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МІСІЯ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА СИСТЕМИ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ АДАПТИВНОГО ТИПУ
О. В. Зюзя,
Національна академія державного управління при Президентові України
У статті уточнено місію та функціональну структуру системи забезпечення державної безпеки адаптивного
типу. Для вирішення завдання дослідження використано методи аналізу і синтезу, а також системно-ситуаційний, структурно-функціональний та інституціональний підходи.
Запропоновано місією системи забезпечення державної безпеки адаптивного типу визначити трансформацію політики державної безпеки у цілеспрямовану скоординовану діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, складових сектору безпеки, спрямовану на захист державного суверенітету,
територіальної цілісності і демократичного конституційного ладу та інших життєво важливих національних
інтересів від реальних і потенційних загроз невоєнного характеру. Установлено, що функціональна структура
системи забезпечення державної безпеки адаптивного типу складається з таких підсистем: інституційна;
організаційно-управлінська; прогнозно-проєктувальна; функціональна; ідеологічна; комунікативна; партисипаторна, логістична та підсистема контролю. Перспективною моделлю системи забезпечення державної
безпеки в умовах динамічного безпекового середовища визначено модель системи забезпечення державної
безпеки креативного типу.
Ключові слова: державне управління національною безпекою; система забезпечення національної безпеки;
система забезпечення державної безпеки.
MISSION AND FUNCTIONAL STRUCTURE OF THE ADAPTIVE STATE SECURITY SYSTEM
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The article elaborates on the mission and functional structure of the adaptive system of ensuring state security.
Methods of analysis and synthesis, as well as system-situational, structural-functional, and institutional approaches
were used to address the research problem. The author proposes defining as a mission of the adaptive system of
ensuring state security transformation of state security policy into purposeful coordinated efforts by state authorities,
local governments, and components of the security sector aimed at protecting state sovereignty, territorial integrity,
and democratic constitutional order and other vital national interests against current and potential non-military
threats. It has been established that the functional structure of the adaptive-type system of ensuring state security
consists of the following subsystems: institutional; organizational and managerial; forecasting and design; functional;
ideological; communicative; participatory, logistical, and control. The creative-type model for a system of ensuring
state security has been defined as a promising one amid the dynamic security environment.
Keywords: state management of national security; system of ensuring national security; system of ensuring state
security.

Постановка проблеми. У Стратегії національної безпеки України зазначено, що динамічне
безпекове середовище висуває вимоги до сектору
безпеки й оборони щодо своєчасного і адекватного реагування на традиційні та трансграничні
загрози національним інтересам (Про Стратегію
національної безпеки, 2015).
Ця обставина і визначає зв’язок загальної
проблеми з найбільш важливими науковими та практичними завданнями дослідження
державно-управлінських проблем забезпечення
національної безпеки України, й зокрема, теоретико-методологічних проблем розвитку системи
забезпечення державної безпеки в умовах динамічного простору безпеки.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, формулювання цілей статті. Аналіз Закону України «Про національну безпеку України» від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII
(2018) свідчить, що організаційно-правові засади
функціонування системи забезпечення національної безпеки України в повному обсязі не визначені. У вказаному Законі основна увага приділена розвитку сектору безпеки і оборони (СБО),
що є лише силами і засобами державного реагування на загрози воєнного та невоєнного характеру, забезпечення готовності й спроможностей
якого повинна здійснювати СЗНБ України. Відповідно, системоутворюючі нормативно-правові
засади діяльності складового компонента СЗНБ,
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яким є система забезпечення державної безпеки
України (СЗДБ), також у нормативно-правовому
полі не передбачено. Такий стан справ унеможливлює надійний захист державного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного
конституційного ладу та інших життєво важливих національних інтересів України від реальних
і потенційних загроз невоєнного характеру.
Разом з тим на підставі аналізу результатів
актуальних досліджень можна зробити висновок про те, що проблемі підвищення рівня ефективності функціонування СЗНБ України було
присвячено наукові праці багатьох вітчизняних
дослідників, а саме: В. Абрамова (Шляхи удосконалення, 2012; Методологія стратегічного планування, 2018), О. Зозулі (2017), В. Кириленка,
М. Шевченка (2015), А. Пелиха (2017), В. Смолянюка (2018), О. Цевельова (2017), М. Шевченка,
О. Зозулі (2014; 2015). У працях вказаних дослідників розглянуто типи управління СЗНБ,
визначено функції та завдання СЗНБ, а також її
компонентів у сфері прикордонної, воєнної, інформаційної й економічної безпеки. Разом з тим
маємо констатувати, що сьогодні обмаль праць, в
яких би розглядалися проблеми теорії і практики
функціонування та розвитку СЗДБ як складової
СЗНБ України.
