

національної безпеки, бізнесу, менеджменту [140; 279, с. 18-21; 346; 433; 434; 546; 655; 681; 

787; 798] є послідовниками великого давньокитайського мислителя.  
Стратегічна культура сучасного Китаю визначається дослідниками як певна 

сукупність національних цінностей і традицій, стереотипів мислення – «стратагенмність», 

що обумовлює модель поведінки держави у міжнародних відносинах без застосування 

військової сили, стиль реалізації національних стратегій держави у різних сферах 

суспільного життя, й зокрема у сфері національної безпеки та зовнішній політиці [298; 546; 

787].  
Основними принципами сучасної стратегічної культури Китаю є [279, с. 59-61; 282, 

с. 55-56; 546, с. 15; 787, с. 15]:   
1) принцип опори на власні сили; принцип сумісності, яка не суперечить єдності;   
2) принципи прагматичності і гнучкості політики; принцип «серединності», що 

забезпечує Китаю серед сусідніх держав статус «носія головних цінностей» цивілізації;  
3) принцип забезпечення національної безпеки – «захист, а не напад»; принцип 

воєнної стратегічної культури – досягнення перемоги без прямого зіткнення із 

противником; принцип зовнішньополітичної стратегічної культури – отримання  
«перемоги над противником» шляхом встановлення контактів із сусідніми державами;   

4) принцип побудови стратегії «цілі – шляхи – засоби», що передбачає 

реалізацію двох концепцій: «всезагальної національної могутності» і «стратегічної 

конфігурації сили». Це дозволяє керівництву КНР здійснювати комплексну оцінку сильних 
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і слабких сторін системи національної безпеки, оцінку реальних та потенційних загроз 

національній безпеці.   
Варто додати, що концепція «всезагальної національної могутності» включає в себе 

такі підсистеми, як: матеріальну або жорстку могутність (природні ресурси, економіка, 

наука і технологія, національна оборона); моральну силу або м’яку могутність (політика, 

міжнародні відносини, культура і освіта); скоординовану структуру влади (організація 

керівництва, управління, менеджмент, координація національного розвитку); екологічну 

могутність (міжнародну, природну й місцеву) [279, с. 19].  
Реалізація вказаних принципів стратегічної культури прослідковується у 

геополітичному сходжені Китаю в контексті формування геополітичних кодів, яке пройшло 

три етапи: 1950-і рр. – формування місцевого геополітичного коду; 1960-і рр. – формування 

регіонального геополітичного коду; 1970-1980-і рр. – формування глобального 

геополітичного коду, що пов’язано із створенням національних ракетноядерних сил як 

основи національної могутності Китаю на той час. За таких умов, що склалися керівництво 

КНР перейшло від «оборони» до «наступу» по всім геостратегічним напрямах з метою 

становлення країни як провідної світової держави до 2050 року [760]. Теоретичним 

обґрунтуванням реалізації цих планів є геополітична концепція «стратегічних кордонів та 

життєвого простору» [754, с. 9].  
Отже, в КНР історично склався інститут стратегічної культури, який впливає на 

інституціональні системи цінностей та ідеалів у сфері національної безпеки та зовнішньої 

політики, ідеологію та політику національної безпеки, підходи щодо відстоювання 

національних інтересів на міжнародній арені. Водночас, інститут стратегічної культури 

визначальним чином впливає на формування інституціонального середовища аналітичної 

діяльності в СЗНБ.   

  

  

Джерело: [розробка автора].  

  

  

  

Додаток И 1 

Перелік органів державної влади, які безпосередньо та опосередковано 

опікуються питаннями забезпечення національної безпеки КНР  

  
Органами державної влади, які безпосередньо та опосередковано опікуються 

питаннями забезпечення національної безпеки КНР є:  
Центральна військова рада – орган вищого воєнного та загальнодержавного 

управління в надзвичайний період, в умовах загрози внутрішньополітичній стабільності в  
КНР (аналог РНБО);   

Державна рада КНР як вищий орган виконавчої влади;   
Міністерство громадської безпеки КНР, яке опікується питаннями внутрішньої 

безпеки;   
Міністерство державної безпеки КНР – питаннями державної безпеки;   
Міністерство оборони КНР – питаннями воєнної безпеки;   
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Міністерство закордонних справ КНР – питаннями зовнішньополітичної безпеки;   
Міністерство фінансів КНР та Народний банк Китаю – питаннями фінансової  

безпеки;   
Міністерство транспорту КНР – питаннями транспортної безпеки;   
Міністерство охорони навколишнього середовища КНР, Міністерство водних 

ресурсів – питаннями екологічної безпеки;   
Міністерство промисловості та інформаційних технологій, Міністерство комерції – 

економічної безпеки та кібербезпеки;   
Міністерство сільського господарства КНР – питаннями продовольчої безпеки, а 

саме безпекою сільськогосподарських продуктів харчування;   
Міністерство трудових ресурсів і соціального забезпечення КНР – питаннями 

соціальної безпеки;   
Міністерство науки і технологій КНР – питаннями науково-технологічної безпеки;   
Міністерство освіти КНР – питаннями безпеки освітнього простору країни;   
Міністерство культури КНР – питаннями культурної безпеки;   
Державний комітет охорони здоров’я і планування сім’ї Міністерства охорони 

здоров’я КНР – питаннями демографічної безпеки;   
Головне управління по контролю за якістю продуктів харчування і медичних 

препаратів КНР – питаннями продовольчої безпеки та якості медикаментів;   
Головне державне управління у справах преси, друку, радіомовлення, кінематографії 

і телебачення КНР – питаннями інформаційно-психологічної безпеки населення країни.  

  

Джерело: [252; 361, с. 57-58; 392; 434, с. 181; контент-аналіз автора]   

  

  

  

  

Додаток И 2  

  

Перелік розвідувальних та контррозвідувальних органів КНР, 

інформаційно-аналітичних служб міністерств та відомств, що 

опікуються питаннями державно-управлінської аналітики у сфері 

забезпечення національної безпеки  

  

Розвідувальними та контррозвідувальними органами КНР, 

інформаційноаналітичними службами міністерств та відомств, що опікуються питаннями 

державноуправлінської аналітики у сфері забезпечення національної безпеки, є:  
1) військова розвідка, яка включає в себе другий департамент (агентурна розвідка, 

координація резидентур), третій департамент (радіоелектронна розвідка);  2) Міністерство 

державної безпеки, яке структурно включає в себе:   
перше бюро – агентурна розвідка на території Китаю;  друге 

бюро – закордонні операції;   
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третє бюро – операції в Гонконзі, Макао, Тайвані;  

четверте бюро – оперативно-технічне забезпечення;  п’яте 

бюро – координація регіональних відділів МДБ;  шосте 

бюро – контррозвідка;   
сьоме бюро – обробка і аналіз розвідданих;  восьме бюро 

– Інститут сучасних міжнародних відносин;   
дев’яте бюро – управління власною безпекою, координація особливих відділів в 

армії;  десяте бюро – збір науково-технічної інформації;  одинадцяте бюро – 

радіоелектронна розвідка і кібербезпека;  бюро закордонних справ – офіційні контакти з 

іноземними спецслужбами;  «Синьхуа» – інформаційне агентство.  
3) Мінстерство громадської безпеки;  
4) військова контррозвідка – Головне управління Політичного управління – 

Служба внутрішньої безпеки Головного управління Політуправління НВАК;   
Головне митне управління, Податкове управління Міністерства фінансів;  
4) Державний комітет охорони здоров’я і планування сім’ї Міністерства 

охорони здоров’я КНР;   
5) Головне управління по контролю за якістю продуктів харчування і медичних 

препаратів КНР;  
6) Головне державне управлінням у справах преси, друку, радіомовлення, 

кінематографії і телебачення КНР;  
7) Довідковий відділ з права й ухвалення рішень (Law and Decision Making 

Reference Department – LDMRD) Національної бібліотеки Китаю.  

  

  

Джерело: [252, с. 282; 434, с. 181; 649, с. 328; контент-аналіз автора]   

Додаток И 3 

Формування інституту державно-управлінської аналітики в КНР: 

історичний аспект  

  

В історії становлення та розвитку аналітичних центрів в Китаї дослідники 

пропонують виокремити чотири етапи: перший етап тривав з 1956-го по 1966 р., другий – з 

1976-го по 1989-й, третій – з 1989-го по 2012 р., і нарешті четвертий з 2013 р. по теперішній 

час [258, с. 10; 292]. Наразі інститут державно-управлінської аналітики в КНР представлено 

зафіксованими і документально закріпленою тематикою аналітичної діяльності в системі 

державного управління загалом, і в міністерствах зокрема. Так, аналіз Конституції КНР 

[269] та чинного законодавства Китаю з питань національної безпеки [682; 815-817; 820; 

823] дозволяє констатувати про розподіл загроз на дві групи: традиційні загрози 

національній безпеці Китаю – гегемонізм і політика з позиції сили, втручання у внутрішні 

справи, екстремізм та сепаратизм. Ці загрози зазвичай проявляють себе в політичній та 

військовій сферах; нетрадиційні загрози, а саме – корупція, тероризм, нелегальна міграція, 

міжнародна організована злочинність, контрабанда.  
Є сенс зауважити, що в офіційному дискурсі державного управління національною 

безпекою Китаю на початку 2000-х років домінувало державно-центричне сприйняття 

джерел загроз. Так, в якості джерел загроз національним інтересам КНР розглядалися такі 

країни, як Тайвань, США, В’єтнам, Малайзія, Індонезія, Філіппіни, Японія, а також низка 

країн Азії, з території яких надавалася допомога сепаратистам та екстремістам в Китаї [657, 
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с. 50-51]. Проте, аналіз результатів наукових досліджень з проблем суспільного розвитку та 

забезпечення національної безпеки Китаю [23; 42; 83; 111; 126; 143, с. 18; 168; 239; 240; 267; 

311; 320; 331; 350; 374; 433; 434; 446; 597, с. 35-36; 740; 760; 797; 812; 830; 833] дозволяють 

констатувати, що в офіційному та науковому дискурсах державного управління 

національною безпекою КНР в останні два десятиліття намітилася тенденція щодо надання 

значної уваги: 1) загрозам економічного характеру, а саме загрозам енергетичній, 

фінансовій, продовольчій, науково-технічній безпеці, безпеці харчових продуктів; 2) 

загрозам внутрішній стабільності в Китаї та проблемі Тайваню, що пов’язані із діяльність 

недержавних суб’єктів в політики; 3) загрозам, що пов’язані з процесами глобалізації: 

панепідемії, торгівля наркотиками, швидке поширення ядерної, хімічної і біологічної зброї 

і систем її доставки, екологічна деградація навколишнього середовища; 4) загрозам 

інформаційного характеру – загрозам інформаційно-психологічній та кібернетичній 

безпеці; 5) загрозам демографічного характеру – перенаселення окремих районів країни, що 

потребує державного регулювання демографічних процесів; 6) загрозам культурній безпеці 

як цивільного населення, так і військових фахівців в аспекті формування оборонної 

свідомості; 7) загрозам соціальній безпеці, що пов’язані зі стрімкою зміною соціальної 

структури китайського суспільства в ході модернізації, а також з проблемою зайнятості 

великої чисельності населення; 8) загрозам безпеці критичної інфраструктури; 9) проблемі 

відстоювання своїх територіальних претензій на кордони в Південно-Китайському морі; 10) 

загрозам державній таємниці.  
Вище зазначене дає підстави стверджувати про поступове розширення кола підходів 

щодо ідентифікації та оцінки загроз національній безпеці Китаю в контексті трансформацій 

внутрішнього та зовнішнього безпекового середовища.   

  

Джерело: розробка автора.  

  

Додаток И 4  

  

Перелік найбільш потужних та впливових аналітичних центрів в КНР  

  
Найбільш потужними та впливовими аналітичними центрами в КНР є:   
Центр дослідження розвитку при Держраді КНР;   
Китайська академія суспільних наук;   
Пекінський університет;   
Університет Цінхуа;   
Китайський центр міжнародних економічних досліджень;   
Партійна школа при Центральному комітеті Компартії Китаю «Вища партійна 

школа»;   
Академія макроекономічних досліджень;   
Шанхайська академія суспільних наук;   
Фуданський університет; Китайський інститут реформ і розвитку;   
Інститути міжнародних проблем МЗС КНР в Пекіні та Шанхаї;   
Пекінський інститут міжнародних стратегічних досліджень;   
Академія воєнних наук НВАК;   
Центр військових стратегічних досліджень;   
Довідковий відділ з права й ухвалення рішень (Law and Decision Making Reference  

Department – LDMRD)   
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Національна бібліотека Китаю.  

