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Актуальність теми дослідження

Актуальність дисертаційної роботи Соколова Вадима Андрійовича на 

тему «Інституалізація аналітичної діяльності в системі забезпечення 

національної безпеки на основі застосування зарубіжного та вітчизняного 

досвіду» обумовлена необхідністю створення нової системи аналітичної 

діяльності у сфері забезпечення національної безпеки України з урахуванням 

вимог динамічного безпекового середовища. Вказана система має стати 

основою сучасної методології ефективної організації аналітичної діяльності та 

концептуальною моделлю надання органам державної влади достовірної, 

релевантно!', оперативної, повної, коректної аналітичної інформації про стан 

національної безпеки. Ця обставина визначає зв’язок загальної державно- 

управлінської проблеми забезпечення національної безпеки України в умовах 

європейської та євроатлантичної інтеграції, а також гібридної війни РФ проти 

України, з найбільш важливими науковими та практичними завданнями 

дослідження проблем теорії та практики інституалізації аналітичної діяльності 

у вітчизняній системі забезпечення національної безпеки. Адже недосконалість



правового, інституційного та науково-методичного забезпечення аналітичної 

діяльності у цій специфічній сфері гальмує не лише створення ефективних 

механізмів державного реагування на загрози національним інтересам, а й 

успішну реалізацію Стратегії національної безпеки України.

За таких умов існує нагальна потреба вивчення досвіду іноземних держав 

щодо інформаційно-аналітичного забезпечення політики національної безпеки з 

метою визначення можливостей використання цього досвіду для модернізації 

системи аналітичної діяльності у сфері забезпечення національної безпеки 

України. Відтак, вивчаючи зарубіжний досвід у цій сфері, досить легко 

перейняти зовнішні форми організаційних моделей аналітичної діяльності в 

системах забезпечення національної безпеки, проте досить складно забезпечити 

ефективне функціонування відповідної системи в Україні. Саме тому, 

вітчизняній державно-управлінській практиці сьогодні недостатньо 

орієнтуватися лише на очевидні переваги, зокрема організаційних моделей 

аналітичної діяльності в системах забезпечення національної безпеки СТІТА та 

ФРН, а перш за все шукати власні варіанти їх застосування з урахуванням 

результатів компаративних досліджень у цій специфічній сфері.

Таким чином, можна констатувати, що актуальність дисертаційної роботи 

Соколова В.А. на тему «Інституалізація аналітичної діяльності в системі 

забезпечення національної безпеки на основі застосування зарубіжного та 

вітчизняного досвіду» визначена спрямуванням сучасних управлінських 

трендів дослідження, потребами актуальних теоретичних і практичних 

оновлень систем аналітичної діяльності у сфері забезпечення національної 

безпеки.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертацію виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт 

кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою 
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темами: «Оцінювання ефективності державного механізму реагування на 

загрози національним інтересам України в умовах євроінтеграції» (державний 

реєстраційний номер 0115Ш04055), «Методологія стратегічного планування в 

умовах глобальних загроз національній безпеці та міжнародній стабільності» 

(державний реєстраційний номер 011611002765), «Інституціональні засади розвитку 

державної системи кризового реагування в Україні» (державний реєстраційний 

номер 011811000643), у процесі виконання яких роль автора полягала в 

дослідженні зарубіжного та вітчизняного досвіду організації аналітичної діяльності 

в системах забезпечення національної безпеки, 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 системі забезпечення 

національної безпеки України.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації

Дисертаційна робота Соколова В.А. є кваліфікаційною науковою працею, 

яка містить науково обґрунтовані теоретичні та прикладні результати, в 

сукупності вирішує актуальне наукове завдання, що полягає в теоретичному 

обґрунтуванні та розробленні пропозицій щодо обґрунтування теоретичних засад 

та практичних рекомендацій з удосконалення аналітичної діяльності в системі 

забезпечення національної безпеки України на основі застосування 

позитивного зарубіжного і вітчизняного досвіду, що довів свою ефективність в 

умовах глобальних загроз та викликів.