Метою наукової статті є уточнення місії та
функціональної структури системи забезпечення
державної безпеки адаптивного типу.
Для вирішення завдання дослідження будемо використовувати методи аналізу і синтезу
для осмислення окремих питань забезпечення
державної безпеки України (Методологія стратегічного планування, 2018), а також системно-ситуаційний (Бакуменко, 2000), структурнофункціональний та інституціональний підходи
(Абрамов, 2010).
Виклад основного матеріалу дослідження з
обґрунтуванням отриманих результатів. Аналіз чинного вітчизняного законодавства дає змогу
констатувати відсутність належного нормативноправового забезпечення функціонування СЗНБ
України та її складової СЗДБ. Наразі має місце
лише розрізнене правове унормування діяльності суб’єктів сил безпеки та визначення їх завдань
у рамках СБОУ. За умов, що склалися, гальмується процес досягнення цілей щодо комплексного
реформування СЗНБ та створення ефективного
СБОУ, реалізація яких передбачена відповідного
до п. 2 Стратегії національної безпеки України від
26 травня 2015 р. (Про Стратегію національної
безпеки, 2015). Також зазначені умови негативно
впливають на вирішення завдання, яке передбачено
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п. 3.9 Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України від 04 березня 2016 р. щодо створення
ефективної системи протидії новим загрозам національній безпеці України у сфері державної безпеки та вдосконалення механізмів своєчасного виявлення і реагування на них у рамках подальшого
розвитку СБОУ (Про Концепцію розвитку, 2016).
Аналіз наукової літератури (Методологія стратегічного планування, 2018; Кириленко, Шевченко, 2015; Шевченко, 2014; Шевченко, Зозуля,
2015) дає змогу констатувати, що у СЗДБ може
використовуватися два види управління, які притаманні відповідно адаптивним та креативним
організаційним системам. Останні відрізняються
одна від одної характером зворотних зв’язків та
масштабами впливу на зовнішнє середовище.
Місією системи забезпечення державної безпеки адаптивного типу пропонуємо визначити
трансформацію політики державної безпеки у
цілеспрямовану скоординовану діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, складових сектору безпеки, спрямовану
на захист державного суверенітету, територіальної цілісності і демократичного конституційного
ладу та інших життєво важливих національних
інтересів від реальних і потенційних загроз невоєнного характеру.
Місія СЗДБ адаптивного типу досягається виконанням низки завдань щодо:
– розробки (уточнення) концепцій, стратегій
та інших керівних документів, у тому числі науково обґрунтованих пропозицій і рекомендацій
щодо забезпечення державної безпеки;
– створення, підготовки та підтримки в готовності до застосування згідно зі штатним призначенням та координації діяльності сил і засобів
сектору безпеки, а також його кадрове, матеріально-технічне, фінансове, науково-методичне та
інформаційно-аналітичне забезпечення;
– локалізації, деескалації та врегулювання
конфліктів у різних сферах життєдіяльності суспільства і держави, що становлять загрозу державній безпеці, а також ліквідації їх наслідків;
– здійснення заходів спільно з міжнародними
організаціями щодо забезпечення міжнародної,
національної, державної безпеки;
– комплексного моніторингу факторів, які
справляють вплив на державну безпеку, у тому
числі виявлення, прогнозування та оцінки загроз
державній безпеці;
– контролю за здійсненням заходів стосовно
забезпечення державної безпеки, оцінки результативності дій та витрат на проведення вказаних
заходів.
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Аналіз результатів наукових досліджень віт
чизняних учених (Зозуля, 2017; Кириленко, Шевченко, 2015; Методологія стратегічного планування, 2018; Пелих, 2017; Світова гібридна війна,
2017; Смолянюк, 2018; Сучасні тенденції, 2017;
Цевельов, 2017; Шевченко, 2014; Шевченко, Зозуля, 2015; Шляхи удосконалення, 2012), які окреслили і охарактеризували функції і підсистеми
СЗНБ, у тому числі в економічній, прикордонній,
інформаційній та інших сферах, дає можливість
використати ці знання для виокремлення функцій
та підсистем структури СЗДБ. Зокрема, до функцій СЗДБ нами запропоновано віднести (Зюзя,
2020): функції цілепокладання, цілеформування,
цілереалізації; організаційно-управлінську функцію; прогностичну, основоположну (фундаментальну), програмно-теоретичну функції; функції
планування та розвитку науково-методичного забезпечення; координаційну та ідеологічну функції; функції взаємодії з іноземними партнерами,
ресурсного забезпечення, державно-приватного
партнерства, моніторингу, державного контролю,
цивільно-демократичного контролю.
