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учасні політики активно
шукають шляхи вдоскона
лення державного устрою й
управління, тому ця тема є насущною
й актуальною. Роль системного інтег
ратора в цих питаннях свого часу бра
ла на себе Тимчасова комісія Верхов
ної Ради з питань майбутнього, яку
очолював академік І.Р. Юхновський.
Його системний аналіз держави з по
зиції термодинаміки [1] спирається на
постулат Клаузіуса і цикли Карно. Сис
темний підхід вимагає формулювати
цільову функцію системи в термінах її
функцій і, в цьому розумінні, аналіз
мети держави, зроблений академіком
І.Р. Юхновським, дає корисні реко
мендації. Але в цьому аналізі немає
очевидної відповіді на запитання про
досяжність гармонії структурної орга
нізації держави і гармонії структур вла
ди. Підходи кібернетики в цьому сенсі
можуть бути корисними.
Кібернетика як наука про управ
ління складними системами [2,3] мо
же запропонувати варіант системного
аналізу держави зі своїх позицій. Для
кібернетичного підходу потрібно, в
першу чергу, визначитися: щодо якого
об'єкту управління формулюється на
бір функцій системи? Маючи чітке
уявлення про “об'єкт турботи” держа
ви, можна сформулювати життєво
важливі функції цього об'єкту і від них
перейти до узагальнення функцій усієї
держави. Визначивши життєво важли
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ві функції, учені та політики отрима
ють ключ до створення раціональної
структурної організації ресурсів дер
жави, до формування раціонального
регламенту його функціонування і
взаємодії з навколишнім світом.
З Конституції України достатньо
чітко видно, що об'єктом турботи дер
жави є людина, сім'я, ресурси країни,
суб'єкти господарювання і життєзабез
печення, середовище існування. Проте
функції держави в Конституції сис
темно не виражені. Сам термін “дер
жава” вживається в двох значеннях: як
цілісна складна система і як сукуп
ність органів управління складною
системою. З цих позицій держава як
складна система є об'єктом дослід
жень з позиції кібернетики.
Кібернетика вивчає складні систе
ми як об'єкти управління, тобто з по
зицій спільності принципів структур
ної їх побудови. З другого боку кібер
нетика вивчає властивості систем уп
равління об'єктів, тобто розглядає їх із
позиції ефективності функціонуван
ня. Одним із основних принципів
системного підходу в кібернетиці слу
жить принцип подібності об'єктів живої
природи і антропогенних систем [4,5].
Крім системного підходу, для дослід
ження еволюційних процесів держави
важливе значення має негентропійний
принцип і пов'язана з ним спіраль ево
люції розвитку [5] (негентропія  ступінь
упорядкованості інформації в системі управ
ління).

Процеси функціонування об'єктів
живої природи й антропогенних
об'єктів за їхніми життєвими циклами
(народження, становлення, реалізація
призначення, деградація, утилізація) і
основними функціями (вибір мети
функціонування і її корекція при зміні
етапів життєвого циклу, живлення,
виділення, зростання, руйнування,
відновлення) подібні. Принцип подіб
ності дозволяє порівнювати інформа
ційну модель функцій держави, його
об'єктів і людини як складники єдиної
системи. При цьому важливо врахову
вати подвійний характер держави як
системи. Об'єктами управління для
держави є, з одного боку, кожна конк
ретна людина її населення з її запи
тами і потребами, з іншого боку —
об'єкти інфраструктури, які об'єдну
ють ресурси, технології і людей для
вирішення певних завдань. З подвійної
природи об'єктів управління в державі
випливає, що функції органів управлін
ня держави також будуть подвійними.
Одна група функцій буде спрямована
на забезпечення інтересів і потреб
населення, а інша — на реалізацію
інтересів і потреб об'єктів інфраструк
тури. Подвійність об'єкта управління в
державі додатково підкреслюється
системою статусів об'єкта по відно
шенню до держави: людина, сім'я —
фізичні особи; підприємства, органі
зації й інші об'єкти інфраструктури —
юридичні особи.