Встановлено, що теоретичною базою дисертаційного дослідження є 

фундаментальні положення науки державне управління, політології, економіки, 

права, історії та воєнної науки, узагальнені принципи та методи аналізу 

інституалізації аналітичної діяльності в системі забезпечення національної 

безпеки, закономірності забезпечення національної безпеки і суспільного



розвитку, а також праці зарубіжних та вітчизняних вчених з питань державно- 

управлінської та неурядової аналітики, розвідувальної діяльності, механізмів 

інформаційно-аналітичного забезпечення політики національної безпеки та 

державного реагування на загрози національним інтересам, а також 

трансформацій безпекового середовища.

Інформаційною базою дослідження є нормативно-правові акти України, 

СІЛА, ФРН, з питань національної безпеки, нормативно-довідкова література, 

наукові публікації, електронні ресурси мережі Інтернет, результати аналітичних 

досліджень, результати особистих досліджень дисертанта.

Наукові положення, висновки і рекомендації, які викладені в 

дисертаційній роботі, ґрунтуються на аналізі спеціальної літератури 

(енциклопедій, монографій, статей, зарубіжних публікацій тощо) з 

досліджуваного питання, що сприяє забезпеченню достатнього рівня 

обґрунтованості результатів дослідження.

Висновки, які сформульовані в дисертаційній роботі, містять нові наукові 

положення державного управління розвитком системи аналітичної діяльності у 

сфері забезпечення національної безпеки України.

Наукове значення дисертаційного дослідження, достовірність і

новизна результатів

У дисертації сформульовано та обґрунтована сутність теоретичних 

положень, що характеризуються новизною. Найбільш значущими результатами 

дослідження, які мають наукову новизну та отримані особисто дисертантом, є 

такі, у межах роботи уперше:

-  обґрунтовано пріоритетні напрями подальшого розвитку системи 

державного управління аналітичною діяльністю у сфері забезпечення 

національної безпеки України, до яких віднесено: запровадження нової 

парадигми аналітичної діяльності у сфері забезпечення національної безпеки як 

вихідної концептуальної моделі постановки і розв’язання практичних проблем,



структурно вона базується на двох дисциплінарних парадигмах -  дескриптивної 

та проспективно!' аналітики (с. 151, 312-316); інституційне закріплення 

рефлективної моделі удосконалення аналітичної діяльності в системі 

забезпечення національної безпеки, 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 системи забезпечення 

національної безпеки щодо своєчасного та адекватного реагування на загрози 

національним інтересам в умовах динамічного безпекового середовища (с. 163- 

165);

До найбільш вагомих здобутків, відповідно до встановлених завдань 

дослідження, необхідно віднести удосконалення теоретичних засад організації 

та здійснення аналітичної діяльності через розроблення авторської позиції 

щодо:

а) методики історико-компаративного дослідження концептуальних засад 

та компаративного дослідження інституціональних матриць аналітичної 

діяльності в системі забезпечення національної безпеки досліджуваних держав 

(с. 75-78);

б) структурно-функціональної моделі аналітичної діяльності в системі 

забезпечення національної безпеки, яку побудовано за використання «куба 

аналітики» та принципу компліментарності, що передбачає відображення 

сутнісних характеристик аналітичної діяльності в системі забезпечення 

національної безпеки, а саме: організаційного, проблемного, методологічного, 

інформаційно-технологічного, ціннісно-нормативного і кадрового аспектів 

вказаної діяльності та реалізацію функцій аналітики у відповідних підсистемах 

системи забезпечення національної безпеки із дотриманням принципу 

компліментарності (с. 157-160);

в) концепції, що передбачає поєднання модельного підходу з 

інституціональним, системно-діяльнісним, структурно-функціональним 

підходами (с. 58-73). Це дозволило інституалізацію аналітичної діяльності в



системі забезпечення національної безпеки подати як конкретно-історичний 

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

-  понятійно-категорійний апарат аналітичної діяльності у сфері 

забезпечення національної безпеки шляхом:

