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Прийняття рішень є природним та невід`ємним процесом життєдіяльності людини, 

суспільства. Людство знаходиться у постійному процесі прийняття рішень. Саме тому 

процесам прийняття рішень, підвищенню їх ефективності у всі часи приділялося досить 

багато уваги. 

У більшості наукових досліджень [1 – 23] виділяються п’ять основних напрямів: 

1. Визначення структури задач та видів моделей прийняття рішень на основі:  

системного аналізу управлінських проблем;  

аналізу методів прийняття стратегічних управлінських рішень; 

аналізу існуючих методів, моделей та алгоритмів прийняття рішень в умовах 

невизначеності; 

оцінки психологічних аспектів прийняття рішень. 

2. Технології та процедур розробки і прийняття рішень з використанням методів 

ситуаційного аналізу при вирішенні питань: 

розробки компонентів та структури системи підтримки прийняття рішень з ви-

користанням нових інформаційних технологій; 

розробки методологічних основ підготовки проектів управлінських рішень; 

розробки та впровадження програмно-цільових підходів до прийняття управлін-

ських рішень у різних сферах діяльності; 

аналізу варіантів і підготовки проектів управлінських рішень. 

3. Опису невизначеностей в теорії прийняття рішень на основі: 

шкали вимірювання та інваріантних алгоритмів; 

імовірнісно-статистичних методів опису невизначеності в теорії прийняття рішень; 

статистики інтервальних даних; 

опису невизначеностей за допомогою теорії нечіткості. 

4. Методи прийняття рішень на основі: 

ієрархії та декомпозиції у прийнятті рішень; 

проектування і розробки підсистем оперативного управління на основі евристи-

ко-аналітичного підходу; 

задач оптимізації при прийнятті рішень; 

імовірнісно-статистичних методів прийняття рішень; 

бінарних відношень, функції та механізмів вибору; 

метризованих відношень та експертних оцінювань; 

прийняття рішень в умовах невизначеності; 

лінгвістичної невизначеності у прийнятті рішень. 
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5. Моделювання в теорії прийняття рішень:  

основи моделювання; 

моделі та методи прийняття рішень за умов багатокритеріальності; 

моделі та методи багатоосібного прийняття рішень; 

застосування макроекономічних моделей в теорії прийняття рішень; 

моделі прийняття рішень, що ґрунтуються на понятті корисності; 

моделі та методи прийняття рішень в умовах нечіткої інформації;  

моделювання та оцінка результатів взаємного впливу факторів. 

Але, навіть поверховий аналіз наукових досліджень у сфері оптимізації та підви-

щення ефективності прийняття рішень свідчить про їх спрямованість на визначений рі-

вень учасників цього процесу. У той же час, процес прийняття рішень є складним про-

цесом на якій досить великий вплив мають суб`єктивні фактори, в першу чергу персона-

льні характеристики особи, яка приймає рішення. 

З давніх часів відомо: у будь-якому ланцюжку є ланка, потягнувши за яку, потяг-

неш увесь ланцюг. Наприклад, уявімо собі, що питання забезпечення національної без-

пеки є таким ланцюжком заплутаних, суперечливих, але взаємопов`язаних складних 

проблем, які з часом тільки загострюються. Час вимагає негайного розв’язання цього 

“клубка” протиріч, бо питання стоїть дуже просто: Україна у подальшому буде існувати 

як держава фактична або як номінальна, васальна. 

Що таке “національна безпека”? Чому у статті 17 Конституції України визначено – 

“захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної 

та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього 

Українського народу”? 

Закон України “Про основи національної безпеки України” дає наступні визначення: 

 національна безпека – захищеність життєво важливих інтересів людини і грома-

дянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, сво-

єчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз націона-

льним інтересам; 

 національні інтереси – життєво важливі матеріальні, інтелектуальні і духовні цін-

ності Українського народу як носія суверенітету і єдиного джерела влади в Україні, ви-

значальні потреби суспільства і держави, реалізація яких гарантує державний суверенітет 

України та її прогресивний розвиток.  

Закон України “Про основи національної безпеки України” також визначає об`єкти 

(це те, на що направлено дію, процес) національної безпеки (стаття 3): 

 людина і громадянин – їхні конституційні права і свободи;  

 суспільство – його духовні, морально-етичні, культурні, історичні, інтелектуальні 

та матеріальні цінності, інформаційне і навколишнє природне середовище і природні ре-

сурси;  

 держава – її конституційний лад, суверенітет, територіальна цілісність і недотор-

канність, 

 суб’єкти (учасники цієї дії, процесу) її забезпечення, серед яких “громадяни Украї-

ни, об’єднання громадян” (стаття 4): Президент України; Верховна Рада України; Кабінет 

Міністрів України; Рада національної безпеки і оборони України; міністерства та інші 

центральні органи виконавчої влади; Національний банк України; суди загальної юрисди-

кції; прокуратура України; місцеві державні адміністрації та органи місцевого самовряду-

вання; Збройні Сили України, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки 

України, Державна прикордонна служба України та інші військові формування, утворені 

відповідно до законів України; громадяни України, об'єднання громадян.  
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Національна безпека України як складна система захисту та забезпечення розвитку 

має свої складові або пріоритетні сфери, які здійснюють першочерговий вплив на функці-

онування і життєдіяльність держави, суспільства, окремого громадянина. До таких скла-

дових Закон України “Про основи національної безпеки України” відносить наступні 

сфери життєдіяльності держави та суспільства: зовнішньополітичну; державної безпеки; 

внутрішньополітичну; економічну; соціальну та гуманітарну; екологічну; інформаційну. 