Відповідно до вказаного переліку функцій
СЗДБ створюються окремі підсистеми, що забезпечують виконання завдань щодо забезпечення
державної безпеки України.
Пропонуємо виокремити такі підсистеми
СЗДБ адаптивного типу.
1. Інституційна підсистема. До функцій цієї
підсистеми можна віднести функції:
а) функцію цілепокладання, яка стратегічно визначає функції механізмів СЗДБ і запускає
функціонування всієї системи;
б) функції цілевизначення та цілереалізації,
які регулюють процеси формування СЗДБ;
в) програмно-теоретичну функцію, яка передбачає розробку та удосконалення нормативно-правової бази в галузі державної безпеки, а
також визначає умови, можливості і межі функціонування цієї системи, умови, що забезпечують
ефективність функціонування механізмів забезпечення державної безпеки, форми взаємодії з
іншими підсистемами національної безпеки. В
основу цього функціонального компоненту підсистеми покладено завдання щодо концептуалізації національних інтересів у сфері державної
безпеки, визначення національних цілей забезпечення державної безпеки, проєктування та політико-правового конструювання СЗДБ.
2. Організаційно-управлінська підсистема. Ця
підсистема реалізує організаційно-управлінську,
координаційну та інтеграційну функції, які забезпечують організацію публічного управління
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у сфері забезпечення державної безпеки, а також
взаємодію між суб’єктами забезпечення державної безпеки.
3. Прогнозно-проєктувальна підсистема виконує функції: прогностичну, аналітичну та функцію планування, що забезпечує прогнозування
суспільно-політичних та інших кризових явищ,
визначення можливих загроз і ризиків державній
безпеці, а також планування діяльності органів
публічної влади (зокрема СБО України), що опікуються питаннями забезпечення державної безпеки.
4. Функціональна підсистема. До функцій
цієї підсистеми можна віднести основоположну
функцію, що регулює процеси забезпечення державної безпеки, а саме процеси профілактики та
протидії виявленим загрозам державній безпеці.
5. Ідеологічна підсистема виконує ідеологічну
функцію.
6. Комунікативна підсистема реалізовує функцію моніторингу та контролю. В основу цього
функціонального компонента підсистеми покладено завдання встановлення доцільної взаємодії
між структурними компонентами СЗДБ, а також
у рамках співробітництва СЗДБ на міжнародному
та міждержавному рівнях у процесі її функціонування за допомогою обміну і передачі інформації.
7. Логістична підсистема виконує функції
комплексного кадрового, фінансового, матеріального, технічного та іншого забезпечення діяльності складових (структурних елементів) СЗДБ
для виконання завдань за призначенням.
8. Підсистема контролю, що забезпечує державний та цивільно-демократичний контроль за
функціонуванням СЗДБ, ефективною реалізацією нею своєї місії, функцій і завдань, дотриманням прав і свобод громадян та національного законодавства.
9. Партисипаторна підсистема. В цій підсистемі реалізовується функція державно-приватного
партнерства, яка регулює взаємодію держави з
інститутами громадянського суспільства, національного бізнесу та приватним сектором безпеки.
Варто додати, що в цій підсистемі здійснюється
взаємодія між суб’єктами забезпечення державної безпеки, а саме: органами законодавчої, виконавчої та судової влади; спеціалізованими органами, що безпосередньо опікуються питаннями
забезпечення державної безпеки; недержавними
інститутами – консалтинговими структурами, політичними партіями, громадськими організаціями, бізнесом, недержавними об’єднаннями тощо.
Після опрацювання кожної із дев’яти вище зазначених підсистем, можемо представити СЗДБ
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оперативно змінювати як цілі своєї діяльності,
так і свою структуру. Вважаємо, що саме такою
має бути СЗДБ, ефективність якої значною мірою
залежить від виконання додаткових вимог:
– необхідність якомога всеохопного врахування
загальних тенденцій розвитку у сфері забезпечення державної безпеки з
відмовою від штучного
нав’язування напряму
Інституційна підсистема
розвитку СЗДБ;
– здатність СЗДБ
формувати
майбутнє,
Організаційно-управлінська
що передбачає застосупідсистема
вання сучасних методів
стратегічного
плануПрогнозно-проєктувальна
вання та управління;
підсистема
– урахування особ
Функціональна підсистема
ливостей СЗДБ, актуалізація
значущості
по
ч
ат
к
ових
умов та
Ідеологічна підсистема
попередньої історії її
розвитку;
– визначення ефекЛогістична підсистема
тивності управлінської
діяльності шляхом доПідсистема контролю
слідження якісного розподілу управлінського
впливу, а не через призму аналізу кількості
витрачених ресурсів;
– визначення багатоваріантності потенційних сценаріїв розвитку
Функціональна структура системи забезпечення державної безпеки
СЗДБ, що зумовлює
адаптивного типу
застосування методів
стратегічного планування та управління;
У науці «Державне управління» доведено, що
– прискорений якісний розвиток СЗДБ, що виполітика національної безпеки, яка ґрунтується
значається включенням у державне управління
лише на парадигмі захисту, в умовах динамічмеханізмів зворотного позитивного зв’язку.
