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The article deals with the problem of forming a new hybrid world order, starting point of which was the Russian
aggression against Ukraine. It is underlined, that for the destruction of the old world order is responsible not
only Russia but also the West, which allowed new forms of global confrontation – a hybrid war. The causes and
preconditions of Russian aggression against Ukraine, as well as the features of hybrid war in military, political
and informational dimension, are considered. It is proved that Russia’s geopolitical aim at solving global hybrid
conﬂict was the destruction of the existing world order to restore world order of the Cold War period and
strengthening its dominant position in it.
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Стаття присвячена проблемі формування нового гібридного світоустрою, точкою відліку якого стала російська агресія проти України.
Горбулін Володимир
Констатується, що за руйнування старого світопорядку відповідальна
Павлович – доктор
не тільки Росія, але й Захід, який допустив новітню форму глобального
протистояння – гібридну війну. Розглянуто причини та передумови
технічних наук,
російської агресії проти України, а також особливості ведення гібридної
професор, академік
війни у воєнному, політичному та інформаційному вимірі. ОбґрунНАН України, директор
товано, що геополітичною метою Росії при розв’язуванні глобального
Національного
гібридного конфлікту було руйнування існуючого світопорядку з метою
інституту стратегічних
відновлення світопорядку періоду холодної війни і закріплення домінуючих позицій в ньому. Визначено, що в умовах нового гібридного свідосліджень
то(без)порядку Росія стає дуже вразливою до інструментів і механізмів,
методів і методологій гібридної війни у випадку їх використання проти
неї, особливо в проблемних регіонах. Йдеться насамперед про Далекий Схід та експансію Китаю. У статті сформульовані пріоритетні завдання для реалізації ефективної відповіді на гібридну агресію проти
України та позиціонування нашої країни на міжнародній арені.
Ключові слова: гібридна війна, український фронт, воєнна агресія, новий гібридний світоустрій.
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T

Today mankind faces the challenge of hybrid wars,
whether we like it or not. These wars will breed the
new hybrid world or, to be more precise, the new hybrid world order. We must face these challenges earnestly and accept them as part of the new reality in
which we live.
Russian aggression against Ukraine became a starting
point for the formation of the new hybrid world order.
This is not the portrayal of the situation in Ukraine
from a Ukraine-centric point of view; instead, we’ve
attempted to offer an objective view of the current
state of affairs in Ukraine. Just as the assassination
of Archduke Franz Ferdinand in Sarajevo released a
spring of deep animosities and complicated processes
that led to World War I, so the direct annexation of
the Crimea carried out by Russia and its following actions in Donbas triggered the new world hybrid war.
The purpose of the article is to determine the features of Russian hybrid war against Ukraine, as well
as the place and role of our country in the formation
of a new hybrid world order.
“There is nothing constant in this world but inconsistency,” wrote Jonathan Swift. The key problem
of the current “processual moment” is that many
people, including politicians, experts, scientists and
journalists, still perceive the current state of affairs
as something temporary in nature. They often handle and interpret it as something abnormal, or rather
as a “transit phase” on the path to a fundamentally
different, “better future”. More importantly, those
who have destroyed the world order, which until
recently seemed strong and inviolable, have similar
thoughts: the Kremlin state apparatus with its political, intellectual and military establishment, can be
considered as “elite” only relatively. In general, both
Russia and the West are clearly ill-prepared to accept
this new reality.
Whether or not this is a consequence of the inability
to comprehend the current moment or is the fear
to accept it is another matter. “The real secrets become secrets not because nobody knows about them,”
warned Carl Gustav Jung, “but because nobody understands them”. Meanwhile, this hybrid war, a sort
of paramilitary aggression, is unique due to many
parameters. These parameters include: the momentary and imaginative cause at the onset of the war,
deception, the near total moral decay and degradation
of many citizens of the aggressor country, aggression
that was sanctioned by the permanent membership
in the UN Security Council, and the creation of mass
media support to legitimize actions. The application
of these methods of “active measures” of political
warfare have resulted in the consequences of untold
proportions. The real trouble faced by the aggressor
occurs when it attempts to put together the aims and
methods of the hybrid “war of the future” with the
world realities of the past.

4

Russia is not solely responsible for the destruction of
the old world order. Certainly its aggression against
Ukraine (and earlier, against Georgia) became the
direct cause of everything that is happening now;
however, the West bears some responsibility for its
policy of “washing its hands of the affair”. Western
analysts are increasingly emphasizing the part the
West has played. Peter Dickinson, aptly noted how the
majority of the Western media suddenly went blind
as to who the aggressor was in the Ukrainian conflict
and what to call the Russian occupation. Alternatively,
journalists invented some new words and word combinations whose sole purpose was to avoid the direct
naming of the Russian aggression.
Perspectives similar to the beliefs held by Robert Kaplan were small solace when he said: “No matter how
it would limit the possibilities of Ukraine, no matter
how it would complicate the existence of the EU itself,
neither the European Union nor NATO will bring
Ukraine into the fold... [but] your future doesn’t look
grim”.
In the meantime, the Western media, with its liberaldemocratic worldview and principles, became a victim
of the new hybrid reality. Their attempt to approach
the political scene in accordance with the democratic
standards of peaceful and rational coexistence was
ineffective. Meanwhile, Russia was attempting to
“revalue democratic values” through the lens of its
“sovereignty”. By anticipating the classic standards of
journalism, which consist of demonstrating at least
two views for a given situation, they were able to consciously shift the “objectiveness point” and replace
it with an elaborate and massive string of lies, thus
turning an objective view of the situation into something absurd.
The West began to awaken after the first shock in
2014. It is unclear if the initial attempts to counter
Russia were successful. But it is absolutely clear the
West needs to change in order to find an answer. This
is a serious matter that few are prepared to handle.
The punitive measures levied against Russia were appallingly inadequate for the level of aggression shown
and were guided by the logic of the “old world”. And
Russia was most likely prepared for the consequences
of its actions.
On the one hand, from the geostrategic point of view,
Russia may intend to destroy the existing world order
of the West’s domination of the global arena. A task,
which Russia is currently managing very well, and
from its perspective, its actions are beneficial to restoring Russia’s status as a “superpower”.
But on the other hand, from the geohistorical point of
view, one of the purposes is to return the world back
to the reality of the middle of the 20th century – back
to the period of the classic political realism rhetoric
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(“zones of influence”, “battle of the systems”, “interests
balance and power balance”, etc.).