Аналізуючи загрози або наявні та потенційно можливі явища і чинники, що створю-

ють небезпеку життєво важливим національним інтересам України (стаття 1 Закону Укра-

їни “Про основи національної безпеки України”) і національній безпеці України, та, голо-

вне, основні напрями державної політики з питань національної безпеки, наведені у за-

значеному законі, постійно стикаєшся з думкою, що все це є похідною від чогось голов-

ного. На жаль, серед об’єктів національної безпеки зазначений Закон України не виокре-

мив систему управління, яка, на наш погляд, є тієї самою ланкою, потягнувши за яку – ви-

тягнеш весь ланцюг питань забезпечення національної безпеки. 

Можна сформулювати наступні складові ефективності прийняття рішень на будь-

якому рівні (державному, регіональному, місцевому, підприємства тощо) у контексті 

національної безпеки: 

кадрову стабільність та спадкоємність системи управління; 

аполітичність системи управління; 

професіоналізм

 кадрового забезпечення системи управління; 

відданість інтересам держави, регіону, місту, підприємству та окремій людині. 

Сучасний стан системи управління можна оцінити, у першому наближенні, за да-

ними Головного управління державної служби України за наступними показниками 

(див. Таблицю): динаміка змін чисельності державних службовців; плинність кадрів 

державних службовців (загальна); плинність посадових осіб місцевого самоврядування. 

Після їх аналізу можна зробити висновок, що за роки незалежності фактично двічі 

повністю (за рідким винятком) відбулася зміна кадрового забезпечення системи управ-

ління. 

Чи можна у таких умовах говорити про стабільність, професіоналізм, аполітичність, 

спадкоємність у прийнятті рішень, навіть за наявності сучасних інструментаріїв? 

Ми можемо багато говорити про занепад нашої економіки, оборонно-промислового 

комплексу, прорахунки у зовнішньій та внутрішній політиці, зростання соціального на-

пруження та тому подібне. Ми можемо говорити про різні чинники, які на це впливають. 

Ми можемо говорити про внутрішніх та зовнішніх “ворогів”. Тобто виправдання ми 

завжди знайдемо, але чи буде це “виправдання” справжнім? 

У зв’язку з наведеним можна запропонувати наступне: 

1. В Законі України “Про основи національної безпеки України” у статі 5 відобра-

зити серед принципів забезпечення національної безпеки принцип “ефективної, аполіти-

чної, професійної системи управління на всіх рівнях”. 

                                                           

 Від автора. Професія (лат. professio, від profetior – “объявляю своим делом”) – род вироб-

ничої діяльності, яка потребує визначеної підготовки та яка, за звичаєм, є джерелом існування. 

Професіоналізм – 1) сукупність визначеного рівня знань і навиків діяльності по конкретній про-

фесії та спеціальності, 2) спроможність передбачення, запобігання та, при необхідності, знахо-

дження шляхів (рішень) вирішення “позаштатних” ситуацій. У більш широкому розумінні понят-

тя “професіоналізм” включає в себе не тільки сукупність визначеного рівня специфічних знань і 

навиків, а суто життєвого досвіду. 
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2. У проекті нової редакції Закону України “Про державну службу” відобразити 

зазначені головні принципи системи державного управління, а саме: професіоналізм, 

аполітичність, спадкоємність.  

3. Голова Головного управління державної служби України на період реформу-

вання системи управління повинен входити до складу Ради національної безпеки і обо-

рони України. 

4. Розширити функціональні права та обов`язки Головного управління державної 

служби України.  
Таблиця 

 

 Динаміка змін чисельності державних службовців 

 1998 р. 1999 р. 2000 р. 2001 р. 2002 р. 2003 р. 2004 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 

Загальна 

чисель-

ність 

Всього по 

Україні 
183 224 187 379 192 409 208 992 226 985 240 528 251 471 257 112 265 703 276 599 290 765 

Плинність кадрів державних службовців (загальна) 

Прийнято 

Всього осіб 27 661 35 351 35 126 50 763 55 414 52 155 50 652 56 531 52 074 62 164 53 106 

в % до 

загальної 

чис-ті 

15,0% 18,8% 18,2% 24,2% 24.4% 21.68% 20,1% 21,99% 19,60% 22,47% 18,26% 

Звільнено 

Всього осіб 32 455 25 414 29 839 32 361 37 378 38 928 39 560 48 622 40 002 42 346 39 726 

в % до 

загальної 

чис-ті 

17,7% 13,5% 15,5% 15,4% 16.5% 16.18% 15,7% 18,91% 15,06% 15,31% 13,66% 

Плинність посадових осіб місцевого самоврядування 

Всього посадових 

осіб місцевого  

самоврядування 

59 416 65 605 67 468 67 660 77 442 85 432 89 588 91 925 95 641 98 948 100 582 

Прийнято 

Всього осіб 12 359 7 395 7 207 10 445 23 790 17 734 13 170 11 433 22 768 13 344 10 853 

в % до 

загальної 

чис-ті 

20.8% 11.2% 10.6% 15.4% 30.7% 20.75% 14,7% 12,44% 23,81% 13,49% 10,79% 

Звільнено 

Всього осіб 9 472 5 501 7 100 8 953 16 026 9 712 9 284 9 428 19 089 9 722 9 295 

в % до 

загальної 

чис-ті 

15.9% 8.3% 10.5% 13.2% 20.7% 11.36% 10,4% 10,26% 19,96% 9,83% 9,24% 
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