  

  

Джерело: [216; 258, с. 10-11; 259; 292, с. 73-75; 380; 649, с. 329; 746, с. 89; 

контент-аналіз автора]   

  

  

  

Додаток И 5  

  

Підходи до класифікації мозкових центрів Китаю  

  

В сучасному Китаї всі «фабрики думок» поділяються на чотири категорії:   
державні аналітичні центри, які є найбільш впливовими, що обумовлено їхньою  

безпосередньою взаємодією з органами державної влади;  спеціалізовані академічні 

дослідницькі інститути, діяльність яких зосереджена на академічних дослідженнях, 

розробці концептуальних та доктринальних документів, стратегій і цільових програм у 

сфері національної безпеки та суспільного розвитку; аналітичні центри, які працюють у 

системі ВНЗ. Основне завдання цих аналітичних структур є просування національних 

інтересів КНР в контексті реалізації концепції «м’якої сили» Китаю, що забезпечить 

встановлення інтегрованого контролю над геополітичним, геоекономічним та 

геокультурним простором на регіональному та глобальному рівнях;  центри, які створені 

бізнес-структурами і медіагрупами.  
Водночас має місце й інша класифікація мозкових центрів, які функціонують в 

китайській консультативній системі прийняття політичних рішень:  
державні установи, які забезпечують інформаційну підтримку уряду;   
напівофіційні мозкові центри, які згідно китайського законодавства є цивільними 

науково-дослідними інститутами, переважно академічними. Вони створюються державою 

та нею ж і куруються; цивільні мозкові центри, які активно створювалися з 1992 р. Основана 

сфера їх діяльності співпадає зі сферою напівофіційних центрів, проте вони широко задіяні 

для пропаганди нового іміджу реформованого Китаю за кордоном.  

  

Джерело: [258, с. 15-18; 292, с. 73; контент-аналіз автора]   

  

  

  

Додаток К  

  

Особливості політичної та стратегічної культури сучасної Росії  
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Особливостями російської політичної культури є: великодержавність, патерналізм, 

місіонерство, великодержавний егоїзм, недовіра до навколишнього світу, культ сили, 

абсолютне домінування великодержавного шовінізму над природним націоналізмом.  
Похідним від інституту політичної культури є інститут стратегічної культури. В Росії 

цей інститут формувався в період з 1720-х рр. до початку ХХ ст., що передбачало перехід 

від логіки виживання російської держави до імперської логіки. На початку ХХ ст. Росія 

перетворилася із регіональної держави на одну із світових держав, що безпосередньо було 

пов’язано з панівною ідеологією «Москва – третій Рим» та функціонуванням архетипу 

«великодержавності». Зовнішньополітична діяльність СРСР наслідувала традиції 

російської імперії й була спрямована на реалізацію «світової революції». Наразі російська 

експансіоністська система намагається здійснювати економічну та воєннополітичну 

експансію.  
Нині засади стратегічної культури Росії окреслено у загальному річищі розвитку 

російської політичної культури, що є підґрунтям реальних дій влади по відновленню 

геополітичного статусу наддержави, поверненню геополітичного контролю над 

пострадянським простором та протидії розширенню НАТО на Схід.   
Елементами стратегічної культури сучасної Росіє є:   
1) орієнтація на здобуття національної величі і статусу провідної світової 

держави;   
2) імператив створення поясу безпеки за рахунок розширення власної території; 

комплексне застосування військово-силового, економічного та 

інформаційнопсихологічного (ідеологічного) інструментарію для відстоювання 

національних інтересів на міжнародній арені;   
3) політичний прагматизм, який орієнтований на власний історичний досвід 

державного будівництва;   
4) примат військової сили над іншими методами багатосторонніх відносин; 

низька чутливість до військових втрат під час бойових дій;   
5) використання культурологічної складової геополітичного протистояння, а 

саме русифікація, формування мережі впливу та інфільтрація – принципове руйнування 

соціальних інститутів супротивника; нарощування технологічних переваг в геополітичному 

протиборстві.  

  

Джерело: [128, с. 398; 142, с. 304-308; 199, c. 113; 204, с. 54-55; 242; 251, 

с. 145-181; 265, с. 189-220; 308, с. 79-80; 328; 445; 754, с. 8; 776; 805, с. 436; 
контент-аналіз автора].  

  

  

  

Додаток К 1 

Перелік теорій аналітичної діяльності у сфері державного управління та 

забезпечення національної безпеки, які розробляються в РФ  
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№  

п/п  

Науково-теоретичний ряд теорій аналітичної 

діяльності у сфері державного управління та  

забезпечення національної безпеки, методологічний 

інструментарій та методики прикладного аналізу  

Джерело  

1  2  3  

1  Теорії, методологічний інструментарій та методики 

прикладного аналізу первинної аналітики у сфері 

державного управління національною безпекою:  
теорія моніторингу загроз терористичного характеру; 

теорія моніторингу загроз інформаційно-психологічній 

безпеці організації;  
теорія моніторингу загроз інформаційній безпеці 

людині, суспільству, держави;  
теорія моніторингу загроз внутрішньополітичній 

безпеці; теорія моніторингу загроз соціальній безпеці; 

теорія моніторингу загроз державній безпеці;   
теорія моніторингу загроз економічні безпеці;  теорія 

моніторингу загроз ядерній, радіаційній, хімічній, 

біологічній безпеці.  

  

  

  
[8; 205; 334]  

  
[685]  
[433; 434; 735]  

  
[99; 127; 421; 466-469;  
591; 592; 596]  
[45, с. 62-65]  
[104; 466; 537]  
[809]  
[9]  

2  Теорії, методологічний інструментарій та методики 

прикладного аналізу вищої аналітики у сфері 

державного управління.  

[134; 226; 237; 249; 

250; 266; 315; 316; 318; 

319; 427; 434, с.  
158; 455; 736; 806]  

3  Теорії, методологічний інструментарій та методики 

прикладного аналізу вищої аналітики у сфері 

державного управління національною безпекою.  

[9; 204; 205; 247; 251;  
252; 538]  

4  Теорії, методологічний інструментарій та методики 

прикладного аналізу стратегічної аналітики у сфері 

моделювання і прогнозування глобального, 

регіонального та національного розвитку.  

[70; 107; 110; 169; 170;  
248; 310; 311; 373; 391; 

482; 616-618;  
657-659; 807]  

5  Теорії, методологічний інструментарій та методики 

прикладного аналізу безпекової аналітики.  
[295; 322; 326; 378;  
417; 454; 658]  

6  Теорії, методологічний інструментарій та методики 

прикладного аналізу воєнної аналітики.  
[291; 579; 659]  

7  Теорії, методологічний інструментарій та методики 

прикладного аналізу воєнно-політичної аналітики.  
[179; 265; 578; 724]  

8  Теорії, методологічний інструментарій та методики 

прикладного аналізу воєнно-історичної аналітики.   
[100; 252, с. 354-375;  
577; 741]  

  

  

  

Закінчення додатку К 1  

  

1  2  3  
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9  Теорії, методологічний інструментарій та методики 

прикладного аналізу стратегічної та ситуативної 

аналітики у сфері:  
підготовки та ведення гібридних війн;  

  
застосування приватних військових компаній; у 

сфері підготовки та ведення інформаційних війн   

  

  

  
[74; 362; 384; 743, с.  
156-160; 813]   
[260; 482, с. 254-278]  
[36; 351; 419; 433; 434;  
547; 735]   

10  Теорії, методологічний інструментарій та методики 

прикладного аналізу масової аналітики у сфері 

національної безпеки   

[307; 471; 482, с. 140- 
178; 586]  

  

  

Джерело: контент-аналіз автора.  
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Додаток К 2 

Перелік установ, що структурно входять до інституту 

державноуправлінської аналітики РФ  

  

Інститут державно-управлінської аналітики РФ структурно включає в себе:  
1) Аппарат Ради Безпеки РФ, основними завданнями якого є:   
а) інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Президента Російської 

Федерації і Ради Безпеки Російської Федерації з питань забезпечення національної безпеки 

та міжнародної співпраці в області забезпечення безпеки;   
б) інформаційно-аналітичне і організаційно-технічне забезпечення діяльності Радою 

Безпеки з розробки і уточнення стратегії національної безпеки РФ, інших концептуальних і 

доктринальних документів у сфері забезпечення національної безпеки і оборони, критеріїв 

і показників забезпечення національної безпеки, стратегічних національних пріоритетів, а 

також з інших питань стратегічного планування;   
в) інформаційно-довідкове забезпечення діяльності наукової ради при Раді Безпеки  

РФ;   
г) підготовка Президентові Російської Федерації і Раді Безпеки пропозицій: по 

формуванню і вдосконаленню державної політики національної безпеки, військової 

політики, політики обороноздатності й по здійсненню контролю за їх реалізацією; по 

організації розробки федеральних (державних) цільових програм у сфері забезпечення 

національної безпеки і по здійсненню контролю за їх реалізацією.  
2) Інформаційно-аналітичні служби міністерств та відомств, які опікуються 

питаннями національної безпеки.  
3) Російський інститут стратегічних досліджень (РІСІ.). Місією РІСІ є 

інформаційно-аналітичне забезпечення органів державної влади при формуванні 

стратегічних напрямів державної політики у сфері забезпечення національної безпеки. РІСІ 

також є корпоративним учасником Комісії при Президенту РФ по протидії спробам 

фальсифікації історії на шкоду інтересам Росії.  
4) Зовнішньополітичні інститути РАН: Інститут світової економіки і 

міжнародних відносин, Інститут США і Канади, Інститут Європи, Інститут порівняльної 

політології, Інститут Далекого Сходу, Інститут проблем національної безпеки, Інститут 

проблем міжнародної безпеки.  
5) Російську університетську спільноту: Московський державний інститут 

міжнародних відносин (МДІМВ – (У)) МЗС Росії, Московський державний університет ім. 

М.В. Ломоносова, Санкт-Петербурзький державний університет, Російська академія 

народного господарства і державної служби при Президентові РФ та інші.  
6) Державні науково-дослідні установи: Центр воєнно-політичних досліджень 

МДІМВ (У) МЗС Росії; Центр суспільно-політичних досліджень, Центр проблемного 

аналізу і державно-управлінського проектування при Відділі суспільних наук РАН, Центр 

довгострокового прогнозування і стратегічного планування Московського державного 

університету ім. М.В. Ломоносова, Лабораторія моніторингу ризиків суспільно-політичної 

дестабілізації Національного дослідницького університету «Вища школа економіки», 

Центр мегаісторії і системного прогнозування Інституту сходознавства РАН, Центр 

соціології національної безпеки ІСПІ РАН та інші.  
7) Державні засобами масової інформації та комунікації.  
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Джерело: [464; 565; контент-аналіз автора].  

   

Додаток К 3  

  

Перелік установ, що структурно входять до інституту неурядової 

аналітики РФ  

Інститут неурядової аналітики РФ структурно включає в себе:  
Раду із зовнішньої та оборонної політики;  
Центр політичних досліджень;  
Центр аналізу стратегій і технологій;  
Центр політичних і міжнародних досліджень;  
Фонд національної і міжнародної безпеки;   
Зовнішньополітичну асоціацію;  
Фонд «Російський суспільно-політичний центр»;  
Московський центр Карнегі;  
Московський громадський науковий фонд;  
Російську асоціацію європейських досліджень; Російську 

асоціацію міжнародних досліджень; недержавними 

засобами масової інформації та комунікації.  

  

  

Джерело: [28; 29; 191; 192; 618, с. 51-56; контент-аналіз автора].  
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Додаток К 4 

Зміст інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття 

державноуправлінських рішень у сфері національної безпеки РФ  

  
В процесі інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття 

державноуправлінських рішень у сфері національної безпеки РФ циркулює управлінська 

інформація:   
1) про хід реалізації основних напрямів державної політики у сфері забезпечення 

національної безпеки;   
2) про соціально-політичну і про економічну ситуацію в країні; про дотримання 

прав і свобод людини і громадянина в Російській Федерації;   
3) про стан правопорядку і законності в країні, про ефективність заходів, що 

приймаються, з протидії тероризму і екстремізму;   
4) про військову небезпеку і військову загрозу;   
5) про розробку, виробництво і впровадження сучасного озброєння, військової і 

спеціальної техніки, а також техніки подвійного і цивільного призначення в цілях 

забезпечення національної безпеки;   
6) про хід реалізації державної антинаркотичної політики;   
7) про стан військової і військово-технічної співпраці РФ з іноземними 

державами, а також міжнародної співпраці у сфері забезпечення безпеки;   
8) про стан інформаційної безпеки РФ і про розвиток інформаційного 

суспільства в  
Росії;   

9) про діяльність федеральних органів виконавчої влади у сфері забезпечення 

національної безпеки; про координацію діяльності федеральних органів виконавчої влади і 

органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації у сфері забезпечення національної 

безпеки.  

  

Джерело: [464].  