ного зовнішнього та внутрішнього безпекового
Висновки. Ураховуючи наведені вищевисередовища є безперспективною (Зозуля, 2017;
кладки, підсумуємо:
Кириленко, Шевченко, 2015; Методологія страте1. Запропоновано місією системи забезпечення
гічного планування, 2018; Пелих, 2017; Світова
державної безпеки адаптивного типу визначити
гібридна війна, 2017; Смолянюк, 2018; Сучасні
трансформацію політики державної безпеки у цілетенденції, 2017; Цевельов, 2017; Шевченко, 2014;
спрямовану скоординовану діяльність органів дерШевченко, Зозуля, 2015; Шляхи удосконалення,
жавної влади, органів місцевого самоврядування,
2012). Це зумовлено тим, що суб’єкт забезпеченскладових сектору безпеки, спрямовану на захист
ня національної (державної) безпеки віддає інідержавного суверенітету, територіальної цілісності
ціативу, а отже, й перевагу стороні, що розглядаі демократичного конституційного ладу та інших
ється як імовірне джерело загроз. У зв’язку з цим
життєво важливих національних інтересів від реслід звернути увагу на СЗДБ креативного типу,
альних і потенційних загроз невоєнного характеру.
яка має як негативний, так і позитивний зворот2. Установлено, що здійснення місії СЗДБ
ний зв’язок й активно впливає на внутрішнє та
адаптивного типу потребує виконання низки зав
зовнішнє безпекове середовище, форматуючи їх
дань щодо:
у власних інтересах. Така система спроможна
88
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Партисипаторна підсистема

Комунікативна підсистема

на основі принципу взаємодії як інтегровану систему, що поєднує головні складові СЗДБ, у тому
числі підсистеми як такі, що забезпечують структурно-функціональну взаємодію та структурні
елементи, що регулюють відносини усередині
кожної підсистеми (див. рисунок).
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– розробки (уточнення) концепцій, стратегій
та інших керівних документів, що регулюють питання забезпечення державної безпеки;
– створення, підготовки та підтримки в готовності до застосування згідно зі штатним призначенням та координації діяльності сил і засобів
сектору безпеки, а також всебічне забезпечення
їхньої діяльності;
– профілактики та протидії загрозам державній безпеці, а також ліквідації наслідків їх реалізації;
– взаємодії з міжнародними організаціями
щодо забезпечення державної безпеки;
– комплексного моніторингу, прогнозування
та оцінки загроз державній безпеці;
– контролю за здійсненням заходів щодо забезпечення державної безпеки та оцінки їх результативності.
3. Установлено, що функціональна структура
СЗДБ адаптивного типу складається із таких підсистем: інституційна; організаційно-управлінська;
прогнозно-проєктувальна; функціональна; ідеоло-

гічна; комунікативна; партисипаторна, логістична
та підсистема контролю. У цих підсистемах СЗДБ
реалізовуються робочі функції: цілевизначення, цілепокладання, цілереалізації, прогностична, основоположна, планування, координаційна, розвитку
науково-методичного забезпечення, взаємодії з
іноземними партнерами, ресурсного забезпечення,
державно-приватного партнерства, моніторингу,
ідеологічна, державного контролю, цивільно-демократичного контролю, організаційно-управлінська
та програмно-теоретична функції.
4. Перспективною моделлю СЗДБ в умовах
динамічного безпекового середовища визначено
модель СЗДБ креативного типу, яка має як негативний, так і позитивний зворотний зв’язок й
активно впливає на внутрішнє та зовнішнє безпекове середовище, форматуючи їх у власних інтересах. Така система спроможна оперативно змінювати як цілі своєї діяльності, так і свою структуру.
Перспективними напрямами подальших
наукових розробок є уточнення місії, функцій та
завдань СЗДБ креативного типу.
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