In other words, the geopolitical purpose of Russia with
the start of the global hybrid conflict was: to destroy
the existing world order in order to restore the tension of the Cold War period and to occupy a position
of power in this new world order while taking into
account the strengthened China.
This new world order is being formed before our eyes.
Russia’s efforts and actions are playing a significant
role in this process. However, the problem is that the
new hybrid world (dis)order will have nothing to do
with the world order Russia so desperately wants to
restore. It will be a world (dis)order with a new distribution of power between the countries and with a
new set of hybrid wars, initiated by the new players
against the enemies and the former allies alike. The
new world order will feature hybrid decisions in problematic situations, often beyond the legal boundaries
of the countries, or in the so – called “grey zones”
of national and international law, and within hybrid
international law as well.
It is necessary to understand and accept that the new
hybrid world (dis)order being built before us is not
some kind of “transition stage”. It is actually the new
reality that cannot be extended from the fundamental
reality of the past. Moreover, Russia may as well has
no rightful place in this new reality due to Russia’s
inefficient economy, inefficient state authority and
government, and its outdated vocabulary for ideological description and axiological comprehension.
In this new “beautiful world”, the risks for Russia itself
have increased immensely as it released the genie of
hybrid war from his bottle and agreed that these new
norms and principles of the “geopolitical debacle”
apply to it as well.
Avoiding the fundamental principles of the world order and violating the norms and rules of international
relations, Russia thereby has lost sufficient trust and
credibility as a respected international partner. Western sanctions imposed upon Russia are just the overt
response to this trend. Russia’s access to the critically
important resources, from financial to technological,
is not limited, but their usage is now more difficult.
Russia has become sensitive to the instruments and
mechanisms, methods and methodologies of hybrid
war in the event they are used against it, especially
in the regions that are already of weakened military
strength, or whose administration has been abandoned. The most susceptible region, the Russian Far
East, is open to Chinese creeping expansion, which
could probably start in the near future, and could
last for decades.
For the time being, Moscow continues to work in its
domain of expertise – trying to destroy the existing
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reality, and it is doing it fairly successfully. It is difficult to compete with Moscow when it comes to destruction. However, constructive decisions and measures have always been Russia’s weak spot, particularly
nowadays.
The Russian Federation has nothing to offer the world,
neighboring countries, or its own citizens. It is significant that the lion’s share of Russia’s public strategic and analytical documents in recent times almost
never refer to the issues of development within the
country. There are almost no documents concerning new strategies in its economy, social policy, ethnonational policy, medicine, health care, etc. Instead,
there are plenty of “outwardly-oriented” documents
concerning the foreign policy, possibilities of returning to force (in all of its aspects) abroad, and analysis
of the external foes and allies.
In addition, there is no internal political opposition
that guarantees the development of the political system and ensures control of government institutions
in Russia. There is actually no open political life per
se, as it is truly determined by the behind-the-scenes
struggle of particular clans and interest groups. The
situation closely echoes the famous phrase from the
Kill the Dragon film based on Yevgenii Schartz’s play:
“Well, if we are not allowed to protest, let us at least
debate...” However, even the possibility to argue is
being gradually destroyed as well.
When it comes to the Russian foreign policy in general, it undoubtedly consists of further development
of capabilities for waging hybrid wars (as an implicit
continuation of the policies “according to Clausewitz”)
in new regions and on new levels. Moreover, it is not
confined to the European arena, but also exerts influence in the Central Asian region as well. However,
Ukraine remains the focus of the Kremlin’s foreign
policy activities. And it appears Russia’s practical activities will continue to focus on supporting the artificially created pseudo-republics and on continuing
the hybrid warfare against our country as they adjust
to the changing conditions and developments.
Russia, as it is today, poses a huge threat not only to
its neighboring countries but to itself as well. This
threat will persist into the future. Hopes that sanctions could somehow “calm”, “sober”, or “bring it back
to normal” are merely illusory and groundless. Hope
springs from the logic of “normal countries” behavior under “normal conditions” and a “normal world
order”, but “normal” no longer exists. Thus, we can
only trust our own powers and decisions.
In order to achieve success, it is necessary to discover
a new approach and a new reality by slamming the
door on past typical decisions taken for granted in
all spheres, including the foreign policy, military,
economic, media, social policies, etc. Foreign policy
strategy changes have been recently noted: “There
is a theory that compares intercommunication and
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cooperation of countries with billiard balls in the
sense that foreign policy direction does not depend
on the political regime as much as the force and trajectory of the strikes do not depend on the color of
the billiard balls. Though in our situation, it is not
the case of only the ball color changing, as almost
everything has changed, including the table geometry
and the character of the force of interaction”.
If we are totally honest, our main strategic goal now
is not even the question of whether we are capable of
finding a tactically successful response to the hybrid
aggression (although it is vital), but rather whether
we will be able to grasp and fully understand this
new hybrid world, to understand its laws and patterns that until now have appeared to be а total
chaos, and how exactly we may apply this newfound
knowledge.
We should not be long in changing our strategies.
Those who fail to change and transform, who refuse
to accept this new geopolitical game, who only perceive
it as the “return of the good old-fashioned Cold War”,
will most probably lose, and may even disappear.
This moment brings new opportunities. If we are able
to build a new and adequate worldview and correct
our strategies, we may join the powers transforming
this new world, however pathetic that may sound. We
stand on the verge of deep transformation of our existing political, military, and economic alliances. We
are beginning to forge new alliances. And we must
take this opportunity to search for answers to new
and unexpected problems. We have to be more active,
more creative, and become more pragmatic in our
activity. This is the essential reason for the massive
revision of everything that until recently seemed basic
and fundamental.
This does not mean Ukraine should refuse European
and Euro-Atlantic integration. Not at all. But we
must fill our perspective of this process with new,
more realistic, and more achievable substance. It is
also extremely important to consider how Ukrainian EU and NATO membership is still very distant and unclear. For this reason, it is difficult to
prioritize the strategy when few believe we may actually achieve it. It is obvious that goal setting has
to change dramatically, despite the permanence of
the European and Euro-Atlantic integration vectors. This applies not only to the foreign policy, but
nearly all fields.
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Conclusion
The problem is not that we “cannot see” how our
strategies need to change; our problem is whether
our current public administration system is capable
of implementing this change. And can it act in accordance with change? In particular, are we prepared for
strategies that go beyond the boundaries of traditional
practices and traditional instruments?