  

  

  

Додаток Л 

Історичний огляд-аналіз процесу становлення та розвитку інститутів 

політичної та стратегічної культури України   

  

Розгляд соціальних інститутів, які визначають зміни в інституціональному 

середовищі аналітичної діяльності в СЗНБ України розпочнемо з інституту національної 

політичної культури. На думку вітчизняного досілдника М.А. Дмитренка, інститут 

української політичної культури «містить лише ті цінності та настанови, які визначають 

суверенні якості української спільноти, характеризують її як суб’єкт своєї долі й 

міжнародного політичного життя» [153, с. 106]. Таке судження про національну політичну 

культуру як таку, що містить лише однозначно позитивні цінності є прогресивістським 
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тлумаченням, яке домінувало за часів СРСР [21, c. 6]. Проте, на наше переконання, в Україні 

оформилося дві орієнтації суспільної свідомості значної часини еліти і населення, які дають 

взнаки в реальних діях української влади: а) пошук і відновлення культурнополітичної 

ідентичності української нації, що передбачає створення незалежної держави; б) 

колоніально-залежна ідеологія і психологія, що зародилася на наприкінці ХІІІ століття [370, 

с. 194].  
Відповідно основними складовими національної української політичної культури є: 

1) активістська політична культура, що є інерційною культурою суверенних епох існування 

української державності та культура національно-визвольної боротьби українського народу 

– національна ідея, національні мрії, цілі, цінності, настанови, переконання, символи, 

стереотипи мислення і поведінки [153 , с. 106]. В цій політичній культурі домінує 

конфротаційно-опозиційне мислення на рівні «свій – чужий» [153 , с. 118]; 2) підданська 

політична культура, що є інерційною культурою епох існування українського народу в 

складі інших державно-територіальних утворень. В цій політичній культурі домінує 

стереотипи «доброго минулого» та інстинктивної недовіри до центральної влади, авторитет 

найближчого «начальства» [562, с. 12].  
За такого стану речей, в національній українській політичній культурі постали: 1) три 

зразки геополітичної орієнтації – самостійницька орієнтація, яка передбачає постійний 

нейтралітет і позаблоковість; прозахідна орієнтація, що передбачає вступ в НАТО; 

проросійська орієнтація, що передбачає інтеграцію з Росією [369, с. 100-101]. Вказані 

геополітичні орієнтації реалізовувалися на протязі новітньої історії Української 

державності залежно від конкретно-історичних умов державного будівництва та загроз 

національним інтересам України, які продукувало безпекове середовище [128; 369; 370; 440; 

754 ]; 2) основні дихотомії суспільного розвитку – лібералізм / реакція, націоналізм / 

імперіалізм в різних площинах, де кожен суб’єкт політики міг на власний розсуд 

комбінувати характеристики. За таких умов, що склалися Українська держава тривалий час 

не могла визначити власний вектор і власну модель суспільного розвитку [562, с. 111]. 

Такий інституційно-світоглядний ступор неодноразово ставав причиною дестабілізації 

суспільно-політичної системи України [147, с. 23-34; 359; 562].  
В Україні інститут національної стратегічної культури почав формуватися з 1991 р.-

х рр. в контексті завдань розбудови та виживання Української держави [98; 296; 321; 328; 

549]. Нині засади стратегічної культури України окреслено у загальному річищі розвитку 

національної української політичної культури, що є підґрунтям реальних дій влади по 

входженню України у світовий геополітичний простір та протидії загрозам національній 

безпеці в умовах глобальних трансформацій безпекового середовища.   
Аналіз концептуальних та доктринальних документів у сфері національної безпеки 

України [67; 271; 280; 393; 456; 457; 485-533], наукової літератури [27; 45; 61; 86; 98; 105; 

113; 116-118; 149; 155; 180; 200; 272; 296; 321; 328; 330; 339; 365; 381; 436; 440; 444; 445; 

463; 472-478; 549; 560-562; 564; 575; 583; 587; 588; 599; 600; 562; 612; 712; 730; 754; 800] 

дозволяє констатувати, що елементами стратегічної культури сучасної України є: 1) 

небажання реального сприйняття загроз національним інтересам України та ідеалізація 

стану національної безпеки. Свідченням зазначеного є: відсутність до 2014 р. визначення 

реального «ймовірного противника» у доктринальних документах з питань національної 

безпеки і оборони; 2) недопустима для керівних документів у сфері національної безпеки 

неконкретність, зайва затеоретизованість, лекційний характер; 3) непослідовність у виборі 

пріоритетів зовнішньої політики та політики національної безпеки; відсутність 

узгодженості поглядів стосовно національних цілей у сфері безпеки та заходів щодо 

відстоювання національних інтересів; 4) пріоритет довготривалої співпраці із сильнішим 

партнером; опора на міжнародні договори та угоди як основу співпраці; 5) імператив 

дотримання гарантій безпеки з боку держав-підписантів Будапештського меморандуму та 
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ООН; 6) примат міжнародно-правового, дипломатичного та економічного інструментарію 

для відстоювання національних інтересів на міжнародній арені; 7) оборонна 

спрямованість військового будівництва; 8) комплексне застосування військово-силового, 

економічного та інформаційно-психологічного (ідеологічного) інструментарію для 

захисту державного суверенітету та територіальної цілісності Української держави.   
Чинниками, що перешкоджають розвитку національної української стратегічної 

культури є: 1) ціннісна і світоглядна прірва між категоріями національної еліти – 

«емігрантами», «ретроградами» та «імітаторами» [562, с. 66-71]; 2) сильні орієнтальні 

впливи сучасних центрів сили на національну еліту і державний апарат, що унеможливлює 

формування суб’єктності Української держави [542, с. 32-34; 616] та порушує організаційну 

безпеку державно-управлінського простору [534, с. 64-66]; 3) «вимивання» інституційної 

пам’яті системи стратегічного управління національною безпекою при зміні керівного 

складу сектору безпеки і оборони [534, с. 3]; 4) тотальна амбівалентність суспільства, що 

характеризується протилежністю векторів розвитку, культур, мов, цінностей та практик. В 

умовах конфлікту це визначає складність ціннісної ситуації за якої сторони конфлікту 

одночасно є правими й водночас винними. За такої ситуації розв’язання конфлікту стає 

надто складним й надає йому затяжного характеру  
[147, с. 27].  

  

Джерело: [розробка автора].  

  

  

  

Додаток Л 1 

Історичний огляд-аналіз процесу становлення та розвитку інституту 

національної безпеки України (1990- 2019 рр.)  

1-й етап (1990-1996 рр.) – це період від прийняття Декларації про державний 

суверенітет України до прийняття Конституції України. Варто зазначити, що тогочасне 

уявлення про національну безпеку в України формувалося в контексті практики 

забезпечення безпеки держави та військової практики радянських часів, а також практики 

ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи [97, с. 18 ]. Саме тому, в Декларації про 

державний суверенітет було визначено такі види безпеки, як: екологічна, внутрішня та 

зовнішня безпеки. Також в цьому документів акцентовано увагу на економічній 

самостійності та питаннях повноцінного політичного, економічного, соціального, 

духовному розвитку України [493].   
Логічним продовженням правового закріплення державного суверенітету було 

прийняття 3 серпня 1990 р. Закону «Про економічну самостійність Української РСР» [497]. 

Водночас, як зазначає вітчизняний дослідник Б.Я. Панасюк «В 1990 р. керівники Держплану 

України тихо ліквідували цю організацію, що була центром розробки економічної політики 

країни, яку поважали всі управлінці, науковці й прості громадяни, а слово «план» набуло 

маргінального значення» [435, с. 382].  
В Постанові Верховної Ради Української РСР «Про проголошення незалежності 

України» державний переворот в СРСР 19 серпня 1991 року був визначений як смертельна 

небезпека, «яка нависла була над Україною» [393, с. 11]. Така реакція тогочасної еліти 
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Української РСР на появу небезпеки свідчить про актуалізацію потреби в безпеці та 

задоволення її в спільних організаційних діях за участю держави.   
Отже, прийняття Постанови Верховної Ради Української РСР «Про проголошення 

незалежності України» є черговим етапом складання інституту державного управління та 

початковим етапом складання інституту національної безпеки, який є похідним від 

першого.  
В цей історичний період державного будівництва система державного управління 

була представлена моделлю адміністративно-державного управління [200, с. 81]. При цьому 

досить впливовою суспільною силою була «партія влади», яка мала власні політичні та 

економічні інтереси й могутні засоби щодо їх захисту [54, с. 62; 463, с. 151].   
Історичний аспект підготовки Концепції національної безпеки та Воєнної доктрини 

України докладно описано в [25, с. 9-13]. Ми ж акцентуємо увагу на наукових основах 

розробки вказаних документів.  
Аналіз літератури [71; 97; 154; 215; 288; 330; 453; 534, с. 36-37.] дозволяє 

констатувати, що в досліджуваний період питання національної безпеки розглядалися в 

рамках воєнної науки та геополітики. Тобто, національна безпека в переважній більшості 

ототожнювалася з воєнною, внутрішньою та зовнішньою безпекою.   
Історично так склалося, що в Україні одними із перших законів у сфері національної 

безпеки і оборони були прийняті Закони України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» [520], «Про службу безпеки України» (1992 р.), «Про оборону України» (1992 

р. ) і «Про Збройні Сили України» (1992 р.) [393], а першим програмним документом у цій 

сфері стала Воєнна доктрина (1993 р.) [489], в якій був визначений позаблоковий статус 

України.   
5 грудня 1994 року в Будапешті було підписано Меморандум про гарантії безпеки у 

зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 

(Будапештський меморандум) [67]. Згідно із Меморандумом, Росія, США та Велика 

Британія зобов’язалися поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України; 

утримуватися від загрози силою чи її застосування проти територіальної цілісності та 

політичної незалежності України; утримуватися від економічного примусу тощо. 

Визначальне значення для подальшого розвитку інституту національної безпеки мало 

прийняття Основного закону України – Конституції (1996 р.), [271], у якій було визначено 

конституційні засади політики у сфері національної безпеки і оборони.   
Підбиваючи підсумки першого етапу становлення та розвитку інституту 

національної безпеки України (1991 – 1996 рр.), слід зазначити, що за короткий термін були 

розроблені та впровадженні в державно-управлінську практику конституційні та 

організаційно-правові засади забезпечення національної безпеки.  
2-й етап (1997-2002 рр.). Початок нового етапу ознаменувався кардинальною зміною 

розуміння феномену «національної безпеки». В Концепції (основи державної політики) 

національної безпеки України схваленій 16 січня 1997 р. визначено, «Національна безпека 

України як стан захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави від 

внутрішніх і зовнішніх загроз є необхідною умовою збереження та примноження духовних 

і матеріальних цінностей» [381, с. 184]. Також в цьому документі було визначено 

пріоритетні національні інтереси та перелік загроз національній безпеці у таких сферах, як: 

політична, економічна, соціальна, воєнна, екологічна, науково-технічна та інформаційна.   
У 1998 р. був прийнятий Закон України «Про Раду національної безпеки і оборони 

України», який визначав функції, компетенції, склад, структуру, порядок функціонування 

РНБО України [521], а в 2000 р. Закон України «Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального розвитку України» [492], в 2001 р. Закон 

України «Про розвідувальні органи України» [522]. Цей період також характеризується 
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інтенсивною роботою з розробки та впровадження в державно-управлінську практику 

організаційно-правових засад забезпечення воєнної безпеки України, введення правових 

режимів надзвичайного та воєнного станів.   
Після прийняття РНБО України «Стратегії інтеграції України в НАТО» (2002 р.), а 

також підписання на Празькому саміті (2002 р.) Україною «Плану дій Україна – НАТО» 

[128, с. 454] лейтмотивом політики національної безпеки Української держави стала 

інтеграція в європейські та євроатлантичні структури безпеки.  
Підбиваючи підсумки другого етапу розвитку інституту національної безпеки 

України (1997-2002 рр.), слід зазначити, що за цей термін часу були удосконалені 

організаційно-правові засади забезпечення національної безпеки та визначено 

зовнішньополітичний курс України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.  
3-й етап (2003-2009 рр.). Початок цього етапу також ознаменувався зміною 

розуміння феномену «національної безпеки» та встановленням демократичного цивільного 

контролю над Воєнною організацією і правоохоронними органами Української держави. 

Так в ст. 1 Закону України «Про основи національної безпеки України» (2003 р.) термін 

«національна безпека» трактується «як захищеність життєво важливих інтересів людини і 

громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, 

своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз 

національним інтересам …» [393, с. 49-50.]. Водночас, в цьому Законі України було 

визначено пріоритети національних інтересів та перелік загроз національній безпеці у 

зовнішньополітичній сфері, у сфері державної безпеки, у воєнній сфері та сфері безпеки 

державного кордону України, у внутрішньополітичній сфері, в економічній сфері, у 

соціальній та гуманітарній сферах, у науково-технічній сфері, в екологічній та 

інформаційній сферах [393, с. 50-55.].   
Отже, в офіційному дискурсі державного управління національною безпекою 

України перелік видів безпеки було значно розширено шляхом долучення таких видів 

безпеки, як: енергетична, фінансова, бюджетна, демографічна, продовольча та інші.   
В цей період був прийнятий Закон України «Про демократичний цивільний контроль 

над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави» (2003 р.) [393, с. 113-

125.], що разом із використанням інноваційних підходів у сфері державного управління 

сприяв впровадженню моделі «Нового державного управління у сфері безпеки» [200, с. 

187]. У 2003 р. був прийнятий Закон України «Про контррозвідувальну діяльність» [509], в 

якому було визначено мету, завдання правові засади контррозвідувальної діяльності. Цього 

ж року був прийнятий Закон України «Про боротьбу з тероризмом» [393, с. 306-321].   
У 2004 р. було прийнято нову редакцію Воєнної доктрини України в якій було 

визначено кінцеву мету євроатлантичної інтеграції – вступ до НАТО [490]. Цього ж року 

була прийнята Концепцiя демографiчного розвитку України до 2015 року. У 2005 р. був 

прийнятий Закон України «Про організацію оборонного планування», в якому визначено 

основи довгострокового, середньострокового та короткострокового оборонного планування 

[393, с. 87- 
91].   