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Рис.3. Структура держави як складної системи

У людини одна частина її діяльнос
ті спрямована на життєзабезпечення
себе й сім'ї, а інша частина — на реалі
зацію своїх творчих потреб. В об'єктах
інфраструктури аналогічно: одна час
тина діяльності спрямована на реалі
зацію цілей власника (індивідуального
або колективного), а інша частина —
на реалізацію потреб персоналу. Дер
жава, що не враховує потреби насе
лення або об'єктів інфраструктури, не
життєздатна як система і може існува
ти тільки на примусових принципах
тоталітаризму. Господаря, окрім влас
ного народу, в державі не повинно бути,
так найчастіше проголошують консти
туції. Це означає, що у держави як сис
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теми не повинно бути інтересів держави
як органу управління. Але на практиці
часто відбувається узурпація ролі гос
подаря одним із органів управління дер
жави в особі тієї або іншої гілки влади.
Подвійна природа потреб населен
ня й об'єктів інфраструктури спричи
няє подвійну природу органів управ
ління в державі. Наприклад, місцеве
самоврядування існує паралельно з
централізованою владою. З позиції
системного підходу місцеве самовря
дування має бути спрямоване пере
важно на задоволення потреб людини
і сім'ї, а централізоване управління —
на забезпечення функціонування об'
єктів інфраструктури.

Різноманітність органів управ
ління (гілок влади) в державі виходить
із закону, сформульованого У.Р. Ешбі
[2], який з позиції кібернетики [3, 6]
можна сформулювати так: різноманіт
ність станів системи управління має
бути не менша за різноманітність ста
нів керованого об'єкту. У природі і сус
пільстві гармонія досягається як в ре
зультаті дії закону збереження енергії,
так і в результаті прояву дуалістичної
природи процесів і явищ. Але при
цьому забезпечується не просто ба
ланс ресурсів, а динамічний ієрархіч
ний баланс ресурсів [5]. Досягнувши
такого балансу, можливе існування
несуперечливих вимог до компонен
тів, які беруть участь у його досягнен
ні. При цьому загальнонаціональна
мета, сформульована в конституції, в
процесі державного управління висту
пає як критерій, який сприяє раціо
нальному балансуванню ресурсів і ре
жиму функціонування держави на
користь населення й об'єктів його
інфраструктури.
Розгляд структури складної систе
ми має сенс тільки в тому випадку, як
що структурні елементи узгоджені за
метою. Єдність мети цементує систе
му, відсутність єдності мети перетво
рює її на розрізнені ресурси (корпора
тивні, кланові, особисті).
З позиції кібернетики, структура
складних систем розглядається як
сукупність об'єктів управління, органу
управління, ресурсів і регламенту.
Причому, всі складники призначені
для реалізації заданої мети і базових
життєвих функцій об'єкта управління
[6]. На рис. 13 проілюстровані при
клади структурної подібності таких
складних систем як сім'я, об'єкт інф
раструктури і держава.
З ілюстрацій видно, що держава
має два об'єкти управління: народ і
об'єкти інфраструктури держави. Осо
бливості управління кожним із об'єк
тів стають особливостями розгалужен
ня органів влади в державі. Ілюстрації
дають також наочний приклад прин
ципу балансу інтересів за структурни
ми складниками наведених на рисун
ках варіантів складних систем різних
масштабів. Для органів управління
всіх рівнів такий баланс виражається в
потребі та наявності інформації про
об'єкти управління, дозволяє адекват
но реагувати на їхні потреби [7,8].
Ефективність управління прямо
залежить від якості інформації в сис
темі управління. Найважливішою
якістю інформації є її повнота і досто
вірність. Має бути зрозуміло, що сьо
годні адекватно управляти народом
країни, за даними статистичного де
партаменту за минулий рік і навіть за
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минулий квартал неможливо. В цьому
разі управління здійснюється не ре
альними людьми, а їхніми торішніми
середньостатистичними фантомами.