а) розроблення авторського підходу до класифікації аналітичної 

діяльності в системі забезпечення національної безпеки шляхом виділення 

нових критеріїв: за рівнем організації -  первинна, вища, масова аналітики; 

типом об’єкта аналізу -  безпекова, політична, державно-управлінська та ін.; 

типом часової детермінації -  актуальна, ретроспективна, прогностична; 

залежно від використання результатів для прийняття державно-управлінських 

рішень у сфері національної безпеки -  стратегічна, ситуаційна аналітики; форм 

організації діяльності аналітичної структури -  бюрократично-номенклатурна та 

коопераційна організаційні моделі аналітичної діяльності та ін. (с.73-74, 307- 

309);

б) уведення в науковий обіг таких понять, як: «інституціональна 

диференціація аналітичної діяльності», «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» (с. 47, 48, 50; 54-55);

Слід відзначити важливість положень дослідження, в межах яких дістали 

подальшого розвитку:

-  теоретичні узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду щодо 

інституалізації аналітичної діяльності в системі забезпечення національної 

безпеки (на прикладі США, ФРН, КНР,): для США та ФРН характерною є базова 

інституціональна У-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; для КНР 

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 X- та У-матриць (с. 80-140);

-  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 (с. 151, 154-155; 351-356); сконструювати 

практико-цільовий компонент парадигм дескриптивної та проспективної 

аналітичної діяльності у сфері забезпечення національної безпеки (с. 151, 315- 

316); розробити рефлективну модель удосконалення аналітичної діяльності в 

системі забезпечення національної безпеки (с. 163-165).

Значення одержаних результатів для науки і практики та 

рекомендації щодо їх використання

Дисертаційна робота Соколова Вадима Андрійовича на тему 

«Інституалізація аналітичної діяльності в системі забезпечення національної 

безпеки на основі застосування зарубіжного та вітчизняного досвіду» є 

цілісним та завершеним науковим дослідженням, що містить теоретичні 

положення та практичні пропозиції, які вирішують завдання державного 

управління системою аналітичної діяльності у сфері забезпечення національної 

безпеки України. Пропозиції та рекомендації автора використано у практичній 

діяльності Міністерства оборони України (довідка про упровадження № 222/1- 

1267 від 2 вересня 2016 р.), департаментом контррозвідувального захисту 

інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ (довідка про 

упровадження № 30/2-15207 від 12 вересня 2016 р.), департаментом

інформаційно-аналітичного забезпечення СБУ (довідка про упровадження 

№4/1-2148 від 8 квітня 2017 р.), Національним інститутом стратегічних



досліджень при Президентові України (акт про упровадження від 20 лютого 

2019 р.), Національною академією СБУ (акт про упровадження від 15 квітня 

2019 р.).

Зазначене свідчить, що висновки дисертаційного дослідження та 

рекомендації автора були використані в процесі аналітичної роботи органів 

державної влади, що опікуються питаннями забезпечення національної безпеки 

України.

Повнота викладення наукових положень, висновків та рекомендацій 

дослідження в опублікованих роботах

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.

Ідентичність змісту автореферату і основних положень дисертації

Дисертація та автореферат оформлені відповідно до вимог Порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 

наукового співробітника. Зміст автореферату повністю відображає основні 

положення та узагальнення, що містяться в дисертації. Наведені в авторефераті 

наукові положення, висновки та рекомендації розкриті й аргументовані в тексті 

дисертації.



Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації

Дисертаційне дослідження Соколова В.А. на загал оцінюється позитивно, 

хоча необхідно вказати на окремі дискусійні положення дисертації та 

висловити деякі зауваження й пропозиції:

По-перше. У підрозділі 1.1. автор для визначення ступеню наукової 

розробленості проблем державного управління аналітичною діяльністю у сфері 

забезпечення національної безпеки у вітчизняній та зарубіжній науці провів 

ґрунтовний аналіз наукових джерел за 15 напрямами (с. 31-42). Проте, в 

загальних висновках дисертаційного дослідження досить стисло викладено 

результати проведеного аналізу.

По-друге. Намагання автора охопити якнайбільше коло питань щодо 

парадигмальних основ інституалізації аналітичної діяльності в системі 

забезпечення національної безпеки, принципів, підходів, методів є досить 

багатогранним, проте, не вистачає власне авторської квінтесенції 

досліджуваних процесів та понять з позиції методології науки й державного 

управління.

По-третє, в другому розділі дисертації автором зібрано та проаналізовано 

цікавий фактологічний матеріал щодо інституалізації аналітичної діяльності в 

системах забезпечення національної безпеки США, ФРН, КНР та України. 

Проте, аналізуючи сучасний стан аналітичної діяльності в США, ФРН, КНР, 

дисертант переважно використовує матеріали дослідників пострадянського 

простору та вітчизняних науковців і мало звертається до першоджерел. Таким 

чином, «картина світу», яку малює дисертант, не є авторською: це авторське 

тлумачення ідей, поглядів, інтерпретацій, які запропонували інші дослідники.

По-четверте, подаючи науково-теоретичний ряд теорій аналітичної 

діяльності у сфері забезпечення національної безпеки України та деяких 

пострадянських країн , поза увагою автора залишилися США, ФРН, КНР. Такий 

вибір досліджуваних держав потребує додаткового обґрунтування.

По-п’яте, на нашу думку, до наукової новизни крім доданого, можна 
додати авторські здобутки щодо:



-  уведення в науковий обіг таких понять, як «інституційні засади 

аналітичної діяльності в системі забезпечення національної безпеки», 

«нормативне управління аналітичною діяльністю в системі забезпечення 

національної безпеки», «організаційна модель аналітичної діяльності в системі 

забезпечення національної безпеки», «потреби аналітичної діяльності в системі 

забезпечення національної безпеки», «потреби удосконалення аналітичної 

діяльності в системі забезпечення національної безпеки», «цілі аналітичної 

діяльності в системі забезпечення національної безпеки» (дод. Б 6), що дало 

можливість дисертанту сформулювати основні підходи щодо розуміння 

сучасних форм взаємодії урядової та неурядової аналітики в державно- 

управлінських процесах та розроблення структурно-функціональної моделі 

аналітичної діяльності в системі забезпечення національної безпеки;

Разом з тим, висловлені зауваження та рекомендації носять переважно 

дискусійний характер і не знижують загалом високого теоретико- 

методологічного рівня представленої дисертаційної роботи.

Загальний висновок по дисертаційній роботі

Дисертаційна робота Соколова Вадима Андрійовича на тему 

«Інституалізація аналітичної діяльності в системі забезпечення національної 

безпеки на основі застосування зарубіжного та вітчизняного досвіду» є 

самостійним, завершеним науковим дослідженням. Одержані автором 

результати забезпечують вирішення важливого науково-теоретичного завдання 

щодо обґрунтування теоретичних засад та практичних рекомендацій з 

удосконалення аналітичної діяльності в системі забезпечення національної 

безпеки України на основі застосування як зарубіжного, так і українського 

досвіду, що довів свою ефективність в умовах глобальних загроз та викликів.

Дисертація характеризується новизною одержаних результатів і 

висновків, має теоретичну і практичну цінність та відповідає вимогам МОН 

України, які висуваються до дисертацій на здобуття наукового ступеня



кандидата наук та «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 

Постановою кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 року, а її автор 

Соколов Вадим Андрійович заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 -  теорія та 

історія державного управління.

Офіційний опонент -
професор кафедри публічного адміністрування 
у сфері цивільного захисту 
Навчально-науково-виробничого центру