У 2007 р. було прийнято Стратегію національної безпеки України [530] в якій були 

визначені принципи забезпечення національної єдності та захищеності життєво важливих 

інтересів особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз. В Стратегії 

акцентувалася увага на загрозах стратегічній стабільності, економічній, енергетичній, 

демографічній, екологічній, техногенній, інформаційній, воєнній, державній безпеці, а 

також на загрозах терористичного характеру. Окремо в Стратегії акцентовано увагу на 

актуальних проблемах функціонування СЗНБ та шляхах їх вирішення.   
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У 2007 р. в «Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки 

України» (2007 р.) було визначено основні складові економічної безпеки, а саме: виробничу, 

демографічну, енергетичну, зовнішньоекономічну, інвестиційно-інноваційну, 

макроекономічну, продовольчу, соціальну, фінансову безпеки [499]. В «Методичних 

рекомендаціях щодо розрахунку рівня економічної безпеки України», що затверджені 

Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 р. визначено 

сутність економічної безпеки держави та розраховано порогові значення індикаторів 

економічної безпеки [500]. Цей документ застосовується Мінекономрозвитку для 

інтегральної оцінки рівня економічної безпеки України в цілому по економіці та за 

окремими сферами діяльності. Інші органи виконавчої влади, наукові інститути та інші 

установи в межах своїх повноважень можуть використовувати «Методичні рекомендації» 

та визначати рівень складових економічної безпеки для прийняття управлінських рішень 

щодо аналізу, запобігання та попередження реальних і потенційних загроз національним 

інтересам у відповідній сфері. Проте, «Методичні рекомендації» мають інформаційний, 

рекомендаційний, роз'яснювальний характер та не є обов'язковими.   
У 2009 році Указом Президента України від 08.07.2009 р. № 514/2009 була 

затверджена Доктрина інформаційної безпеки країни [494]. В цьому документі визначено 

організаційно-правові засади забезпечення інформаційної безпеки України, напрями 

державної політики у сфері інформаційної безпеки держави, а також реальні та потенційні 

загрози інформаційній безпеці у зовнішньополітичній сфері, у сфері державної безпеки, у 

воєнній, внутрішньополітичній, економічній, соціальній, гуманітарній, науково-технічній, 

екологічній сферах.   
Підбиваючи підсумки третього етапу розвитку інституту національної безпеки 

України (2003-2009 рр.), слід зазначити, що в цей період було обґрунтовано 

організаційноправові засади забезпечення національної безпеки в контексті реалізації 

завдань європейської та євроатлантичної інтеграції України.  
4-й етап (2010-2013 рр.). Початок цього етапу ознаменувався зміною 

зовнішньополітичного статусу України, а саме поновленням позаблокового статусу. Це 

знайшло своє відображення у Законах України «Про засади внутрішньої і зовнішньої 

політики» [393, с. 61-71], «Про основи національної безпеки України» [393, с. 49-60] в нових 

редакціях Воєнної доктрини України (2012 р.) [393, с. 140-149] та Стратегії національної 

безпеки України (2012 р.) [393, с. 126-139]. Зокрема, в Стратегії визначено чинники, що 

загрожують глобальній міжнародній стабільності та негативно позначаються на 

регіональному безпековому середовищі України, а також загрози економічній, 

енергетичній, продовольчій, соціально-демографічній безпеці, екологічній та техногенній 

безпеці. В Стратегії також акцентовано увагу на актуальності загроз національній безпеці, 

які були визначені в Законі України «Про основи національної безпеки України», на 

актуальних проблемах функціонування СЗНБ безпеки та шляхах їх вирішення.  
В цей період також були прийняті Закон України «Про Основні засади (стратегію) 

державної екологічної політики України на період до 2020 року» [517] та Кодекс цивільного 

захисту України [20]. З 2012 р. в офіційному дискурсі державного управління національною 

безпекою для забезпечення фінансової безпеки використовують «Концепцію забезпечення 

національної безпеки у фінансовій сфері» [280].   
Підбиваючи підсумки четвертого етапу розвитку інституту національної безпеки 

України (2010-2013 рр.), слід зазначити, що за цей термін часу було обґрунтовано 

організаційно-правові засади забезпечення національної безпеки в контексті дотримання 

Україною позаблокового статусу.  
5-й етап (2014- по теперішній час). Початок цього етапу позначився кардинальними 

змінами воєнно-політичної та воєнно-стратегічної обстановки навколо України, що 
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спонукало керівництво Української держави відмовитися від позаблокового статусу та 

поновити зовнішньополітичний курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію [487]. В 

контексті зміни зовнішньополітичного курсу до Закону України «Про основи національної 

безпеки України» та інших законів були внесені відповідні зміни [488]. Також були 

прийняті інші закони та нормативно-правові акти, що регулювали питання забезпечення 

національної безпеки в умовах гібридної війни, розв’язаної керівництвом Росії проти 

України [523]. Зокрема, у 2014 р. була затверджена Концепція розвитку сектору безпеки і 

оборони України [511]. У травні 2015 року була затверджена нова редакція Стратегії 

національної безпеки України [529], яка спрямована на формування ефективної системи 

забезпечення національної безпеки. В цій Стратегії наведено перелік актуальних загроз 

національній безпеці: агресивні дії Росії по відношенню до Української держави; 

неефективність системи забезпечення національної безпеки України; корупція та 

неефективність системи державного управління; економічна криза, виснаження фінансових 

ресурсів держави та зниження рівня життя населення; загрози енергетичній, екологічній, 

інформаційні та кібернетичній безпеці; загрози безпеці критичної інфраструктури. У 2015 

р. також було затверджено нову редакцію Воєнної доктрини України [515] та Стратегію 

сталого розвитку України [531]. У 2016 р. затверджено нову Доктрину інформаційної 

безпеки України [495] та Стратегію кібербезпеки України [528]. У процесі комплексного 

вдосконалення законодавства з питань національної безпеки і оборони України 6 червня 

2016 р. Указом Президента України також було затверджено «Стратегічний оборонний 

бюлетень України» [527]. З метою досягнення стратегічних цілей і виконання основних 

заходів оборонної реформи складовим сектору оборони передбачено до кінця 2020 р. 

виконати низку завдань щодо приведення зразків озброєння та спеціальної техніки у 

відповідність із стандартами держав – членів НАТО.  
У 2017 р. прийнято Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки 

України» [518]. У цих документах наведено перелік загроз інформаційній та кібернетичній 

безпеці, а також визначено новітні підходи та принципи їх забезпечення. Також у 2017 р. 

було схвалено Енергетичну стратегію України на період до 2035 року [532]. та Концепцію 

створення державної системи захисту критичної інфраструктури  
[533].  

У 2018 р. був прийнятий Закон України «Про національну безпеку України». В цьому 

законі було нормативно визначено національну безпеку України як «захищеність 

державного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу 

та інших національних інтересів України від реальних та потенційних загроз» [513]. Також 

в законі акцент зроблено на воєнній, державній, громадській безпеці та кібербезпеці.   

  

Підбиваючи підсумки п’ятого етапу розвитку інституту національної безпеки 

України (починаючи з 2014 р), слід зазначити, що за цей термін часу було обґрунтовано 

організаційно-правові засади забезпечення національної безпеки в умовах гібридної війни.  

  

Джерело: [розробка автора].  
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Додаток Л 2 

Передумови виникнення аналітики та конституювання її як 

самостійної сфери знань, характеристика рівнів інституалізації 

аналітики як науки  

  

Передумовами виникнення аналітики та конституювання її як самостійної сфери 

знань є: професіоналізація аналітичної діяльності, виокремлення її в особливий та визнаний 

державою і суспільством вид професії; перетворення аналітичної діяльності у значний 

чинник суспільного розвитку, а аналітики як науки – на продуктивну силу, що передбачає 

трансформацію наукового знання із засобу освіти у засіб прийняття управлінських рішень 

та спосіб побудови аналітичних технологій.   
В Україні формування соціального інституту аналітики як науки відбувався на 

наступних рівнях:   
1 рівень інституалізації інституту аналітики як науки характеризується: 

створенням системи інформаційно-аналітичного забезпечення держави [174, с. 227-232;]; 

створенням військово-розвідувального та розвідувального співтовариств України, мережі 

державних і недержавних аналітичних центрів [88, с. 203; 116; 184; 327; 341; 435; 452; 553, 

с. 88-109; 608; 666; 667; 744]; створенням Служби інформаційно-аналітичного забезпечення 

органів державної влади [244; 380]; виникненням і розвитком ідей, які складалися в 

розвідувальній, інформаційній і аналітичній діяльності й мали розрізнений характер, 

оформленням цих ідей в окремі ідеї і поняття [13; 208; 324; 337; 477; 669; 717; 763]; 

сформованістю дисциплінарних галузей аналітики у сфері забезпечення національної 

безпеки таких як: безпекова [245; 287; 330; 712], воєнна [154; 176, с. 85-90; 288; 418; 444; 

453], економічна [44; 105; 172; 234; 803], воєнна-економічна [176, с. 500-502; 376], 

політична [27; 71; 174, с. 472-472; 215; 729], екологічна [176, с. 52-55; 238]. 

державноуправлінська [33; 72; 86; 148; 174, с. 227-232; 219; 294], соціологічна [429; 606; 

607; 670]. військово-соціологічна та військово-психологічна [176, с. 173-177; 535], 

історична та воєнно-історична [176, с. 91-95; 253; 564], гуманітарна [24; 64; 182; 198; 297; 

534, с. 12-15; 679; 680], культурологічна [730], прогностична аналітика [132; 356].   
2 рівень інституалізації інституту аналітики як науки характеризується 

становлення дисципліни аналітики у сфері управління суспільним розвитком та 

забезпечення національної безпеки та її інституційна диференціація [89; 174, с. 399, 473-

476; 213; 423; 534, с. 36-37; 536, с. 94-96; 598; 691]. На цьому рівні відбувається теоретизація 

ідей аналітичної діяльності, формується теорія політичної, економічної, 

державноуправлінської аналітики та інші теорії аналітичної діяльності.   
3 рівень інституалізації інституту аналітики як науки в Україні наразі 

характеризується узгодженням дисциплін і дисциплінарних галузей аналітики, а також 

розробкою теорії і методології первинної, вищої і масової, ситуаційна та стратегічної 

аналітики у сферах державного управління суспільним розвитком та національною 

безпекою України.  
Є сенс зауважити, що на першому рівні інституалізації аналітики як науки 

формування дисциплінарних галузей аналітики у сфері забезпечення національної безпеки 

характеризується стихійністю та екстенсивністю. На другому рівні інституалізації 

аналітики як науки відбувалася диференціація її наукових дисциплін за відповідними 

сферами соціального управління, й державного управління та безпеки зокрема. Ця 

диференціація закономірно відбувалася за функціональним принципом, який передбачає 
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вибір науковою дисципліною своїм предметом лише одну сторону об’єкта, що вивчається 

[231, с. 64-65]. За таких умов, у вітчизняній державно-управлінській практиці склалася така 

ситуація, коли аналітична діяльність використовує аналітику як науку, що побудована за 

принципом функціональності. Наслідком такого стану справ є те, що в науковому дискурсі 

державного управління національною безпекою представлено моделі загроз національній 

безпеці у різних сферах і методики оцінки цих загроз, водночас в офіційному дискурсі 

маємо лише методики оцінки загроз економічній та воєнній безпеці. При цьому, в 

науковому та офіційному дискурсах державного управління національною безпекою 

відсутня методика комплексної оцінки загроз національній безпеці, що унеможливлює 

застосування наукової схеми «загрози → противник → моделювання» [330, с. 4] при 

розробці довгострокової та поточної політики національної безпеки України.   
На нашу думку, на третьому рівні інституалізації процес узгодження дисциплін і 

дисциплінарних галузей первинної, вищої, масової, ситуаційної та стратегічної аналітики у 

сферах державного управління суспільним розвитком та національною безпекою України 

має здійснюватися за принципом субстрактності. Цей принцип передбачає вивчення об’єкта 

безпеки, який представлено як інтегративну єдність матеріального, енергетичного та 

інформаційного вимірів існування системи безпеки [774], різними науками з різних сторін. 

Це дозволить розробити теорію, методологічний інструментарій та прикладну методику 

комплексної оцінки загроз національній безпеці, а також застосувати наукову схему 

«загрози → противник → моделювання» при розробці довгострокової та поточної політики 

національної безпеки України.  

  

  

Джерело: [розробка автора].  