Те ж саме стосується достовірності ін
формації про регламент, про ресурси і
про об'єкти інфраструктури. Відсут
ність у системі управління об'єктивної
інформації в реальному часі робить
процес управління неефективним тим
більше, чим старіша або викривлена
інформація циркулює в системі управ
ління. Рисунок 4 ілюструє, що взаємо
дії з навколишнім світом для ланцюж
ка аналізованих складних систем
“сім'я  об'єкт інфраструктури  дер
жава” схожі між собою. Всі системи
функціонують на певній території й
екологічно взаємодіють із середови
щем існування. Водночас, людина,
сім'я, народ, об'єкти інфраструктури і
вся держава взаємодіють з навколиш
нім світом, виходячи зі своїх функцій і
потреб, здійснюючи ресурсну і кому
нікаційну взаємодію.
Очевидно, що екологічна, ресурс
на і комунікаційна взаємодія за своїм
змістом відрізняються. Відповідно,
відрізнятимуться регіони й об'єкти
взаємодії, на які розповсюджується ін
терес системи. В процесі управління
інтереси різних видів взаємодії не слід
механічно змішувати, оскільки втра
чається їхня специфіка і повнота ре
алізації. Хоча досить багато об'єктів
належатимуть як до однієї, так і до ін
шої групи інтересів. Функціональний
погляд на структуру середовища взає
модії дозволяє вченим і органам влади
системно підходити до дослідження
природи взаємодії, моделювання стра
тегії й тактики управління взаємодією
на користь усіх об'єктів держави. Види
взаємодії формують потребу в спеціа
лізації органів управління, а синхроні
зація видів взаємодії за метою створює
необхідні умови для балансу інтересів.
Розглянемо інформаційну модель
процесу управління. Замкнений цикл
управління в кібернетиці [9] (рис. 5)
розглядається як сукупність процедур
трансформації інформації про функції
системи. Виділяють низхідну і висхід
ну гілки циклу. Починаючи з форму
лювання мети системи до отримання
результату, інформація трансформу
ється поетапно:
*ціль, як формула призначення сис
теми, розпадається на завдання і ба
зові функції життєдіяльності системи;
*завдання перевіряються на мож
ливість їх реалізації в чинному полі
правових і нормативних обмежень;
*далі, завдання і функції транс
формуються в проектну документацію
системи, систему організаційних до
кументів, довгострокові програми і
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Рис. 5. Структура замкненого циклу управління зі зворотним зв'язком
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Рис.6. Функції органів управління в циклі управління державою
плани поточного функціонування;
*програми і плани породжують ди
рективні вказівки (укази, накази) про
їх реалізацію;
*директивні вказівки розпадають
ся на плани і відповідні розпоряджен
ня за видами діяльності та видами вза
ємодії;
*до конкретних виконавців розпо
рядження доходять у вигляді команд,
нарядів на роботи тощо, виконання
яких породжує результат.
На цьому низхідна гілка циклу
управління закінчується і починається

висхідна гілка синтезу інформації, що
розпалася, в нове знання про систему,
яке стане основою для оцінки ситуації
й ухвалення рішень.
На висхідній гілці інформація
поетапно абстрагується і синтезується:
*дані моніторингу результатів ді
яльності у формі відомостей про вико
нану роботу спільно з параметрами
ресурсів і процесів надходять на вхід
системи управління;
*ці дані накопичуються й архіву
ються в банку даних моніторингу;
*за сукупністю даних за звітний пе
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ріод формуються агреговані оператив
ні звіти про функціонування системи;
*інтелектуальний контроль стану
системи (ситуації на об'єктах управ
ління) здійснюється за даними моні
торингу на балансових імітаційних
моделях системи реального часу. На
таких моделях прогнозують реакцію
системи щодо наслідків, прийнятих
керівництвом рішень. Проводять дос
лідження масивів даних моніторингу
для пошуку нових можливостей і ви
роблення стратегії управління систе
мою;
*аналітична робота приводить до
формування (корекції) поля обмежень
у системі; і далі, до корекції цільової
функції системи.