As we undergo change, our citizens and government will likely face significant stress. If this issue is
brought to the national level of perception, we must
ask: Are we prepared (and if we are, when and with
what outcome) to exist in the framework of the new
hybrid world and to stand against hybrid wars?
There is no answer to this question today, but we desperately need to find one. Ukraine is learning about
its past while trying to understand its present, and everyone may come to learn about the sphere of national
security, voluntarily or not. However, even the world’s
hybrid war will eventually come to an end. There will
be no winners in this war. Just as the beginning is hard
to measure and document, so will the ending lack any
kind of a singular finite event. But this war has already
changed a lot in the world in creating its own design
of the world’s “hybridization”.
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Гібридна війна і національна безпека
УДК 111.1.001.361:355.01(470):327.5

ОНТОЛОГІЯ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ:
ГРА ПРИХОВАНИХ СМИСЛІВ
Б. О. Парахонський, Г. М. Яворська

У статті розглянуто якісно нові параметри гібридних війн, пов’язані зі змінами безпекового середовища в умовах глобалізації. Правильна оцінка сутності воєнного конфлікту безпосередньо пов’язана
з розробкою та перевіркою на практиці засобів оборони, захисту від
агресії. Автори спираються на припущення про зв’язок провідних онтоПарахонський Борис
логічних і епістемологічних моделей дійсності з сучасними мілітарними
Олександрович –
теоріями та новими способами ведення воєнних дій, зокрема про зв’ядоктор філософських
зок гібридної війни з логікою постмодерністського релятивізму і занаук, професор,
гальною боротьбою із владним порядком. Окрему увагу приділено ролі
головний науковий
політики ідентичності та аналізові когнітивного виміру гібридних
конфліктів. Проаналізовано зіткнення контроверзійних наративів війни
співробітник
на Донбасі, окреслено негативну роль наративу «внутрішнього конфліквідділу проблем
ту» та визначено ризики у наявних когнітивних версіях перемоги.
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THE ONTOLOGY OF THE HYBRID WAR:
INTERPLAY OF HIDDEN MEANINGS

The paper explores some qualitatively new characteristics of hybrid warfare
related to the changes in the international security environment in the context of globalization. An adequate deﬁnition of the nature of violent conﬂict
is directly linked to the elaboration and testing of means for protection
against an aggression. The authors are founded upon the idea that there is a
relation between basic epistemic principles and new military theories along
with new modes of warfare. The point of issue is about the connection between the hybrid war and postmodern relativism including its struggle
against power. Special focus is given to the role of identities together with
signiﬁcance of cognitive domain of hybrid war. The conﬂict of the controversial narratives on the war in Donbas is examined. The ‘civil war’ narrative has a negative impact on the Minsk
Process. There are also some diﬃculties and challenges connecting with the concept of victory in hybrid war
in Ukraine.
Keywords: ontology of war, hybrid war, Russia’s aggression, power, identities, conﬂict of narratives, cognitive
domain of hybrid warfare

Г

Гібридні конфлікти та гібридні загрози визначають специфіку новітнього міжнародного безпекового довкілля. Водночас у військовій та аналітичній спільнотах бракує єдності у розумінні
сутності гібридної війни. Головне питання полягає
в тому, чи змінилася природа сучасної війни, і чи
створюють гібридні способи ведення війн принципово нові види воєнних конфліктів, сучасних
і майбутніх? Чи, можливо, насправді йдеться лише
про застосування нових комбінацій, прийомів
і методів воєнних дій, відомих з античних часів,
а сутність війни як була, так і залишається незмінною? Значення відповіді на ці суто теоретичні
питання зростає, коли вирішувати їх доводиться
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в умовах гібридної війни – правильна оцінка сутності воєнного конфлікту безпосередньо пов’язана
з розробкою та перевіркою на практиці засобів
оборони, захисту від агресії. Для України сьогодні
ці питання є ключовими.
Останнім часом проблеми онтології війни починають активно дискутуватися в студіях, присвячених війнам, зокрема в межах «критичних студій
війн». На відміну від традиційних підходів, у яких
питання онтології виносили за дужки, у сучасних
наукових розвідках війну розглядають у прямому
зв’язку з онтологією, хоча спостерігається значна
варіативність підходів у розумінні природи війни та
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її учасників. Цікавими і продуктивними є ідеї побудови множинних онтологій, щоб уникнути пошуку
єдиної підстави для визначення сутності війни, намагання відійти від принципу інструментальності,
увага до розхитування традиційних розподілів (між
військовими та цивільними та ін.), а також до того
факту, що війна виявляє себе поза межами ліній
фронту і поза часами, коли вона триває [1, с. 122; 2].
Метою цієї статті є розглянути якісно нові параметри гібридних війн, пов’язані зі змінами безпекового середовища в умовах глобалізації. Ми виходимо із припущення про зв’язок провідних онтологічних і епістемологічних моделей дійсності
з сучасними мілітарними теоріями та новими
способами ведення воєнних дій [3, с. 143], зокрема
про зв’язок гібридної війни з логікою постмодерністського релятивізму і загальною боротьбою із
владним порядком. Окрему увагу приділено ролі
політики ідентичності та аналізові когнітивного
виміру гібридних конфліктів.

Специфіка гібридної війни
як простору невизначеності
Гібридними називають війни, що є комбінацією
заходів «жорсткої» та «м’якої» сили, які поєднують
суто військові дії і комплекси підривних операцій диверсійного, інформаційного, соціального
та економічного характеру [4]. Елементи такого
типу ведення воєн простежуються в різні історичні
епохи, що ставить питання про доцільність поширення термінології «гібридності» у новітньому
політичному дискурсі. Втім, сам цей факт свідчить
про певну нову якість як самого явища у сучасних
міжнародних реаліях, так і рівня його усвідомлення політиками та експертами. Досвід багатосторонньої протидії агресорові з боку України продемонстрував принципово нові можливості захисту
в умовах гібридної агресії, зокрема виявив значний
потенціал використання міжнародно-правових
заходів у боротьбі з РФ [5]. Це свідчить про те, що
процес наростання кількості немілітарних вимірів
ведення гібридних воєнних дій триває.
Роль війни у сучасних умовах як найбільшої
загрози безпеці не змінилася, але технічний та
технологічний розвиток людства, формування
міжнародної економічної системи та загальносвітової мережі комунікацій надали поштовх для
виникнення принципово нових загроз, що мають
свої особливі риси і специфічно проявляються
у внутрішньополітичних та міжнародних стосунках. Поява широкого спектру загроз нового типу
посилює невизначеність міжнародного простору
безпеки, провокує міжнародних акторів на випереджувальне застосування силової політики та на
пошуки нових форм ведення війни.