  

  

Додаток Л 3  

  

Перелік теорій аналітичної діяльності у сфері державного 

управління та забезпечення національної безпеки, які розроблялися і 

розробляються в Україні  

  

№  

п/п  

Науково-теоретичний ряд 

теорій аналітичної діяльності 

у сфері забезпечення 

національної безпеки  

Наукові установи, що 

здійснюють розробку  

теорій аналітичної  

діяльності у сфері 

забезпечення  

національної безпеки  

Джерело   

1  2  3  4  
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1  Теорії, методологічний 

інструментарій, прикладні 

методики аналізу стратегічної 

аналітики у сфері моделювання і 

прогнозування глобального, 

регіонального та національного 

розвитку  

Інститут держави і права ім.  
В.М. Корецького НАН 

України; Інститут 
політичних  і  
етнонаціональних 

досліджень ім. І.Ф. Кураса 

НАН України та ін.  

[32; 105; 146, с. 

2526; 220; 370; 371, 

с. 241-244; 383, с.  
126-132; 415; 461;  
560; 648; 651; 663;  
671; 703-706; 730]  

2  Теорії,  методологічний 

інструментарій  та 

 методики прикладного 

аналізу політичної аналітики  

Національна академія 

державного управління при 

Президентові України, та ін. 

наукові установи та ВНЗ  

[12; 75; 76; 174, с.  
472-476; 218; 219;  
305; 385; 447; 462;  
477; 550; 556; 568;  
569; 664; 687; 692]  

3  Теорії, методологічний 

інструментарій та методики 

прикладного аналізу  
економічної аналітики  

Національний інститут 

стратегічних досліджень, 

Національна академія 

державного управління при 

Президентові України, 

Київський економічний 

національний університет 

ім. В. Гетьмана та ін. ВНЗ  
України  

[167; 172; 234; 371, 

с. 124-127, 221-224; 

376; 377; 383, с.  
264-266; 675; 803]  

4  Теорії,  методологічний 

інструментарій  та 

 методики прикладного 

 аналізу  вищої 

аналітики у сфері державного 

управління  

Національна академія 

державного управління при 

Президентові України, 

Національний університет 

оборони України ім.  
І. Черняховського,  
Київський національний 

університет ім. Т.  
Шевченка  

[144, с. 16-19; 174, с. 

227-232, 390-393,  
399, 436-438, 

566568; 211, с.109-

111;  
212; 222; 255; 272; 

371, с. 211-215;  
389; 536, с. 62-64,  
94-96,  181-183;  
614; 615; 688; 691;  
770]  
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1  2  3  4  
5  Теорії, 

інструментарій 

прикладного  

управління 

безпекою  

методологічний 

та методики 

аналізу вищої  
аналітики у сфері державного 

національною  

Національна академія 

державного управління при 

Президентові України, 

Національний інститут 

стратегічних досліджень,  
Інститут  проблем  
національної безпеки  

[25; 60; 63; 89; 114; 

117; 118; 145, с. 

107-112; 146, с.  
270-272, 274-275, 

309-311; 157; 164, с. 

76-79; 174, с. 232-

234, 274-275,  
312-313,  371-373,  
524-525,  587-589,  
596-598, 644-647; 

186; 187; 209, с.  
572-577,  581-583,  
588-590, 597-600; 

236; 353; 365; 382, 

с. 47-58; 383, с. 132-

136, 163-173,  
267-271; 430; 440;  
442; 481; 539; 

552554; 559, с. 

295296; 587; 588; 

598600; 666; 690; 

768;  
780; 795; 799, с. 55- 
58; 800]  



349  

  

Продовження додатку Л 3  

6  Теорії, методологічний 

інструментарій та методики 

прикладного аналізу:  
  
безпекової аналітики;  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
воєнної аналітики  

  

  

  

  

  
воєнно-політичної аналітики  

Національний інститут 

стратегічних досліджень, 

Національна академія 

державного управління при 

Президентові України, 

Національний університет 

оборони України ім. І. 

Черняховського та ін. 

науково-дослідні установи  
України  

  

  

  

  
[57; 79, с.8-17; 81; 

85; 89; 117; 145, с.  
32-53, 99-106; 

149151; 153; 174, с.  
477; 197; 201; 314;  
340 375; 382, с. 

3338; 414; 444; 475;  
480; 610; 667; 697; 

710-712; 769; 771; 

772; 799, с. 39-44;  
808]  
[58; 59; 79, с. 98- 
101; 85; 161, с. 

105110; 174, с. 

592594; 188; 287; 

542, с. 115-116; 585;  
597; 792]  
[61; 128; 155; 372, с. 

430-438, 431; 612; 

721; 738; 777;  
788]  

  

 

1  2  3  4  
7  Теорії, методологічний 

інструментарій та методики 

прикладного аналізу:   
  
воєнно-історичної аналітики;   

  

  
військово-соціальної аналітики   

Інститут історії України 

НАН України, Київський 

військовий гуманітарний 

інститут, Національний 

університет оборони  
України  
ім. І. Черняховського,  
Науково-дослідний центр 

гуманітарних проблем 

Збройних сил України, 

Київський національний 

університет ім.  
Т. Шевченка, Всеукраїнська 

громадська організація 

«Український інститут  
воєнної історії»  

  

  

  

  
[113; 185; 348; 708;  
739; 742; 755; 762;  
790]  
[2; 139; 171; 345; 

382, с. 274-278;  
535; 699; 766; 796]  
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8  Теорії, методологічний 

інструментарій та методики 

прикладного аналізу масової 

аналітики в інтересах  
національної безпеки  

Національний університет 

оборони України  
ім. І. Черняховського,  
Національний інститут 

стратегічних досліджень, 

Київський національний 

університет ім. Т. Шевченка 

та ін. ВНЗ та науково-

дослідні установи  

[79, с 77-79; 144, с.  
49-53; 158; 355; 

386; 428; 432; 542, 

с. 95-97; 559, с. 284-

286, 289-294,  
298-304,  316-320;  
702]  

9  Теорії, методологічний 

інструментарій та методики 

прикладного аналізу 

стратегічної та ситуативної 

аналітики у сфері:  
  
підготовки та проведення 

миротворчих операцій;  
 підготовки  та  ведення  
гібридних війн;  

  

  

  

  

  
 застосування  приватних  
військових кампаній;  

  
 підготовки  та  ведення  
інформаційних війн   

  

Національний університет 

оборони України  
ім. І. Черняховського,  
Національний  інститут 

стратегічних досліджень та 

ін. ВНЗ та науково-дослідні 

установи  

  

  

  

  

  

  
 [540,  с.  116-118,  
148-152; 641]  
[6; 79, с. 17-22, 2529, 

57-59, 79-87;  
82; 90; 94; 102; 144,  
с. 179-183; 155;  160; 

309; 325; 339;  
426; 437; 474; 576;  
583; 639; 665; 773]  
[5; 161, с. 183-189; 

163; с. 135-139;  
441]  
[79, с. 22-25, 95-98; 

144, с. 164-167,  
 162,  с.  212-216;  
287; 288; 329; 333; 

449; 476; 478; 540, 

с. 122-123;   

1  2  3  4  

      542, с. 89-91; 559, с. 

312-313; 594; 696; 

752; 753; 775;  
778; 781]  
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10  Теорії, методологічний 

інструментарій та методики 

первинної аналітики у сфері 

забезпечення національною 

безпекою:  
  
теорії  моніторингу  загроз  
воєнній безпеці;  
теорії моніторингу загроз 

терористичного характеру; 

теорії моніторингу загроз 

інформаційній безпеці людині,  
суспільству, держави;  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
теорії  моніторингу  загроз  
внутрішньополітичній безпеці;  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
теорії моніторингу загроз 

громадській безпеці; теорії 

моніторингу загроз  
соціальній безпеці;  

  

  

  

Національна академія 

державного управління при 

Президентові України, 

Національний університет 

оборони України  
ім. І. Черняховського,  
Національний інститут 

стратегічних досліджень, 

Київський національний 

університет ім. Т. Шевченка 

та ін. ВНЗ,  
науково-дослідні установи  

  

  

  

  

  

  
[58; 59; 89]  

  
[193; 207; 450; 676; 

686; 709; 719; 756]  
[1; 22; 26; 79, с. 

4345, 65-66; 144, с. 

104-112, 118-122, 

261-264; 146, с.  
262-264, 326-328; 

174, с. 219-221;  
200; 229; 371, с.127-

130; 383, с. 188-190, 

271-274;  
385; 553, с. 126- 
164; 559, с. 281283, 

322-323, 348- 
350; 643; 694]  
[79, с. 36-38, 86-88; 

128; 136; 137; 146, с. 

279-281, 290-291; 

174, с. 377-378;  
209,  с.  584-587;  
290; 359; 382, с 233-

237; 536, с. 210-211; 

542, с. 7577; 516; 

559, с. 269271, 294-

295; 570;  
571; 603; 606; 607;  
613; 733; 774]   
[383,  с.  201-204;  
553,  с.  165-215]  
[30; 35; 45, с. 6265; 

50; 66; 78; 121; 146, 

с. 306-307;  
174, с. 196-197, 373-

374; 536, с.  
168-169,  176-178;  
575; 647; 650]   
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1  2  3  4  
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   теорії  моніторингу  
державній безпеці;  

  
 теорії  моніторинг  
зовнішньополітичній 

безпеці;  

  
 теорії  моніторингу  
економічні безпеці;  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 теорії  моніторингу  
енергетичній безпеці;  

  

  

  
 теорії  моніторингу  
продовольчій безпеці;  

  

  
 теорії  моніторингу  
фінансовій безпеці;  

  

  

  

  

  
теорії моніторингу 

демографічній безпеці; 

моніторингу загроз релігійній 

безпеці;  
  

  

  

загроз  

загроз  

загроз  

загроз  

загроз  

загроз  

загроз  

загроз  

загроз  

  [79, с. 39-42, 45-48, 

75-76; 95; 146, с. 

313-315; 567; 677]  
[27; 76; 174, с. 377- 
378; 559, с. 337- 
339; 729]  
[144, с. 49-53; 167;  
172; 174, с. 192195, 

269-270, 368370; 

178, с. 51-52; 234; 

236; 289; 371, с. 

169-172, 176-179; 

372, с. 406-412,  
 439-446,  478-485;  
376; 377; 382, с. 87- 
90; 543; 559, с. 

297298, 350-352; 

581;  
675; 803]  
[133; 145, с. 79-90, 

170-173; 189; 209, 

с. 593-595; 211, с.  
290-292; 534, с. 

4546; 672-674]  
[62; 145, с. 173175; 

178, с. 18-22; 317; 

572; 725; 799, с. 58-

61]  
[39; 40; 52; 53; 79, с. 

48-56; 92; 93; 112; 

183; 210; 225; 372, 

с. 182-185;  
 373,  с.  306-311;  
534, с. 53-54; 555;  
611; 723]  

 [209,  с.  607-609;  
261; 557; 610]  
[24; 64; 65; 79, с.  
66-70; 146, с. 

259260; 182; 198; 

438;  
448; 536, с. 172- 
173; 540, с. 135- 
137; 559, с. 315- 
316; 679; 680; 730]  
[138; 177; 194; 712; 

757; 761; 793; 799, 

с. 74-77]  
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 теорії  моніторингу  
етнополітичній безпеці;  

  
 теорії  моніторингу  
гуманітарній безпеці;  

  

 [209,  с.  609-610;  
297; 534, с. 12-15;  
536, с. 84-85.; 745;  
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1  2  3  4  

    
теорії моніторингу загроз 

духовній безпеці;  
теорії моніторингу загроз 

кадровій безпеці в системі 

публічного управління;  
теорії  моніторингу  загроз  
біологічній безпеці;  

  
теорії моніторингу 

техногенноекологічної безпеки;  
  

  

  

  

  

  

  

  
теорії моніторингу загроз 

безпеці критичній  
інфраструктурі;  

  
теорії моніторингу загроз 

прикордонній безпеці;  
  

  
теорії моніторингу загроз 

транспортній безпеці;  
  
теорії  моніторингу  загроз  
міграційній безпеці  

  799, с. 42-52]  
[2; 3; 79, с. 70-74;  
354; 799, с. 83-86]  
[690; 782; 783]  

  

  
[55; 80; 129-131; 

146, с. 268-270;  
540, с. 113-114]  
[20; 122; 146, с. 319-

320; 209, с.  
258-260; 279, с. 

4750; 372, с. 288-

290;  
383, с. 60-64, 

137141, 145-147, 

159163; 459, с. 23; 

559, с. 271-273, 

330-333; 718, с. 

223-238;  
720]  
[38; 56; 382, с. 2832; 

383, с. 222-226;  
420; 601; 673]  

  
[31; 79, с. 89-91;  
95; 97, с. 13-15;  
357; 542, с. 105- 
106, 116-118; 732] 

[97, с. 24-25; 371, с.  
140-143; 382, с. 79- 
82]  
[146, с. 255-257; 

342-344; 372, с.  
231-237;  383,  с.  
155-159;  536,  с.  
184-187;  559,  с.  
286-289; 610]  

  

Джерело: [розробка автора].  