На цьому висхідна гілка циклу уп
равління завершується і починається
новий цикл управління. Розуміння
природи циклу управління дає можли
вість структурного аналізу складних
систем із позиції функцій їхніх органів
управління з метою формування ба
лансу відповідальності гілок влади
(рис. 6). Знайти системний баланс гі
лок влади намагаються багато поко
лінь політиків, але практика політич
них реформ в Україні показує, що
проблема дотепер залишається акту
альною.
Дослідження Платона в його ро
боті “Держава” показують, що і до но
вої ери на системному рівні існувала
проблема державного управління. Ці
кавий висновок Платона про те, що
характер держави такий, який харак
тер його лідера. У дослідженні Платона
позначена роль цільової функції як ос
новного мотиву в процесі управління й
обов'язкова наявність національного лі
дера (теократія, аристократія, тира
нія) або гілки влади, яка лідирує (демо
кратія). Лідер, як носій цільової функ
ції, генерує вектор активності в систе
мі. Платон показує, що парадигма
життєвих цінностей (моралі) лідера
визначає парадигму правил, за якими
функціонуватиме держава. Якщо лідер
мотивує свою поведінку метою нажи
ви, то і державний апарат управління
буде сповідувати корупцію як прин
цип управління, примушуючи насе
лення і структурні об'єкти дотримува
тися їхніх “правил гри”. Високі мо
ральні цінності мотивації поведінки лі
дера є гарантією того, що він виража
тиме інтереси народу, а не свої особисті
і кланові. Порядність лідера сама по собі
є щонайпотужніше знаряддя боротьби з
корупцією. Досить бути порядним у
будьякій ситуації без винятків, і ко
рупція як система руйнуватиметься,
оскільки позбудеться підтримки "згори".
Проблема в тому, де взяти такого
лідера? Східна мудрість дає таку прак
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тичну пораду для демократичної фор
ми держави: “Щоб прийти до влади, до
сить мати 100 відданих друзів, готових
виконувати волю лідера. Щоб утрима
ти владу, потрібно 5 мудреців, які ніяк
не залежать від лідера, не посідають
посади в державних органах, не утриму
ються на гроші держави і мають приві
леї висловлювати відкрито свою дум
ку”. Тобто реалізується принцип неза
лежного зовнішнього аудиту.
Природну функцію контролю в
людині виконує розум інстинктів. Він
відповідає за життєзабезпечення і збе
реження життя в людині. Саме цей ро
зум веде людей на штурм влади, яка
перестала виражати інтереси народу.
Його можна підігрівати й емоційно,
але основна роль залишається за інс
тинктом виживання. Щоб обходитися
без революцій і мати ефективний
контроль центральної влади, потрібна
організація дієвої і рівноправної влади
місцевого самоврядування.
Центральні та місцеві власті є ан
титезами в цільовій функції держави.
Вони мають формуватися незалежно,
мати незалежні та зіставні бюджети,
доступи до ресурсів, комунікацій; ма
ти зіставні за функціями і правами ви
конавчі органи. Розмежування цент
ральної влади і місцевого самовряду
вання може відбуватися винятково за
об'єктами управління: центральна
влада орієнтується на управління
об'єктами інфраструктури, а місцеве
самоврядування зосереджується на
турботі про населення, сім'ю, людину.
Ресурсна взаємодія центральної та
місцевої влади здійснюється паритет
ною установою державних ресурсних,
енергетичних компаній, інфраструк
тури охорони здоров'я, освіти, еколо
гії, безпеки... тобто тих сфер, де їхні
інтереси перетинаються. Аналогічно
взаємодіє влада у сфері регламенту
функціонування: юридичним особам
регламент встановлює переважно
центральна влада, а фізичним особам 
переважно місцева влада. При цьому
суперництво в питаннях регламенту
припустиме лише шляхом якнайкра
щого задоволення сподівань усіх
верств населення.
Формування представницьких ор
ганів місцевого самоврядування має
реалізовуватися “знизу догори” по
ієрархії делегування представників.