Традиційне розуміння війни як суспільно-політичного феномену полягає у його визначенні
як збройного зіткнення двох або більше сторін,
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представлених переважно різними державами або
їхніми коаліціями. Попри історичні відмінності та
характер, різні типи воєн мають усталену структуру – комплекс ознак, що відрізняють стан війни
від не-війни, війну від миру, війну від конфлікту тощо. Війна звичайно має фіксований початок
(оголошення) і кінець (мирна угода). Кожна зі сторін має власні цілі у війні та знаходить відповідні ресурси для їх досягнення, визначає загальну
стратегію ведення воєнних дій, оборонну чи наступальну, вдається до певних тактичних дій та
операцій. Уявлення про перемогу формуються як
повне або часткове досягнення своїх стратегічних
цілей, з чим має погодитись і протилежна сторона,
яка вважається такою, що зазнала поразки.
У випадку сучасних війн, які отримали назву «гібридних», усі ці ознаки значною мірою корегуються або зовсім змінюють смисл. Гібридна війна
не оголошується і, отже, не має початку, так само
як і кінця, оскільки мирна угода неможлива. Ця
війна може лише вичерпатися внаслідок нестачі
ресурсів. Протилежна сторона може не визнаватися правовим суб’єктом, тоді як сторона, яка веде
війну, може не визнавати цього і навіть прагне
брати на себе функції посередника у конфлікті.
Цілі гібридної війни не визначені або приховуються. У військових операціях задіяні ресурси, які за
призначенням не є військовою зброєю, – енергетичні, інформаційні, економічні тощо. У функції
елементу війни залучається мирне населення – як
об’єкт «захисту» у пропаганді або як «щит» у військовій тактиці. Замість чітко окресленої стратегії
війни декларуються деякі загальні наміри, а реальні кроки здійснюються відповідно до конкретної
ситуації на загальному театрі ведення війни у дуже
широкому розумінні – дипломатичному, економічному, воєнному, соціальному тощо.
Істотною рисою гібридної війни є феномен «приховування». Якщо у традиційних війнах прямо
говориться про претензії або амбіції одних держав
щодо інших, чітко визначаються цілі війни, стратегічні наміри супротивників, то у війнах гібридного типу головний акцент робиться на створенні
ситуації страху, нестабільності, невизначеності
тощо. Приховування реального смислу війни стає
необхідним з огляду на потребу виправдати свої
дії в очах як власного населення, так і світової
спільноти в умовах глобального інформаційного
простору. Оскільки реальна ситуація може змінюватись і набувати небажаного вигляду, стає
необхідним висувати на поверхню різні версії.
Відбувається своєрідна гра прихованих смислів.
Так, у випадку гібридної війни РФ проти України Москва приховує свої реальні військові дії за
маскою «громадянського конфлікту» в Україні, захистом російськомовного населення, «гуманітарною допомогою» тощо, намагаючись виглядати
перед світом «миротворцем», а не стороною конфлікту. Зі свого боку, Україна також не схильна
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відверто говорити про воєнний конфлікт, тобто
війну як таку, а маскує її під виглядом «антитерористичної операції», принаймні офіційно. Але
коли це потрібно, неофіційно чи напівофіційно,
робляться заяви про агресію та справжню війну з боку РФ, хоча реальні висновки з цього так
і не робляться. Ще складніше виглядає смислова
гра, коли країни Заходу та міжнародні організації
вагаються визнати справжній характер гібридної війни з боку РФ, офіційно визнають Москву
посередником у конфлікті (Мінський процес)
і пристають на російську версію щодо «громадянської війни в Україні», хоча цілком усвідомлюють
реальний стан справ. Усі ці суперечності, коливання, невизначеність є системою маскування
дійсності, що зумовлена або внутрішніми бізнесовими інтересами, електоральними процесами або
неготовністю та небажанням реально вплинути
на ситуацію у бік її позитивного розв’язання.
Таким чином, виникає конфлікт у розумінні та
інтерпретації подій, пов’язаних з гібридною війною. Зіткнення пояснень тих самих подій (війна на
Донбасі) перетворюється, зрештою, на самостійний чинник деструктивного впливу, застосування якого призводить до руйнування уявлень про
реальність. «Сьогодні не потрібно бомбити міста,
досить розбомбити мізки», – говорить письменниця Оксана Забужко. Цей образний вислів схоплює
суть ситуації та підкреслює значення когнітивного виміру гібридної війни, хоча водночас спрощує стан справ, подаючи «бомбування мізків» як
процес, що є цілком контрольованим. Насправді
«гра прихованих смислів» є явищем складнішим
і потребує спеціального аналізу.

Паралельний світ і політика
ідентичності
Важливо зрозуміти, що гібридна війна має свою онтологію, своє специфічне ставлення до реальності,
істотно відмінне від традиційної парадигми війни.
Кожна війна має своє смислове наповнення – заради чого озброєні групи людей мають знищувати
одне одного. Справжньою метою будь-якої війни
є влада у широкому розумінні. Якщо війна ведеться
однією державою проти іншої, то з метою встановити або розширити межі свого панування, тобто
досягти влади над територією. Спротив агресії,
навпаки, є способом відстояти власну свободу від
загрози іноземного панування. Війна може вестися
проти власного народу з метою зміцнення й утримання влади. Громадянська війна ведеться за владний режим, який улаштовує ту або іншу політичну
еліту. Але війна гібридного типу є складнішим явищем, оскільки ведеться проти владного порядку
в цілому, тобто має на меті соціальний і політичний хаос, дестабілізацію усталених форм порядку.
Гібридна війна не має сенсу, оскільки фактично
не пропонує ніякого нового порядку, навіть якщо
видається буцімто йдеться про переформатування
геополітичних схем світового устрою.
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На думку М. Калдор, на противагу геополітичним або ідеологічним цілям традиційних війн
цілі сучасних війн знаходяться у сфері політики
ідентичності. Маються на увазі претензії на владу
на основі партикулярної ідентичності – національної, кланової, релігійної або мовної [6, с. 9].
Нова політика ідентичності означає претензії на
владу на основі присвоєння ярликів, що, як правило, пов’язане з ідеалізованим ностальгічним
уявленням про минуле. Наративи політики ідентичності дійсно залежать від пам’яті та традицій,
але в умовах корозії інших джерел легітимності їх
намагаються винаходити заново [6, с. 41].