  

Додаток Л 4 

Історичний огляд-аналіз процесу становлення та розвитку інституту 

забезпечення національної безпеки України  
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Історично інститут забезпечення національної безпеки України склався в 1997 р.  
після схвалення Концепції (основи державної політики) національної безпеки України [381, 

с. 184-194]. В Концепції були визначені завдання аналітичної діяльності, а саме: 

інформаційне забезпечення життєдіяльності складових частин СЗНБ; вироблення стратегій 

забезпечення національної безпека та оцінка результативності вжитих заходів у цій 

специфічній сфері; прогнозування, виявлення та оцінка можливих загроз національній 

безпеці, причин виникнення конфліктів та наслідків їхнього прояву [381, с. 192].   
Подальший розвиток інституту забезпечення національної безпеки відбувався у 

відповідності до вимог Законів України «Про основи національної безпеки України» (2003 

р.) [393, с. 49-60] та «Про національну безпеку України» (2018 р.) [513]. Зокрема, в Законі 

України «Про основи національної безпеки України» термін «система забезпечення 

національної безпеки» відсутній, проте завдання аналітичної діяльності у сфері 

забезпечення національної безпеки залишилися фактично без змін [381, с. 60]. В Законі 

України «Про національну безпеку України» (2018 р.) [513] до вказаного переліку завдань 

аналітичної діяльності у сфері забезпечення національної безпеки додалися завдання щодо 

комплексного огляду сектору безпеки і оборони (ст. 27). Також в ст. 12 цього закону 

визначено склад сектору безпеки і оборони.  

  

Джерело: [розробка автора].  

  

  

Додаток Л 5 

Історичний огляд-аналіз процесу становлення та розвитку інституту 

розвідки України  

  
З прийняттям Законів України «Про Службу безпеки України» (1992 р.) [381, c. 275-

287] та «Про оборону України» (1992 р.) [381, c. 72-86] почав складатися інститут розвідки, 

й остаточно був сформований з прийняттям Законів України «Про розвідувальні органи 

України» (2001 р.) [522], «Про Державну прикордонну службу України» (2003 р.) [381, с. 

437-454] та «Про Службу зовнішньої розвідки України» [525]. Цей інститут містить у собі 

систему цінностей, норм, які забезпечують її ціннісно-нормативний супровід 

розвідувальної діяльності в системі забезпечення національної безпеки.   
В статті 6 Закону України «Про розвідувальні органи України» визначено сфери 

діяльності розвідувальних органів України, а саме [381, с. 290]: Служба зовнішньої розвідки 

України – у політичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, 

інформаційній та екологічній сферах; розвідувальний орган Міністерства оборони України 

– у воєнній, воєнно-політичній, воєнно-технічній, воєнно-економічній, інформаційній та 

екологічній сферах; розвідувальний орган спеціально уповноваженого центрального органу 

виконавчої влади у справах охорони державного кордону – у сферах прикордонної та 

імміграційної політики та в інших сферах, що стосуються питань захисту державного 

кордону України та її суверенних прав у виключній (морській) економічній зоні.  
Інформація, здобута й опрацьована розвідувальними органами України, надається 

Президентові України, Голові Верховної Ради України, Прем’єр-міністрові України та 
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іншим визначеним Президентом України споживачам в установленому ним порядку з 

додержанням вимог законів України «Про державну таємницю» [381, с. 341-363], «Про 

інформацію» [506] та інших.  
Етапи інституалізації розвідувальної діяльності в СЗНБ України, а саме: 1) 

усвідомлення потреби в аналітичній та розвідувальній інформації; формування мети 

розвідувальної діяльності та цілей розвідувально-інформаційного забезпечення політики 

національної безпеки; 2) ціннісне і нормативне впорядкування розвідувальної діяльності в 

інтересах забезпечення національної безпеки; 3) організація розвідувальної діяльності в 

інтересах забезпечення національної безпеки нами докладно розглянуто в публікації [636].   

  

Джерело: [розробка автора].  

  

  

Додаток Л 6 

Перелік установ, що структурно входять до інституту 

державноуправлінської аналітики України  

  

Інститут державно-управлінської аналітики України структурно включає в себе:  

  
1) РНБО України, основними завданнями якої є [381, с. 108-112]:   
а) розробка і уточнення Стратегії національної безпеки України, інших 

концептуальних і доктринальних документів у сфері забезпечення національної безпеки і 

оборони;   
б) удосконалення системи забезпечення національної безпеки;   
в) визначення потенційних та реальних загроз національним інтересам. На Апарат 

РНБО України покладається завдання поточного інформаційно-аналітичного забезпечення 

діяльності РНБО України;   
2) Інформаційно-аналітичні служби міністерств та відомств, які безпосередньо 

та опосередковано опікуються питаннями національної безпеки.   
3) Національний інститут стратегічних досліджень (НІСД). Місією є 

науковоаналітичне супроводження діяльності Президента України і РНБО України. 

Водночас, НІСД є консультативно-дорадчим органом при Президентові України [457]. 

Одним із завдань НІСД такоє є науково-методичне забезпечення проведення комплексного 

огляду сектору безпеки і оборони [513].   
4) Інститути НАН України: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН  

України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, 

Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Інститут економіки та 

прогнозування НАН України, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи 

НАН України, Інститут соціології НАН України та інші [379].   
5) Українську університетську спільноту: Національна академія державного 

управління при Президентові України, Національний університет оборони України ім. Івана 

Черняховського, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Київський 

економічний національний університет ім. В. Гетьмана та інші.   
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6) Державні науково-дослідні установи: Центр воєнно-стратегічних досліджень 

НУОУ ім. Івана Черняховського; Науково-дослідний центр гуманітарних проблем 

Збройних Сил України та інші.   
7) Державні засобами масової інформації та комунікації.  

  

Джерело: [розробка автора].  

  

  

Додаток Л 7  

  

Перелік установ, що структурно входять до інституту неурядової 

аналітики України  

  

Інститут неурядової аналітики України структурно включає в себе:  
Українським центром економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова  

(1994 р.);  
Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»;  
Центр соціальних досліджень «Софія»;  
Український інститут публічної політики;  
Асоціацію розвитку та безпеки;  
Академію безпеки відкритого суспільства;  
Групу Стратегічних та Безпекових Студій;  
Центр воєнної політики та політики безпеки;  
Центр політико-правових реформ;  
Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України;  
Український незалежний центр політичних досліджень;  
Міжнародний центр перспективних досліджень;  
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій;  
Інститут проблем законодавства;  
Атлантичну Рада України;  
Інститут Євроатлантичного Співробітництва;  
Інститут Європейської Інтеграції;  
Товариство зовнішньої політики України;  
Центр стратегічних досліджень;  
Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва;  
Центр політико-правових реформ;  
Центр політичний студій та аналітики «Ейдос»; Інститут 

глобальних стратегій.  

  

  

Джерело: [19; 73; 76; 119; 214; 243; 313; 360; 379; 380; 387; 667; 707; 811; 
контент-аналіз автора].   
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Додаток Л 8 

Перелік ВНЗ, що структурно входять до  інституту 

освіти аналітиків в Україні  

  
Формування комунікативних, експертно-консультативних та 

інформаційноаналітичних компетенцій військових фахівців, державних службовців, 

гуманітаріїв, політологів та економістів професійна діяльність котрих пов’язана із 

забезпеченням національної безпеки України здійснювалася та здійснюється у ВНЗ, 

зокрема в:   
Національному університеті оборони України ім. І. Черняховського;  
Національній академії державного управління при Президентові України;  
Київському національному університеті ім. Т. Шевченка;  
Київському національному економічному університеті ім. В. Гетьмана;  
Державному університеті телекомунікацій;  
Київському національному торговельно-економічний університеті;  
Київському національному університеті культури і мистецтв;   
Навчально-наукововиробничому центрі Національного університету цивільного 

захисту України та ін.   

  

Джерело: [12; 13; 106; 142; 195, с. 183-196, 196; 227; 228; 235; 305; 347;  

363; 371, с. 147-150; 375; 414; 422; 430; 462; 484; 559, с. 355-357; 580; 589; 602; 
604; 649; 662; 688; 689; 759; 764; 765; 777; 784; 789; 800 контент-аналіз автора].   

  

Додаток Л 9 

Недоліки системи підготовки   

фахівців-аналітиків та фахівців публічного управління в Україні  

  

Недоліками системи підготовки фахівців-аналітиків та фахівців публічного 

управління в Україні, й зокрема у сфері національної безпеки є:   
1) не виокремленість в Національному класифікаторі України ДК 009:2010 

«Класифікація видів економічної діяльності» аналітичної діяльності як самостійного виду, 

а лише фрагментарне представленння її в окремих класах діяльності;   
2) відсутність кваліфікаційних вимог для аналітиків залежно від ступеня освіти 

та їх співвіднесення з транснаціональними межами кваліфікацій;   
3) відсутність державної концепції підготовки, перепідготовки, підвищення 

кваліфікації фахівців-аналітиків у різних сферах діяльності, й зокрема у сфері національної 

безпеки;   
4) відсутність механізму кількісних розрахунків необхідності у 

фахівцяханалітиках у різних сферах діяльності та національної безпеки зокрема;   
5) ресурсні обмеження та домінування вузьковідомчих підходів до підготовки 

фахівців-аналітиків оперативного і тактичного рівнів у різних сферах національної безпеки;   
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6) відсутність кваліфікаційних вимог для фахівців-аналітиків стратегічного 

рівня у сфері національної безпеки.  

  

Джерело: [141; 235; 254; 302; 305; 347; 559, с. 266-267; 569; 589; 602; 604; 

759; 764; 765; 777; 783; 789; контент-аналіз автора].  

  

Додаток Л 10  

  

Актуальні проблеми державного управління  аналітичною 

діяльністю в СЗНБ України  

  
Актуальними проблемами державного управління аналітичною діяльністю в СЗНБ 

України є:  
1) про розриви між базовими соціальними інститутами, які визначають зміни в 

інституціональному середовищі аналітичної діяльності в СЗНБ України;  
2) про недосконалість зовнішнього та внутрішнього інституціонального 

середовища аналітичної діяльності в СЗНБ, що обумовлена середнім рівнем щільності 

вказаного середовища, тобто середнім ступенем урегульованості відносин між суб’єктами 

аналітичної діяльності у цій специфічній сфері та середнім рівнем щільності аналітичних 

установ;  
3) про інституційні розриви між інституційними рівнями аналітичної діяльності 

в СЗНБ, а саме її зовнішнім та внутрішнім інституціональним середовищем, що 

проявляється у недотриманні принципу компліментарності соціальних інститутів. Це 

породжує практику відносно самостійного формування соціальних інститутів на верхньому 

(зовнішнє інституціональне середовище) та нижчому (внутрішнє інституціональне 

середовище) рівнях системи національної безпеки без урахування їхніх взаємозв’язків, а 

також того факту, що дестабілізуючі процеси на верхньому рівні системи є найбільш 

руйнівними для системи загалом. Тобто, недорозвинене зовнішнє інституціональне 

середовище породжує дестабілізуючі процеси на верхньому рівні системи, що автоматично 

проявляються на нижчому рівні цієї системи. За таких умов, що склалися має місце 

порушення функціональної єдності системи національної безпеки та системи забезпечення 

національної безпеки, як її складової, а також системи аналітичної діяльності у сфері 

забезпечення національної безпеки;  
4) про інституційні розриви між суміжними інститутами зовнішнього 

інституціонального середовища аналітичної діяльності в СЗНБ, що проявляється у 

порушенні формули безпекотворення «цінності → ідеологія → політика → безпека». Такий 

стан справ обумовлений: по-перше, низьким рівнем розвитку інституту національної 

політичної культури та тотальною амбівалентністю суспільства, що не дозволяє чітко 

визначити національні цінності та національні інтереси, по-друге, низьким рівнем розвитку 

інституту національної стратегічної культури, що створює перешкоди для реального 

сприйняття загроз національним інтересам; по-третє, низьким рівнем розвитку інституту 

національної безпеки та інституту ідеології національної безпеки України, який в умовах 

ідеологічної дезінтеграції сучасного українського суспільства представлено еклектикою 

парадигм національної безпеки, а саме консервативною та ліберальнодемократичною 

парадигмами. Це негативним чином позначається на розробці нормативно-правової бази у 

галузі національної безпеки та політики національної безпеки; по-четверте, незбіганням 
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складності безпекового середовища і загального стану соціального інституту аналітики як 

науки, що не дозволяє застосувати наукових схем «загрози → противник → моделювання» 

та «загрози → захист → безпека» при розробці довгострокової та поточної політики 

національної безпеки України;  
5) про інституційні розриви між суміжними інститутами внутрішнього 

інституціонального середовища аналітичної діяльності в СЗНБ, а саме:   
а) між інститутом забезпечення національної безпеки та інститутом адаптивної 

ефективності системи аналітичної діяльності у сфері забезпечення національної безпеки 

України; між інститутом взаємодії аналітики, розвідки, політики та інститутом права, що 

регулює діяльність та взаємодію суб’єктів аналітичної діяльності в СЗНБ. Ці інституційні 

розриви обумовленні значною інертністю професійної свідомості фахівців-аналітиків та 

фахівців-управлінців у сфері національної безпеки, що обумовлено не своєчасністю, а 

інколи й неспроможністю, усвідомлення державно-управлінських проблем забезпечення 

національної безпеки;  
б) між інститутами розвідки, державно-управлінської і неурядової аналітики, що 