Реальну основу самоврядування ста
новлять об'єднання громадян за міс
цем мешкання (багатоквартирний бу
динок, вулиця, селище). У територі
альні ради представники від об'єднань
громадян просто делегуються відпо
відно до регламенту щорічних звітно
виборних процедур, тому масових ви
борів у місцеві представницькі органи

влади просто не існує. Припинення
повноважень представників у терито
ріальних радах відбувається також за
ініціативою об'єднань громадян за на
слідками перевиборів у своїй громаді
або (в екстреному порядку) —рішен
ням загальних зборів. Такий порядок
створює основу реального народо
владдя, позбавляє місцеве самовряду
вання втручання з боку центральної
влади. Центральна влада просто зо
бов'язана співпрацювати зі своїм на
родом, а не “рулювати” ним на свій
розсуд. У цьому Платон бачив прин
цип демократії.
Виконавчі органи місцевої влади
за видами діяльності та видами взає
модії організовуються і утримуються
об'єднаннями громадян, асоціаціями
підприємців, регіональними представ
ницькими органами, залежно від їхніх
реальних потреб. Як громадянин, ко
жен виборець делегує представників
від свого об'єднання мешканців у міс
цеве самоврядування, а як власник
(співвласник) юридичної особи — у
відповідну асоціацію підприємців за
видами діяльності та видами взаємодії.
Коли владні повноваження делегу
ються, то забезпечується принцип де
мократії. Коли ж за владу борються, ви
користовуючи політичні партії, то реалі
зується авторитарний режим. Будь
який демократичний режим, що ут
ворився в результаті боротьби за владу,
на другому терміні свого правління
неминуче починає вироджуватися в
тоталітарний. Про це свідчать консти
туційні заборони на третій термін
правління і факти прагнення до фаль
сифікації виборів у багатьох країнах.
Вибори парламенту і президента повин
ні залишатися незалежними і прями
ми, інакше вони не зможуть незалеж
но здійснювати свої функції, що при
зведе до системного дисбалансу. Дво
палатний парламент є обов'язковою
умовою балансу паритетів та інтересів
фізичних і юридичних осіб у законо
давчому органі. Двопалатність має ві
дображати подвійність об'єктів управ
ління, а не адміністративний устрій
території.
Порядок формування виконавчих
органів центральної влади з позиції
кібернетики значення не має. Значен
ня має їхня принципова наявність і
мета їхнього функціонування — уп
равління об'єктами інфраструктури,
видами діяльності, видами взаємодії з
позиції недопущення кризових ситу
ацій. Значення має прозорість управ
ління і можливість незалежного конт
ролю діяльності виконавчих органів.
Принципове значення має наяв
ність інституту президентства як актив
ної сили для синхронізації зусиль усіх
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гілок влади в досягненні головної мети
держави — реалізації національної
ідеї. Апарат президента є аналітичним
органом, що формує стратегію управ
ління внутрішньою і зовнішньою по
літикою, який контролює ситуацію в
країні (штатну, кризову) і здійснює
кризове управління (надзвичайний
стан, військовий стан).
Принципове значення для склад
ної системи має правовий і норма
тивний контроль суб'єктів внутріш
ньої взаємодії в державі. Функції пра
вового і нормативного контролю ма
ють бути зовнішніми. Сучасна західна
традиція використовує зовнішній
аудит як панацею від втрати об'єктив
ності. З погляду системної ролі гілок
влади саме судова гілка є недованта
женою, виконуючи тільки роль арбіт
ра в господарських і адміністративних
спорах і кримінальних переслідуван
нях. Бракує функції попередження
правопорушень. Закони і норми ко
жен зацікавлений суб'єкт може трак
тувати посвоєму, але право тракту
вання надане саме судовій гілці влади.
З цієї загальносистемної тези випли
вають і вимоги до відповідної орга
нізації і ресурсного забезпечення су
дової гілки влади. Ефективність її
роботи обчислюватиметься не в кіль
кості судових засідань і засуджених
злочинців, а в кількості правопору
шень, яким запобігли.