Питання ідентичності, можливо, найбільш фундаментальний мотив, за яким люди йдуть убивати
інших, навіть якщо це мирне населення, у якого немає зброї. Війна ведеться проти «чужих»,
оскільки вони інші, і для того, щоб консолідувати «своїх», оскільки таким чином влада отримує
легітимність. Так формується головна опозиція
упорядкованого «свого» на противагу хаотичному
«чужому». У міфологізованій реальності гібридної
війни «чуже» не може виглядати як форма порядку, оскільки воно є злом і підлягає знищенню.
Навпаки, «своє» конституйоване як справжній
порядок – система цінностей, базових принципів
і регулятивних ідей, хоча насправді демонструє деякий уявний світ. Паралельний світ побудований
за власною логікою, відповідно до якої приймаються рішення, оцінюються факти та здійснюються реальні операції.
Характерною рисою гібридної війни є те, що в ній
задіяний особливий вимір агресивної поведінки,
вмотивований створенням паралельної реальності як поєднання елементів справжньої дійсності
та уявної. Нова якість війни полягає у радикальному зміщенні акцентів мотивації дій на рівень
конструювання уявної псевдореальності. Ціннісно-смислова модель організує сприйняття реальності як цілісного комплексу фактів і явищ з відповідною оцінкою їх значущості. Те, що не вкладається у загальну модель світу, позначається як
периферійне та вороже, спроможне зруйнувати
реальність, а отже, потрібно захищатися від нього,
вдаючись до певних героїчних дій.
Псевдореальність формується керованими засобами масової інформації, але дійсні її корені лежать
глибше – в історичному досвіді та менталітеті,
який сконцентрований у певній моделі реальності, що, паразитуючи на вибірковій сукупності
реальних фактів, їх спотворює та уявною картиною заміщує реальну.
Історія показує багато схожих соціальних технологій, що створюють передумови для такого типу
гібридних війн. На поверхневому рівні створюється певна квазіреальність («комунізм», «третій рейх», «русский мир», «ісламська держава»
тощо), яка підтримується засобами пропаганди
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та дезінформації, включно з розрахованими на
це діями та висловлюваннями політичних лідерів та ідеологів, тоді як насправді відбувається
формування смислового забезпечення потрібної
пануючій еліті системи влади для утримування
в покорі мас населення.
Складна побудова соціальної реальності у сучасних умовах надає підстави для тверджень щодо
відносного характеру будь-яких уявлень про
справжній стан речей. Логіка постмодерністського
релятивізму орієнтує на заперечення об’єктивної істини в людському соціумі: істиною є те, що
ми вважаємо за істину. Будь-яка ідеологічна конструкція може вважатися істинною, якщо її вважають такою, тим більш, якщо її заперечення може
бути небезпечним для життя.
Перебування в межах ціннісної моделі реальності може бути функціонально виправданим для
певної соціальної спільноти, але ця реальність
руйнується, стає хиткою й хаотичною у зіткненні
з іншою реальністю. Самозамкненість, зацикленість на собі, заборона виходу за певні межі, тобто
відмова від самостійного мислення і критики – це
необхідна умова функціонування подібних ціннісно-смислових конструкцій, вбудованих у життя
спільноти. Але подолання замкненості досягається не шляхом констатації відносної їхньої правоти,
а шляхом раціональної критики їхніх претензій на
абсолютну істину та визначення відносних меж
функціонування тієї соціальної реальності, яку
вони організують і обслуговують.
Традиційні самозамкнені суспільства підлягають
руйнації внаслідок історично об’єктивних процесів інтенсифікації процесів їх взаємодії та формування метацивілізаційних структур організації
людства, тобто внаслідок процесів глобалізації.
Відповідно до цих процесів має сенс говорити про
метареальність, яка має функції істинної, справжньої реальності, принаймні відносно окремих
локальних ціннісно-смислових моделей з їхніми
претензіями на істинність. Це означає, що можна будувати або реанімувати будь-які паралельні
світи з їх ціннісно-інформаційним наповненням,
але всі вони будуть фактично вторинними, несправжніми, обмеженими певними соціальними
групами або країнами. Чи йдеться про ісламський
фундаменталізм із його середньовічними настановами шаріату, чи про православно-руський світ,
еклектично поєднаний з радянськими цінностями, – це виклики глобалізованому світу, підтримані фінансовими та людськими ресурсами окремих
держав, які, власне, і ведуть гібридні війни проти
світового порядку в цілому.

Четверта світова війна та її фронти
Передумовою ведення гібридної війни є формування глобалізованого соціально-інформаційного
і культурного простору як потужного механізму
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моделювання реальності відповідно до правила:
реальним і справжнім є те, що пропонується в цьому просторі, належним чином подане та оцінене,
тоді як факти, що цьому суперечать, відкидаються та замовчуються або витіснені на периферію.
У цьому випадку агресивні дії мають вигляд вимушених, спрямованих на захист скривджених, на
подолання «світового зла», відновлення справедливості тощо. Міжнародний тероризм веде війну
проти світового порядку в цілому під гаслами реанімації справжніх цінностей і смислів.
Відомий французький мислитель Ж. Бодріяр
у праці «Дух тероризму», написаної під враженням
масштабів подій 11 вересня, вважає за можливе позначити якісно новий етап глобального протистояння як «четверту світову війну», у якій ставкою
стає власне глобалізація, тобто єдиний світовий
порядок [7, с. 100]. На думку філософа, перші дві
світові війни, які відповідають традиційним уявленням про війну, мали наслідком кінець європоцентричного світу, знищення нацизму та світової
колоніальної системи. Третя світова велася у вигляді холодної війни, що поклала край комунізму.
Від однієї війни до іншої людство наближається до
єдиного світового порядку [7, с. 100–101]. Четверта
світова війна, на думку Ж. Бодріяра, є те, що протистоїть будь-якому світовому порядку [7, с. 102].
Мається на увазі «фундаментальний антагонізм»
глобалізації, масштабне загострення внутрішніх
суперечностей світового розвитку. Війна з тероризмом має на меті знищення джерел загрози домінуючій системі глобальної організації владних
відносин і панування – світовому порядку.
Початок четвертої світової війни логічно прив’язаний до безпрецедентного акту міжнародного
тероризму 11 вересня 2001 р. з проголошенням загальної війни з тероризмом, до якої залучені США
й країни НАТО, що ввели у дію ст. 5 Договору.