обумовлено: по-перше, незбіганням складності безпекового середовища і загального стану 

розвитку вказаних інститутів; по-друге, невідповідністю аналітичних засобів, методів і 

способів аналітичної діяльності, які використовуються структурами неурядової аналітики 

завданням стратегічного управління національною безпекою;  
6) про недосконалість ціннісних імперативів та інструментальних цінностей 

аналітичної діяльності в СЗНБ України, які представлено в офіційному дискурсі, а саме: 

актуальність, оперативність, повнота, достовірність аналітичної інформації про стан 

національної безпеки, про можливості та наміри ймовірного противника.   
7) про часткову сформованість інституційної матриці аналітичної діяльності в 

СЗНБ України, що не в повній мірі забезпечує інституалізацію вказаної діяльності, яка 

ґрунтується на:  
ціннісних імперативах аналітичної діяльності – знання про реальні та потенційні  

загрози національним інтересам України;  інструментальних цінностях аналітичної 

діяльності – актуальність, оперативність;  
повнота, достовірність аналітичної інформації про стан національної безпеки; нормах 

аналітичної діяльності, а саме дотримання принципів – політичної коректності  до 

 влади,  об’єктивності,  системності,  неперервності,  узгодженості, 

верифікації, рентабельності, альтернативності, історизму; нормативно визначених 

функціях прямого контролю з боку державних органів  
влади за діяльністю розвідувальної спільноти і урядовими аналітичними установами; 

нормативно визначених функціях урядових аналітичних установ, розвідувальної  
спільноти, а також завданнях спецслужб у сфері їхньої відповідальності;  напрямках 

 аналітичної  діяльності  –  інформаційно-аналітичне  забезпечення 

поточної та довгострокової політики національної безпеки, експертно-консультативна 

діяльність, консалтинг;  дисциплінах і дисциплінарних галузях аналітики, а саме: 

первинній, вищій, масовій, стратегічній та ситуаційній, безпековій, політичній, 

економічній, воєнній, воєнно-політичній, воєнно-історичній та військово-соціальній 

аналітиці; тематиці – практичні проблеми забезпечення національної безпеки і оборони на  
оперативному, тактичному та стратегічному рівнях державного управління;  

організаційних формах аналітичної діяльності – діагностична, прогностична; принципі 

єдності технологічної та інформаційної платформ, що забезпечує утворення  єдиного 

 інформаційно-аналітичного  простору  державного  управління 

національною безпекою; принципі охорони державної таємниці та кібербезпеки в єдиному 

інформаційно- 
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аналітичному просторі державного управління національною безпекою; способах 

структурної організації урядових аналітичних установ – ієрархічний,  
неурядових – мережевий; специфічних формах взаємодії суб’єктів аналітичної діяльності з 

урядом та між собою, а саме: корпоративна форма взаємодії між урядовими аналітичними 

центрами та урядом з дотриманням принципу політичної коректності аналітичної установи 

до влади, дотримання ситуації «здорової» конкуренції та взаємодії між урядовими та 

неурядовими аналітичними установами.  
8) про інституційні розриви між суміжними інститутами 

макроінституціонального середовища, що регулює процеси аналітичної діяльності в СЗНБ 

України на загальнонаціональному рівні управління національною безпекою, а саме:  
а) між інститутами первинної, вищої, масової аналітики з однієї сторони, й між 

інститутами стратегічної, ситуаційної, безпекової, політичної, економічної, воєнної, 

воєнно-політичної, воєнно-історичної та військово-соціальної аналітики з іншої, що 

обумовлено: по-перше, незбіганням складності безпекового середовища і загального стану 

розвитку вказаних інститутів; по-друге, недосконалістю засобів забезпечення аналітичної 

діяльності: технологій, методів збирання й обробки інформації щодо загроз національній 

безпеці у різних сферах, специфічних прийомів їх ідентифікації та діагностики, аналізу й 

синтезу, прогнозування тенденцій розвитку загроз національній безпеці, оцінки наслідків 

прийняття різних варіантів державно-управлінських рішень щодо реагування на виявлені 

загрози національній безпеці, які використовуються відповідними структурами аналітичної 

діяльності в інтересах забезпечення національної безпеки; по-третє, недосконалістю 

науково-методичного забезпечення проведення комплексного огляду сектору безпеки і 

оборони, який є вихідною інформацію для прийняття державноуправлінських рішень у 

сфері реформування сектору безпеки і оборони;  
б) між інститутом аналітики як науки, що репрезентує комплекс знань про 

технологію і сенс аналітичної діяльності та інститутом освіти фахівців-аналітиків, що 

обумовлено: по-перше, незбіганням складності безпекового середовища і загального стану 

розвитку вказаних інститутів; по-друге, не досить високою якістю наукових досліджень 

проблем аналітики, їх невідповідністю вимогам часу, що, в свою чергу, не забезпечує 

оптимальне поєднання навчального процесу з фундаментальними та прикладними 

науковими дослідженнями у цій галузі знань; по-третє, відсутністю цілісної системи 

підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників з питань аналітичної 

діяльності, що також негативно впливає на якість наукових досліджень у сфері аналітики та 

навчального процесу фахівців-аналітиків; по-четверте, відсутністю цілісної системи 

підготовки фахівців-аналітиків загалом, у сфері національної безпеки, зокрема;  
9) про сформованість інституту організації, що регулює спільну діяльність 

суб’єктів аналітичної діяльності по реалізації ними функцій первинної, вищої, масової, 

стратегічної та ситуаційної, безпекової, політичної, економічної, воєнної, 

воєннополітичної, воєнно-історичної та військово-соціальної аналітики, а також інституту 

інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття державно-управлінських рішень у 

сфері національної безпеки України, інституту планування аналітичної діяльності в системі 

забезпечення національної безпеки України, інституту контролю результатів реалізації 

цілей розвідувальної та аналітичної діяльності в системі забезпечення національної безпеки 

України;  
10) про часткову сформованість інституту моніторингу загроз національній 

безпеці України, інституту експертно-консультативної діяльності та консалтингу, інституту 

комунікації в системі забезпечення національної безпеки України, інституту інформаційно-

технологічного забезпечення аналітичної діяльності в системі забезпечення національної 
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безпеки України, інституту адаптивної ефективності системи аналітичної діяльності у сфері 

забезпечення національної безпеки.   

  

Джерело: [розробка автора].  

  

  

  

Додаток М  

  

Класифікація організаційних моделей аналітичної діяльності в системі 

забезпечення національної безпеки (за критерієм форми організації 

діяльності аналітичної структури)  

  
Критерії аналізу 

моделей /   
  

Тип організаційної моделі аналітичної діяльності в системі 

забезпечення національної безпеки  
Бюрократично-номенклатурна  Коопераційна  

Характеристика 

складових моделей  
1  2  

Місія  аналітичної 

структури  

Добір актуальних питань 

державного управління у сфері 

забезпечення національної 

безпеки  

Добір суспільно значущих 

питань у сфері забезпечення 

національної безпеки  

Цілі  аналітичної 

структури  

1. Розробка науково-обґрунтованих рекомендацій для органів, що 

опікуються питаннями забезпечення національної безпеки на основі 

вивчення та прогнозування динаміки розвитку загроз національним 

інтересам.  

2.  Удосконалення 

 управління діяльністю 

офісу органів, що опікуються 

 питаннями забезпечення 

 національної безпеки.  

2. Пошук засобів для реалізації 

проектів, створення й підтримка 

репутації, іміджу аналітичної 

структури.  
3. Налагодження кооперації з 

аналогічними структурами в 

середині країни заради 

привертання уваги спонсорів та 

уникнення дублювання в роботі 

або організації масованої 

підтримки того чи іншого 

проекту.  
Завдання аналітичної 

структури   
1. Академічні дослідження проблем національної безпеки, що мають 

довгострокову цінність.  
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2. Розпізнавання і виявлення 
потенційних та реальних загроз 
національній безпеці у сфері 

відповідальності конкретного 
органу, прогнозування сценаріїв 
розвитку виявлених загроз та їх 
переростання у небезпеки, 
підготовка рекомендацій по 
найбільш доцільним способам їх 
нейтралізації і оцінка наслідків 
прийнятих рішень щодо 
реагування на них.  
3. Вивчення стратегічної, 

тактичної, оперативної 

обстановки з метою визначення 

чинників, причин та умов, які 

сприяють або, навпаки, 

перешкоджають формуванню її 

нормального стану.  

2. Наукове осмислення 
проблем забезпечення 
національної безпеки, розробка 

пропозицій щодо оригінальних 
та альтернативних способів їх 
вирішення.   
3. Вироблення та 
впровадження ідей, 

новаторських підходів щодо 
забезпечення національної 

безпеки у проектній формі, 
котрі можуть бути інтегровані у 

практику публічного 

управління.  
4. Опонування державним 

законопроектам, концепціям, 

планам, програмам, 

експертизам по проблемам 

забезпечення національної 

безпеки.  

Продовження додатку М  

Характеристика 

складових моделей  
1  2  

  4. Підготовка варіантів 
рішення конкретних завдань, 
включаючи рекомендації по 
проведення заходів щодо 
досягнення органом можливого і 
бажаного стану поточної 
обстановки у сфері національної 
безпеки.  
5. Розробка законопроектів, 
концепцій, планів, програм, 
експертиз по проблемам 
забезпечення національної 
безпеки у сфері відповідальності 
директивного органу.  
6. Формування стратегії і 
тактики інформаційно-
аналітичної  
діяльності офісу органу, що 

опікується питаннями 

забезпечення національної 

безпеки, її координації, 

удосконалення і розвитку 

структури.  

5. Дослідження  окремих 

конфліктних  питань 

суспільного життя в контексті 

забезпечення  національної 

безпеки.  
6. Підготовка кадрів для 
державного апарату.  
7. Формування  необхідної 

громадської думки щодо питань 

національної безпеки.  
8. Проведення дискусій з 
питань національної безпеки між 
представниками влади і науки.  
9. Налагодження 

 зовнішніх зв’язків з 

інвесторами.  

Спосіб  структурної  
організації  

Ієрархічна   Мережева  

Елементи структурної 

організації  
Структурна модель науково-дослі 

1. Наукова рада, що визначає 

досліджень, місію і мету ан 

дної установи:  
й коректує генеральний напрям 

алітичної діяльності в межах  

 професійного поля.  
2. Директорат, що є відповіда льним за формулу динамічної  
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 структури, оптимальний розподіл  активів, інтеграцію зусиль, етапи  

 реалізації планів, їх результативні сть.  

 3. Комплексна логістика – управ ління зовнішніми і внутрішніми  

 ресурсами  забезпечення  аналі тичної  діяльності,  підвищення  

 життєздатності й авторитету устан ови.  
4. Науково-дослідні відділи.  
5. Науково-дослідні лабораторії.  

4. Ногеми – співробітники 

зведені в персональні 

дослідницькі молекули.  
Структурна модель ситуаційного 
центру директивного органу, що 
опікується питаннями 
національної безпеки:  
1. Інформаційне забезпечення 
(інформаційна модель об’єктів 
безпеки і безпекового 
середовища, моделі ситуацій та 

загроз).  
2. Лінгвістичне забезпечення 
(класифікатори, рубрикатори, 

словники, нормативно-довідкові 
документи).  
3. Засоби моніторингу 

об’єктів безпеки і безпекового 

середовища в режимі реального 

часу, засоби зберігання 

накопичених даних.  

  

Закінчення додатку М  
Характеристика 

складових моделей  
1  2  

  4. Експертно-аналітичне 

забезпечення.  
5. Комплекс технічних 

засобів, включаючи засоби 
відображення інформації.  
6. Засоби контролю і 

управління функціонуванням.  

  

Специфіка взаємодії 

аналітичної 

структури з урядом  

Корпоративна  Конкурента  

Характерні  умови  
діяльності  

1. Чітка регламентація діяльності 
аналітичної структури в контексті 
функцій та завдань органу, що 
опікується питаннями 
забезпечення національної 

безпеки.  
  