З позиції кібернетики, кожна з
гілок влади має функціональне при
значення (рис. 6). Відсутність якого
небудь органу веде до перекосу ба
лансу мотивацій функціонування і до
можливості безконтрольної маніпу
ляції повноваженнями. При цьому
баланс системи підтримується систе
матичною перевіркою ініціатив на
несуперечність їх цілям держави з бо
ку конституційного суду. При систем
но сформованій конституції консти
туційний суд (рис. 6) у циклі держав
ного управління здійснює вхідний
нормоконтроль усіх державних ініціа
тив на їхню відповідність цілям дер
жави та її життєвим функціям, закла
деним у конституції. Будьяку держав
ну ініціативу, що виходить за рамки
норм конституції, треба припиняти на
етапі саме ініціативи. Безсистемні,
незбалансовані поправки до конститу
ції ведуть до загальнодержавної кризи,
підриваючи ефективність її функціо
нування на всіх рівнях. Доповнення і
зміни до конституції перевіряються на
відповідність загальнонаціональній
меті. Загальнонаціональну мету прий
мають на референдумі. Формула за
гальнонаціональної мети для держав
усіх часів і народів була одна: забез
печення миру і процвітання свого
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народу. Інші формули від лукавого.
Ієрархія судових органів загалом має
повторювати структуру законодавст
ва, а кодекси законів слід формувати
відповідно до необхідності застосу
вання правових норм, ресурсних і
регламентних нормативів, ресурсної і
комунікаційної взаємодії. Нормо
контролю судів підлягають також іні
ціативи фізичних осіб щодо створення
ними юридичних осіб і контролю на
дання їм державних послуг. У держ
органах нормоконтролю підлягає ре
сурсне і регламентне забезпечення,
видані ними нормативні акти і закони,
оскільки законодавчу основу балансу
ресурсів в державі відіграє закон про
бюджет. Зараз функцію контролю ви
конання бюджету виконує кабінет мі
ністрів, що дозволяє йому порушувати
бюджет практично безкарно, оскільки
він сам себе контролює. Річний звіт
уряду про виконання бюджету немож
ливо ефективно перевірити без зов
нішнього аудиту.
Державний бюджет у кабінеті мі
ністрів (рис. 6) трансформується в
державні програми і плани, які на
балансних моделях слід гармонізувати
за ресурсами, регламентом і видами
взаємодії. Підсумком проектування і
планування є ухвали кабінету мініст
рів, розпорядження за видами діяль
ності, видами забезпечення і взаємо
дії. Оперативне управління уряду по
лягає в реакціях управління поперед
женням виходу параметрів держави в
зону кризових ситуацій [79]. Нездат
ність кабінету міністрів уникнути кри
зи свідчить про системні прорахунки і
помилки цього органу управління,
тому виводитиз кризи має інший ор
ган управління, який спеціалізується
на цьому. Не можна доручати виво
дити з кризи тому, хто до цього при
четний, тому що переважною мотива
цією у такому разі буде не ефективна
ліквідація кризи, а уникнення персо
нальної і колективної відповідальності
членів уряду за кризу.
У виконанні своїх функцій дер
жавна влада потребує могутньої інте
лектуальної підтримки і засобів моде
лювання. У сучасній політиці органи
влади йдуть шляхом перетягування
кваліфікованих кадрів із науки в свої
структури, спокушаючи їх високою
зарплатою, пенсією і пільгами. Це
руйнівна для науки і держави полі
тика, викликана прагненням володіти
“кишеньковою” істиною, якою можна
маніпулювати на користь впливу на
інші гілки влади і на політиків. За тим
самим принципом формуються “ки
шенькові” юридичні служби замість
використання незалежного нормо
контролю з боку судів.

Президент і його апарат (рис. 6)
повинні переважно виконувати функ
ції центру інтелектуальної підтримки
всіх органів центрального і місцевого
управління, організовуючи оператив
ний онлайновий моніторинг стану
всієї сукупності підсистем і елементів
держави. Створення системи держав
ного моніторингу, організація єдиного
банку даних, оперативний аналіз ситу
ації об'єктів, комунікацій, території,
процесів, використовуючи єдину імі
таційну модель на користь усіх органів
управління, синхронізуватиме цикли
управління всіх гілок влади і всієї
ієрархії органів управління. Це ство
рить умови для своєчасної адекватної
їх реакції на будьякі зміни.