Але війна з тероризмом є лише окремим аспектом
більш широкого комплексу явищ, пов’язаних із
загостренням глобальних суперечностей, виникненням нових форм геополітичного суперництва
та зростанням агресивної поведінки держав, що
опиняються на узбіччі світового прогресу.
У сучасних умовах цей етап протистояння можна
позначити як Світову гібридну війну. На відміну
від попередніх світових війн, включно із т. зв. «холодною», зумовлених загостренням суперечностей
великих держав між собою та ідеологічним протистоянням двох соціально-економічних систем,
сучасна Світова гібридна війна ведеться в межах
єдиного глобалізованого простору на фронтах,
утворених лініями розподілу між зонами стабільності та безпеки, світовим порядком, де вагу має
закон і міжнародне право, та сферою невизначеності й політичного хаосу, де панує право сильного.
Сутність процесів глобалізації полягає в ліквідації
різноманітних бар’єрів розвитку, що історично
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складались у вигляді відносно ізольованих економічних укладів, у максимально можливому нівелюванні різниці в політичному устрої різних
країн, що полегшує політичну взаємодію, у формуванні приблизно рівних стандартів соціально-економічного життя, у подоланні будь-яких
перепон у міжнародних комунікаціях і формах
міжкультурного спілкування, тощо.
Поступово країни різних регіонів світу залучаються
до глобалізаційних процесів – через розвиток інтеграційних об’єднань та інші різноманітні системи
співробітництва, міжнародну кооперацію та спільні
проекти. У сучасній моделі світового порядку активно формуються нові, складні та багатовимірні,
моделі міжнародної взаємодії. Водночас продовжує поглиблюватися розкол світу на два простори,
один з яких більш-менш успішно модернізується
та рухається вперед, тоді як в іншому сучасний
прогрес не має значних досягнень, панує бідність
і відсталість. Дивергенція між ними значною мірою
пояснює поляризацію світової системи на зону відносного миру, стабільності й процвітання та зону
хаосу, нестабільності й економічної стагнації.
І хоча світові процеси у напрямку створення глобальної системи розвитку відбувалися протягом
усієї модерної доби через формування колоніальних імперій, крізь боротьбу великих геополітичних сил за світове домінування, дві світові війни,
ліквідацію колоніальної системи, можна стверджувати, що одним із вирішальних моментів, який
зумовив незворотність глобалізації, було подолання розколини світу на дві соціально-економічної
системи, підтримані потужними військово-політичними блоками на чолі із США та СРСР.
Руйнування системи соціалістичного табору і розвал СРСР, що у сучасній РФ прийнято вважати
«найбільшою геополітичною катастрофою», надало можливість країнам постсоціалістичного
простору включитись, з різною мірою інтенсивності, у глобальний рух формування єдиного світу,
зокрема через процеси європейської інтеграції.
В іншому випадку, успішні економічні реформи,
проведені у КНР наприкінці ХХ ст., дозволили цій
країні з величезними людськими ресурсами, зберігаючи комуністичний устрій, органічно увійти
до світової економіки як один із найбільш динамічних її складників.
У кожному регіоні світу суперечлива природа глобалізації набуває своїх характерних рис відповідно до історичних і цивілізаційних умов, що склалися. У різних країнах існують сили, орієнтовані
на включення у глобалізовану систему світового
порядку, і такі, що чинять цьому опір, і які заради
збереження власної моделі соціального та політичного порядку, яка гарантує їх панування, готові
сприяти створенню ситуації світового хаосу. Таким чином створюються передумови виникнення
гібридних війн.
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Історичний досвід залишається достатньо вагомим чинником ведення гібридних війн сучасності.
Можна сказати, що український досвід сягає війн
1918–1920 рр., які вела більшовицька влада проти
нових національних державних утворень на теренах зруйнованої Російської імперії. До певного
часу ці утворення могли визнаватися як незалежні, але згодом підлягали «реінтеграції». Штучно
створювані альтернативні уряди заклѝкали до
вторгнення червоні війська. Вдала політика ідентичності більшовиків дозволяла, за відсутності національних політичних еліт, консолідувати «трудящі маси» як проти «експлуататорських класів»,
так і проти національно орієнтованої інтелігенції.
Привабливі гасла, інформаційні операції, проросійські орієнтації населення вже тоді становили
комплекс знарядь підривної діяльності, спрямованої на дестабілізацію та хаос, знищення національних урядів нових держав. У результаті Російська
імперія була відновлена через створення системи
залежних держав та автономій у вигляді СРСР.
Такий міжнародний порядок мав бути поширений
у світі через механізми «світової революції».
Радянській досвід побудови комуністичного глобального світу, так само як і досвід нацистської Німеччини у формуванні нового світового порядку,
виявився невдалим, оскільки мав на увазі силовий
примус країн і народів до чужої системи цінностей
або навіть знищення цілих народів. Сучасна глобалізація, навпаки, виходить із засад поступового
визрівання необхідних умов включення тих або
інших країн у глобальну систему. Спроби зробити
це силовим шляхом, як, наприклад, в Іраку або
Афганістані, також виявляються провальними.
Недозрілість російського суспільства до умов сучасного глобального розвитку зумовила консервативну реакцію на провал демократичних реформ
90-х років ХХ ст. з наступним ухилом до самозамкненості та силового примусу пострадянських
країн до реалій т. зв. «русского мира».
Прагнення російської політичної еліти й авторитарного керівництва зберегти свою владу і розпоряджатися величезними фінансовими ресурсами
увійшло в суперечність із потребами модернізації
економічної системи, необхідної в умовах глобалізованого світу, але пов’язаної з процесами небажаної демократизації політичної системи. Відволікти
увагу суспільства від дійсно необхідних перетворень удалося шляхом звернення до базових соціальних інстинктів за допомогою формування викривленої паралельної реальності, яка легітимізує
існуючий владний режим.
Російська влада, яка обґрунтовує свої дії міфологізованими уявленнями про сучасний світ і таким
чином входить у жорсткий конфлікт з реальністю, потрапляє у своєрідну пастку роздвоєння
дійсності. Якщо не враховувати змін в об’єктивних історичних процесах, починають зростати
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розбіжності між звичними уявленнями та реальним станом речей. Це, зрештою, призводить до
шизофренічної ситуації, коли реальністю вважається комфортний для суб’єкта уявний світ, тоді як
дійсна реальність відкидається всупереч фактам.