1. Відсутність 

бюрократичного тиску.  
2. Відкритість  і 

комунікабельність.  
3. Свобода  у 

 підборі співробітників.  
4. Гнучкість  при 

 виборі предмету 

дослідження.   
5. Творча атмосфера.  
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Джерело: розробка автора  
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Додаток Н 

Показники організаційно-технічної ефективності діяльності 

інформаційно-аналітичної служби / підрозділу  

Показник  Формула розрахунку  

К1 – рівень організації 

виконання посадових 

обов’язків аналітиками 

служби / підрозділу  

К1 = С1/З,  
де С1 – чисельність аналітиків, котрі здійснюють 

професійну діяльність на основі посадових інструкцій; З – 

загальна чисельність аналітиків ІАС / підрозділу  

К2 – рівень технологічності 

інформаційно-аналітичної 

діяльності  

К2 = Ф1/Ф,  
де Ф1 – число функцій ІАС або структурного підрозділу, на 

виконання яких є офіційно затверджені методичні 

матеріали (аналітичні технології); Ф – загальне число 

функцій ІАС або структурного підрозділу  

К3  –  рівень 

 контролю виконання 

 завдань інформаційно-

аналітичної діяльності  

К3 = Р1/Р,  
де Р1 – число проконтрольованих виконаних завдань 

інформаційно-аналітичної діяльності за певний період; Р – 

загальна кількість виконаних завдань 

інформаційноаналітичної діяльності за той же період  

К4 – рівень планування 

інформаційно-аналітичної 

діяльності працівників ІАС / 

підрозділу  

К4 = Сп/З,  
де Сп – чисельність аналітиків, професійна діяльність яких 

планується на певний період; З – загальна чисельність 

аналітиків ІАС / підрозділу  

К5 – рівень контролю, 

поточних результатів 

діяльності аналітиків  

К5 = Зк/З, де Зк – чисельність аналітиків, поточні 

результати яких постійно оцінюються; З – загальна 

чисельність аналітиків ІАС / підрозділу  

К6  –  рівень 

 стабільності кадрів  
К6 = 1 – С2/З,  
де С2 – чисельність аналітиків, звільнених за рік; З – 

загальна чисельність аналітиків ІАС / підрозділу  

К7 – рівень організації 

робочих місць аналітиків  
К7 = 1 – С4/З,  
де С4 – чисельність аналітиків, робоче місце котрих 

відповідає вимогам наукової організації праці; З – загальна 

чисельність аналітиків ІАС / підрозділу  

К8 – рівень технічної 

оснащеності професійної 

діяльності аналітиків  

К8 = 1 – С5/З,  
де С5 – чисельність аналітиків, котрі використовують 

комплекс технологічних засобів, інформаційно-аналітичні 

засоби й інтерфейси; З – загальна чисельність аналітиків 

ІАС / підрозділу  

К9 – рівень організації 

професійної підготовки 

аналітиків  

К9 = 1 – С6/З,  
де С6 – чисельність аналітиків, котрі пройшли курси 

підвищення кваліфікації за певний період; З – загальна 

чисельність аналітиків ІАС / підрозділу  

  

Джерело: розробка автора  
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Додаток Н 1  

Перелік інформаційно-аналітичних та експертно-консультативних 

компетенцій фахівців-аналітиків у сфері національної безпеки  

  

Група інформаційно-аналітичних компетенцій фахівців-аналітиків у сфері 

національної безпеки:   
бути здатним формувати інформаційні бази для прийняття оперативних, тактичних  

та стратегічних державно-управлінських рішень у сфері національної безпеки;  бути 

здатним здійснювати верифікацію та структуризацію інформації щодо змісту, структури, 

спрямованості, пріоритетності, тенденцій розвитку та впливу викликів і загроз 

національним інтересам, а також проблем державного управління національною безпекою, 

яка отримується з різних джерел;  бути здатним проводити комплексний аналіз загроз 

національним інтересам, проблем державного управління національною безпекою при 

плануванні та здійсненні інноваційних проектів;  бути здатним проводити комплексний 

аналіз стану і перспектив розвитку зовнішньополітичних, зовнішньоекономічних, воєнно-

політичних зв’язків та їх вплив на міжнародну і національну безпеку;  бути здатним 

проводити комплексний аналіз стану та перспектив розвитку системи державного 

управління національною безпекою в контексті глобальних трансформацій простору 

безпеки;  здійснювати критичну оцінку інформації щодо процесу та наслідків реалізації 

державної політики національної безпеки і конструктивно, на основі застосування методів 

аналізу та синтезу, готувати пропозиції щодо прийняття керівництвом держави необхідних 

управлінських рішень;  вміти використовувати паспорти загроз національній безпеці для 

вирішення  
професійних задач у сфері державного управління національною безпекою;  вміти 

використовувати інформаційні технології для вирішення різноманітних  
дослідницьких та адміністративних задач.  

Група експертно-консультативних компетенцій фахівців-аналітиків у сфері 

національної безпекиї:   
бути здатним творчо використовувати основні наукові положення науки державного 

управління, загальної теорії безпеки, теорії національної безпеки, а також наукові методи 

гуманітарних, соціальних та економічних наук при виконанні експертноаналітичних робіт, 

обумовлених цілями та завданнями забезпечення національної безпеки;  володіти 

сучасними методами експертних досліджень в професійній діяльності;  бути здатним 

здійснювати соціальну експертизу нормативних правових актів з  
метою виявлення потенційних загроз національним інтересам;  бути здатним здійснювати 

експертну оцінку чинників ризику, здатних створювати соціально-економічну, 

зовнішньополітичну, воєнно-політичну та внутрішньополітичну ситуації критичного 

характеру.  

  

Джерело: [розробка автора].  

  

Додаток Н 2  

Паспорт загроз національній безпеці  

  

І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГРОЗИ  
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1.1. Структура загрози  
Вказуються складові загрози, які утворюють своєрідне "дерево загрози". Аналізу 

мають підлягати можливі явища, події, процеси та інші чинники, що створюють небезпеку 

реалізації життєво важливим національним інтересам України. 1.2. Об’єкти загрози  
Об’єкти загрози визначаються відповідно їх спрямованості проти реалізації 

життєво важливих національних інтересів. Тобто об’єктом загрози є той чи інший життєво 

важливий національний інтерес або сукупність (група) національних інтересів. 1.3. 

Джерела загроз  
Джерелами загроз визначаються явища, процеси, події та інші чинники, а також 

суб’єкти які створюють небезпеку реалізації національних інтересів України, засоби 

загрози.  

  
ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА МОЖЛИВОГО РОЗВИТКУ ЗАГРОЗИ   

  
2.1. Масштаб та імовірність виникнення загрози  

Вказуються  тривалість  (коротко-,  середньо-,  довгостроковість)  загрози 

 та просторовий розмах зовнішніх та внутрішніх чинників, що в змозі 

перешкоджати реалізації національних інтересів та їх наслідків, імовірність виникнення 

загрози, імовірність застосування засобів загрози у мирний час та особливий період, 

комбінації варіантів застосування загрози спільно з іншими загрозами та ймовірність цих 

варіантів. 2.2. Тенденції розвитку загрози  
Надається коротка довідка про систему показників (індикаторів) вимірювання 

загрози, систему порогових значень для загрози, перелік методів, за якими здійснюється 

оцінка рівня загрози, список експертів, що брали участь в оцінці стану і тенденцій розвитку 

загроз, джерела інформації про загрозу.  
Вказується оцінка рівня загрози та динаміка розвитку загрози.  

2.3. Можливі наслідки загрози  
Вказуються прогнози наслідків дії загрози для реалізації життєво важливих 

національних інтересів.  

  

ІІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ  
ПО РЕАГУВАННЮ НА ЗАГРОЗИ   

  
3.1. Суб’єкти забезпечення національної безпеки  

Мають бути стисло описані, виходячи із норм чинного законодавства основні 

функції, завдання, повноваження, сфери відповідальності, особливості діяльності суб’єктів 

забезпечення національної безпеки, підпорядкованих їм сил і засобів щодо виявлення, 

запобігання, прогнозування, нейтралізації (пониження рівні) загрози (її складових).  
3.2. Ресурсне забезпечення  

Вказуються особливості організації ресурсного забезпечення (фінансового, 

матеріально-технічного, інформаційного тощо) діяльності суб’єктів забезпечення 

національної безпеки по реагуванню на загрози, сили і засоби що додатково можуть 

залучатися, їх розподіл та порядок використання.  

  

3.3. Способи і методи реагування на загрози  
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Визначається алгоритм дій суб’єктів забезпечення національної безпеки, 

підпорядкованих їм сил і засобів, а також тих, які можуть залучатися додатково щодо 

реагування на загрози, їх розподіл, порядок, способи і методи використання.  

  

Джерело: [414, с. 37-38].  
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Додаток О 

Список публікацій здобувача  

  

Статті у наукових фахових виданнях  

1. Соколов В.А. Категоріально-понятійний апарат проблематики 

аналітичної діяльності у сфері забезпечення національної безпеки України. 

Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 15. С. 73-78.  

2. Соколов В.А. Класифікація, функції та завдання аналітичної 

діяльності в системі забезпечення національної безпеки. Інвестиції: практика 

та досвід. 2016. № 16. С. 89-94.  

3. Соколов В.А. Теоретичні аспекти модернізації парадигми 

аналітичної компетентності фахівців-управлінців у сфері національної 

безпеки України. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 18. С. 117-121.  

4. Сучасні тенденції міждержавного протиборства та стратегії 

державного реагування на загрози територіальній цілісності України / [О.Г. 

Давиденко, В.І. Курганевич, В.П. Масовець, В.А. Соколов, М.М. Шевченко]; 

Електронне наукове фахове видання «Державне управління: удосконалення та 

розвиток». 2017. № 9. Режим доступу: 

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1119. (дата звернення: 20.09.2019) Назва 

з екрану.  

Особистий внесок: систематизація підходів до оцінювання зовнішнього 

та внутрішнього безпекового середовища України.  

5. Соколов В.А. Cпецифіка етапів інституалізації розвідувальної 

діяльності в системі забезпечення національної безпеки України. Аспекти 

публічного управління. 2017. № 10. Т. 5. С. 51-59.  

6. Соколов В.А., Шевченко М.М. Методологічні підходи до 

оцінювання ефективності функціонування державного механізму 

інформаційно-аналітичного забезпечення політики національної безпеки.  

Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 1. С. 148-154.  

Особистий внесок: розроблено пропозиції щодо методів оцінки загальної 

ефективності інформаційно-аналітичного забезпечення політики 
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національної безпеки, методів оцінки поточної ефективності діяльності 

конкретних інформаційно-аналітичних та розвідувальних служб, показників 

ефективності організаційно-технічної ефективності діяльності 

інформаційно-аналітичної служби.  

7. Соколов В.А., Шевченко М.М. Парадигма аналітичної діяльності 

у сфері забезпечення національної безпеки. Інвестиції: практика та досвід. 

2020. № 13-14. С. 110-117.  

Особистий внесок: сконструйовано практико-цільову компоненту 

парадигм дескриптивної та проспективної аналітичної діяльності у сфері 

забезпечення національної безпеки.  

8. Соколов В.А. Класифікація організаційних моделей аналітичної 

діяльності у сфері забезпечення національної безпеки. Аспекти публічного 

управління. 2020. Т. 8. № 3.С. 58-70.  

9. Соколов В.А. Комплементарна модель аналітичної діяльності в 

системі забезпечення національної безпеки. Scientific Journal Virtus. 2019. № 

38. С. 220 – 224.  

  

Наукові праці, що засвідчують апробацію матеріалів дисертації  

10. Соколов В.А. Основи інформаційно-аналітичного забезпечення 

державного управління національною безпекою України. Управлінські науки в 
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11. Соколов В.А. Сучасні тенденції автоматизації системи 

інформаційно-аналітичного забезпечення політики національної безпеки. 

Ефективність державного механізму реагування на загрози національним 
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12. Соколов В.А. Актуальні проблеми аналітичної діяльності в 
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spolocnosti: socialne, psychologicke a politicke aspekty: Medzinarodna 
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щоріч. Всеукраїн. наук.-практ. конф. за міжнар. участю. К.: НАДУ. 2019. Т. 3. 

С. 76-78.  

19. Соколов В.А. Служба з питань стратегічного планування та 
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Публікації, які додатково висвітлюють результати дослідження  

20. Соколов В.А. Інституційні засади інформаційно-аналітичного 
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Додаток О 1  

  

Апробація результатів дисертації  

  

Основні положення роботи викладено та обговорено на наукових та 

науково-практичних конференціях різного рівня, науково-практичних та 

науково-методичних семінарах:   

1. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Управлінські 

науки в сучасному світі» (Київ, 2015 р., форма участі – публікація тез);  

2. Науково-методичний семінар «Ефективність державного 

механізму реагування на загрози національним інтересам України в умовах 
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3. Щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція за 

міжнародною участю «Державна служба та публічна політика: проблеми і 

перспективи розвитку» (Київ, 26 травня 2016 р., форма участі – усна доповідь);  
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4. І Міжнародна науково-практична конференція «Державне 

управління і національна безпека» (Київ, 2016 р., форма участі – публікація 

тез);  

5. Міжнародна науково-практична конференція «Реалії та 

перспективи розвитку суспільства: соціальні, психологічні і політичні 

аспекти» (Сладковічево, 2016 р., форма участі – публікація тез);  

6. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні 

пріоритети в ХХІ столітті» (Київ, 14-15 лютого 2017 р., форма участі – 

публікація тез);  

7. Х конференція студентів та молодих учених за міжнародною 

участю «Становлення публічного адміністрування в Україні» 

(Дніпропетровськ, 2019 р., форма участі – публікація тез).  

8. Науково-практичний семінар «Виклики і загрози національній 

безпеці в умовах гібридної війни» (Київ, 27 квітня 2017 р., форма участі – усна 

доповідь);  

9. Щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція за 

міжнародною участю «Інституціоналізація публічного управління в Україні в 

умовах євроінтеграційних та глобалізаційних викликів» (Київ, 2019 р., форма  

участі – усна доповідь).  

10. VII міжнародної науково-практичної конференції «Лабіринти 

реальності» (Монреаль – Северодонецьк, 14-15 лютого 2020 р., форма участі – 

публікація тез).  