Аналітичну підтримку інтелекту
альних потреб владних структур по
кликані здійснювати академічні струк
тури. Серед менеджерів державного
управління існує стійка думка про не
придатність академічної науки в пи
таннях оперативної підтримки управ
ління. Це відповідало реальності, але
тільки до того часу, поки наука не
оволоділа могутнім обчислювальним
потенціалом і розвиненою мережею
телекомунікації. В Україні йде процес
освоєння суперкомп'ютерів (кластер
ного типу) і нарощування потужності
мережі телекомунікації, що неминуче
призведе до можливості моделювання
параметрів стану всієї держави в ре
жимі реального часу. Перешкодою на
шляху до ефективного управління
державою є відставання України в роз
витку державного моніторингу.
Формування системи державного
моніторингу відбуватиметься об'єктив
но і незалежно від політичної волі.
Також, як і в організмі людини при
родно виростають рецептори цент
ральної нервової системи, буде рости
система державного моніторингу. Роль
влади тут полягає лише в розумінні
цього процесу і в його підтримці. Для
корупційної влади, для владних струк
тур з корпоративною метою, неузгод
женою з прагненнями народу, розви
ток цього процесу украй небажаний,
оскільки робить їх роботу прозорою.
Наявний підхід до державного моніто
рингу є індикатором наявності латент
них цілей в різних органах державного
управління. Відкритий моніторинг —
ознака прозорого управління, прихо
ваний моніторинг (підглядання) —
ознака маніпуляції в корисливих інте
ресах.
Верховна рада в комплексі з пред
ставницькими органами місцевого
самоврядування виконує функцію за
конотворчості і нормотворчості. Цією
функцією завершується висхідна гілка
циклу державного управління (рис.6).
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Незалежна аналітична робота науко
вих структур спрямована на інтелек
туальну підтримку органів управління
всіх рівнів, наявність у державі єдино
го банку даних моніторингу створю
ють можливість взаємного контролю
всіма гілками влади і рівнями ієрархій
органів управління. Про це мріяв у
своїх проектах академік В.М. Глушков
[3]. Підсумком реалізації всіма гілками
влади своїх повноважень щодо аналізу
ситуації й оцінювання нових можли
востей в еволюції держави є стратегія
державної політики. Прийнятним ор
ганом для її озвучування й ухвалення
може бути рада національної безпеки й
оборони. Ініціатором корекції стра
тегії, що діє, може бути будьяка влад
на структура, яка має обґрунтований
аналіз необхідності корекції. Голов
ним критерієм для ухвалення нової
стратегії може бути результат моделю
вання її наслідків за критерієм відпо
відності прагненням народу, закріп
леним у конституції.
Зовнішня політика є процесом уп
равління взаємодією держави зі світо
вою спільнотою щодо проблем плане
ти, ресурсних і комунікаційних інте
ресів. Яка б гілка влади не домінувала
у формуванні зовнішньої політики,
політика буде зваженою, якщо буде за
снована на несуперечності прагнен
ням населення своєї країни і меті
об'єктів її інфраструктури. Несупе
речність меті інших держав можлива
лише частково, у міру збігу власного
вектора мети з цільовими функціями
цих держав. Турботу про збіг своїх век
торів мети з державами регіону і сві
тової спільноти покладено на лідера і
провідну гілку влади. Зовнішня і внут
рішня політика має бути такою, щоб
територія держави і його народ стали
органічною частиною життєвоважли
вих функцій регіону і світової спільно
ти. Тоді кожна держава, яка взаємодіє,
включає у вектор мети своєї політики
ефективну співпрацю з нами і доро

жить нашим миром та процвітанням.
Системним критерієм формування
постулатів внутрішньої і зовнішньої
політики має бути методологія, покла
дена математиком Куртом Геделем в
основу формулювань його теорем про
повноту і несуперечності. Для системи
державної влади цю методологію мож
на висловити так: відсутність проти
ваг у повноваженнях державних органів
або у відносинах держав є ознакою сис
темної неповноти, а повнота держав
них ініціатив і їхня несуперечність до
сягається тільки тоді, коли вони узгод
жуються з прагненнями народу.