Конфлікт із об’єктивною реальністю рано чи пізно
завершується тим, що суб’єкту або вдається пристосувати її до своїх уявлень, або змінюється сам
суб’єкт до її рівня. Російське керівництво обрало
шлях силового перетворення реальності відповідно до своїх уявлень.
З іншого боку, цим процесам сприяють механізми «втечі від реальності» у вигляді суперечливої
позиції ліберально-демократичного Заходу, що
зумовило неспроможність або небажання політиків розпізнати масштаби реальних загроз і викликів цивілізованому світу, нездатність швидко
організувати необхідний дієвий спротив агресії.
Як це було з більшовизмом, ліберальні політики
заради власного спокою та виправдання бездіяльності намагаються не помічати або замовчують
непривабливі риси дійсності у країнах із диктаторським або фашистським режимом. Навпаки, вони
сприймають маскування за дійсність і прагнуть
співпрацювати з диктаторами проти інших, на
їхню думку, більших загроз.
Можна зрозуміти, коли така подвійна поведінка
зумовлена гібридною тактикою боротьби з агресором для досягнення стратегічної цілі – мінімізації
або повної ліквідації загрози, але, якщо миру прагнуть досягти шляхом фактичної капітуляції або за
рахунок значних поступок з боку жертв агресії, це
виглядає як спосіб уникнути відповідальності та
аж ніяк не наближає до стратегічної мети. Радше,
навпаки – усвідомлення безкарності власних дій
провокує агресора до більш жорстких форм поведінки, до більших масштабів терору й застосування військової сили.

Гібридна війна як продовження
політики ідентичності
Перемога у гібридній війні можлива, але вона
не здобувається лише шляхом деокупації територій або введенням міжнародних контингентів,
хоча це також необхідно. Перемога означає досягнення досить істотної зміни ідентичності або її корегування у вигідний для себе бік. Москва інтенсивно впроваджує власну політику ідентичності,
насамперед у пострадянських країнах, користуючись при цьому різноманітними маніпулятивними технологіями. Стратегічна мета – відлучити
населення від власної національної держави, яку
вперто ідентифікують з «нацизмом», та затвердити у свідомості уявлення про «справжні» цінності
радянського або російського світу. Населення переконують, що воно є «жертвою», що його нищать
«фашисти» через високі тарифи та низькі пенсії.
Провокуються зіткнення з націонал-радикалами, які зі свого боку охоче цьому підігрують. Така
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політика ідентичності призводить до викривлених
уявлень про реальність і, якщо цьому не протистояти, може спричинити нове коло гібридної війни
на значно ширших теренах.
Для донецьких і кримських прихильників «совєтських» цінностей або «русского мира» зміна ідентичності також означає, зокрема, повагу до інших,
до тих, хто їхні уявлення може не поділяти. Базовим є формування уявлень про пріоритетність
власних інтересів і власної держави та розвінчання ілюзій, що з російського боку прийде спасіння
й вирішення всіх проблем.
Отже, більш вдала позиція світової спільноти, як
і нашої держави, у гібридній війні мала б полягати,
скоріше, у здійснення ефективної політики ідентичності, ніж у дипломатичних іграх та військових
операціях.
Механізми впливу на ідентичність мають символічно-знакову природу, вони пов’язані зі смислами,
з особливостями розуміння подій. Під час гібридної війни так само, як в інших новітніх конфліктах,
пов’язаних, зокрема, із тероризмом, символічні
компоненти виходять на перший план і починають
відігравати ледь не вирішальну роль.
Ідеться про символи владного домінування противника (нападника), що набувають поширення
за допомогою засобів масової інформації. Цей
факт, у зв’язку з терористичними атаками, був
відзначений журналістом Тедом Коплером, який
стверджував, що ЗМІ, насамперед телебачення,
з одного боку, і терористи – з другого, потребують
одне одного, вступають у симбіотичні відносини.
«Без телебачення тероризм стає чимось схожим на
гіпотетичне, описане філософом, дерево у лісі: ніхто
не чує, як воно падає, і тому в нього не має підстав,
щоб існувати». А для телебачення тероризм є однією
з найбільш цікавих речей, і тому воно не може відмовитися від його показу [8]. Щоправда, за останні
кілька років телевізійне висвітлення терористичних актів стало обмеженішим, частково через те,
що тероризм став сприйматися за належне.
Для гібридної війни існує такий самий симбіотичний зв’язок між гібридним агресором і сучасним
інформаційним середовищем, що включає медійні
та новомедійні засоби (Інтернет і соціальні мережі). Без соціальних мереж сучасна гібридна війна
втратила б сенс. Крім того, на відміну від війни
з терором, інформаційний простір у цьому випадку перетворюється на простір безпосереднього
ведення воєнних дій, а інформація – на зброю
з цілком реальним руйнівним ефектом, при застосуванні якої руйнуються не фізичні об’єкти,
а уявлення про дійсність.
Інформаційне середовище в умовах гібридної війни виходить за медійні межі, охоплюючи всі сфери публічної комунікації. Це публічний дискурс,
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де висловитися може кожен. Публічний дискурс
включає будь-яку публічну комунікацію (усі види
медіа, соціальні мережі, публічні виступи, політичні дебати, офіційну частину дипломатичної
активності). Він є механізмом для обміну смислами, для конструювання ідентичностей і створення
версій розуміння подій. Інтерпретаційна складова
гібридної війни, або когнітивний вимір ведення
гібридних воєнних дій, реалізується за допомогою
дискурсивних, вербально-семіотичних засобів.
Зрештою, публічний дискурс формує порядок денний для проблеми Донбасу в Україні та в світі.
Особливість цієї війни полягає в тому, що, цитуючи британського генерала сера Ніколаса Гаутона,
раніше в історії головною метою військової операції було досягнення цілі через фізичну активність
(руйнування, географічні захоплення тощо), а те,
що відбувалося далі – зміни на когнітивному рівні,
були наслідком дій у фізичній реальності. Тепер
війна та фізичне насильство є немислимими без
онлайн супроводу, без використання соціальних
мереж з метою маніпулювати думками та сприйняттям подій [9].
Однак насправді, на відміну від поширених поглядів, публічний дискурс не є сферою, де можна
легко маніпулювати й легко вводити нові сенси.
На порожньому місці неможливо створювати нові
уявлення, так само як руйнувати старі. Успіхи
РФ у «зомбуванні» власного населення і частини
всього світу базуються на використанні існуючих
інтерпретаційних схем, укорінених на рівні повсякденних уявлень, що беруться як даність та
перебувають за межею критичного осмислення.