Озброєний захист від зовнішніх
посягань підпорядковується тій самій
меті, що і решта функцій держави.
Вона не може суперечити прагненню
людей жити і трудитися мирно. Украї
на не в змозі самостійно запобігати вій
нам. Вона може лише сприяти їх запобі
ганню, тому мирні ініціативи України
треба спрямовувати не на пошуки стра
тегічного партнера, що гарантує втягу
вання її в глобальне протистояння, а на
пошуки такої стратегічної позиції в
світовій політиці, яка робить війну на її
території невигідною для будьякої
протиборчої сторони. У будьякого з
нинішніх “гарантів” безпеки України
є спокуса побитися один з одним на
території України і руками українців.
Прикладом політики, що стоїть
над інтересами протиборчих сил у сві
ті, може бути позиція Швейцарії. Як
що проводити аналогію складних сис
тем із живими організмами, то пози
цію Швейцарії можна порівняти з
“серцем” на тілі людства, яке гойдає
грошові потоки як “кров”. Війна на її
території невигідна жодній державі.
Продовжити системну аналогію живо
го організму можна і для України. На
приклад, її географічне положення і
тісне партнерство з Польщею цілком
може відповідати реалізації функцій
“сонячного сплетіння” на тілі людства.
Цей орган грає роль головного вузла
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нейрокомунікацій всього організму.
Йому можуть відповідати транспортні
комунікації, енергокомунікації, ін
формаційні комунікації. Вкладаючи
зусилля в розвиток комунікацій, при
вертаючи інвесторів зі всього світу, да
ючи можливість їм бути співвласника
ми комунікацій, Україна здобуває ре
альну, а не міфічну гарантію безпеки.
Це реальні гарантії через практичний
інтерес, а не міфічні гарантії колек
тивної безпеки НАТО, Євросоюзу і
СНД. У сучасній історії є приклади
військового протиборства і між держа
вами НАТО при навмисному поту
ранні їхніх центральних органів. Бо
язнь допустити до володіння нашою
газовою трубою постачальника і його
споживачів позбавляє Україну прак
тичної їх зацікавленості в мирному
процвітанні нашого народу. Газову
трубу ніхто не викопає і не понесе.
Якщо поміняти частку участі у воло
дінні трубою не на долари, а на реальні
кубометри газу, то таку операцію жод
на інфляція не зможе зруйнувати.
З позиції кібернетики, роль Украї
ни як транзитної території між Азією і
Європою (не зменшуючи значення ін
ших її розвинених галузей) дає можли
вість визначити важливість пріорите
тів розвитку транспортних, енергетич
них і інформаційних комунікацій, мо
гутніх обчислювальних вузлів моніто
рингу й інтелектуальної підтримки.
Реальною загрозою для системної
цілісності держави є продаж у приватну
власність землі, яка належить народу, а
не державі. Держава — це всього лише
низка норм і правил, які організову
ють життя народу на цій території. Ви
ходом із цієї загрози є здавання землі в
оренду. Для фізичних осіб (громадян
України) — в довічну оренду, а для
юридичних осіб — у довгострокову
оренду. При цьому орендні зобов'язан
ня мають задовольняти цільову функ
цію України й одночасно бути приваб
ливими для інвесторів. Чим більше
різних держав світового співтовариств
матимуть свій життєвий інтерес в Ук
раїні, тим менше у них шансів поби
тися між собою на цій території.
Національна ідея потрібна не тіль
ки політикам, але й ученим для вирі
шення проблем інтеграції знань і зу
силь в інформатизації співтовариства.
Правильне формулювання національ
ної ідеї є механізмом запуску знижен
ня ентропії у сфері державного управ
ління. В цілому, реалізація ефективної
організації суспільства лежить у сфері
взаємодії високої моралі, фізики і
кібернетики.
У стародавніх греків цей симбіоз
називався філософією.
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