Приховані смисли гібридної війни
Для виявлення поширених смислів у розумінні
подій гібридної війни варто розглянути зіткнення
кількох наративів, пов’язаних з війною на Донбасі.
Це насамперед наратив російської агресії, офіційно прийнятий в Україні, і протилежний до нього
наратив «внутрішнього конфлікту в Україні», який
поширює Російська Федерація. І хоча факти нападу регулярних російських військ на територію України, включно із накопиченням російських військ
біля українських кордонів, є неспростовними, західні партнери України воліють сприймати події
в Україні як внутрішній конфлікт, одну із сторін
якого – донбаських сепаратистів, «повстанців» –
підтримує РФ.
Понятійна схема «громадянської війни в Україні»
має у російському виконанні свою специфіку. РФ
не тільки відмовляється визнавати себе стороною конфлікту (попри зафіксовані Україною та
міжнародними структурами незаперечні факти її
участі), але нав’язує інтерпретацію, згідно з якою
влада України («київська хунта») воює з російськомовним населенням України на Донбасі.
Цей варіант розуміння подій невипадково набув
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поширення на тимчасово окупованих територіях
Донбасу. І справа тут не тільки у впливі російського інформаційного простору. Не менш важливо,
що фундаментом для такого сприйняття і його
постійного відтворення слугує стійке внутрішньоукраїнське протиставлення «народу» і «влади»,
яке набуло остаточного оформлення під час подій
Революції гідності зимою 2013–2014 рр.
Зміна влади після втечі Януковича не призвела
до зникнення цього протиставлення – воно збереглося у високому рівні недовіри до владних інституцій в Україні і стало водночас підставою для
засвоєння російської версії подій на окупованих
територіях, де значна частина населення переконана, що проти Донбасу воює не Росія, а українська влада. Недарма велика кількість мешканців
окупованих територій (і, очевидно, частина переселенців) трактує як першопричину війни події
на Майдані, а не дії РФ та Путіна. Обстріли з боку
терористів сприймаються цивільним населенням
як такі, що йдуть від українських ЗСУ (попри будьякий рівень очевидності протилежного).
Причини згоди західних союзників України на
версію «внутрішнього конфлікту» вимагають
окремого аналізу, однак зрозуміло, що підстави
для цього не суто економічні. Здається, що основною тут, принаймні з боку європейських партнерів, є міцна прихильність до уявлення про головну
мету створення об’єднаної Європи у вигляді ЄС
як способу подолання наслідків Другої світової
війни та запобіжника майбутнім війнам у Європі.
Ця позиція остаточно сформувалася після завершення холодної війни. У межах такого сприйняття немає місця для уявлення про міждержавний
збройний конфлікт у Європі з ядерною державою
РФ в ролі агресора. Натомість внутрішній локальний конфлікт, хоч з якими кривавими наслідками,
не створює для представників ЄС когнітивного
дисонансу.
Таким чином, завдяки співіснуванню названих
версій, створюється принципова неясність у визначенні сторін конфлікту та їхньої ролі в ньому,
що далі негативно впливає на дипломатичні зусилля, стає складовою частиною інформаційної
війни тощо. Формат Мінських перемовин був
створений на основі неправдивого розуміння
природи цього конфлікту як внутрішньоукраїнського, і це принципово обмежує ефективність
будь-яких дипломатичних зусиль у рамках цього
формату. Невизнання за РФ ролі агресора принципово викривлює зміст подій, що відбуваються
в Україні. Іншими словами, конфлікт інтерпретацій, або зіткнення смислів, під час гібридної
війни перетворюється на різновид зброї поряд
з іншими невійськовими компонентами гібридних дій.
Окрему проблему когнітивного виміру гібридної війни становить образ її завершення. Щодо
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суперечливості смислу перемоги та її зв’язку з характером ідентичності йшлося вище. Оскільки
цілковита воєнна перемога в гібридній війні, на
відміну від традиційної війни, буває неможливою для жодної зі сторін, це переводить питання
у вимір смислів та їхнього конструювання. В умовах гібридної війни перемога переміщується зі
сфери мілітарних бойових дій, що відбуваються
у фізичній реальності, до когнітивного (ментального) виміру війни, а полем боротьби за неї стає
боротьба за домінування смислів та інтерпретацій. Перемогти у гібридній війні значить не дати
противнику досягти своїх політичних цілей.
У публічному дискурсі російсько-української
агресії натрапляємо на кілька цілковито суперечливих і логічно неузгоджених інтерпретацій
перемоги. Росія вважає, що перемогла Захід (за
словами російського експерта С. Караганова),
тоді як німецький політик твердить, що трансатлантична єдність перемогла Росію мирними
засобами, уникнувши нової холодної війни. Показово, що в обох версіях ідеться про перемогу
в термінах конфлікту РФ – Захід, хоча трактування результатів конфлікту є абсолютно протилежним. Це демонструє залежність поняття
перемоги від того, як розуміють інтерпретатори,
хто є головними учасниками конфлікту. І навіть
якщо учасників ідентифікують однаково, це
не стає на перешкоді, щоб одночасно кожний
оголосив себе переможцем.
Саме з логіки розуміння війни на Донбасі як конфлікту між РФ і країнами НАТО випливає, що
«військова перемога над Росією на Донбасі неможлива». Ці слова надзвичайного і повноважного
посла Німеччини в Україні Ернста Райхеля були
сприйняті в Україні як твердження про неможливість військової перемоги України над Росією.
Однак панові Райхелю йшлося про інше – про
неможливість війни між НАТО та РФ, замість
якої ведеться політика «залякування Росії» з боку
НАТО, застосовуються санкції проти РФ тощо.
У цій схемі завданням України стає не боротьба
з агресором, а виконання Мінських домовленостей, проведення внутрішніх реформ, боротьба
з корупцією тощо.
При інтерпретації російсько-української гібридної
війни як конфлікту між РФ та Заходом роль України як об’єкта агресії фактично уподібнюється ролі
заручника терористів, якого використовують для
виконання висунутих терористами вимог. РФ у цій
схемі виконує роль держави-терориста, натомість
країни Заходу намагаються «звільнити» Україну – мирним шляхом і з найменшими втратами.
Таке розуміння не передбачає завершення війни
перемогою України – йдеться лише про мінімізацію шкоди.
На відміну від бачення держави-агресора і, певною
мірою, країн-партнерів, з перспективи України
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у цій війні маємо двох головних учасників: Україна
як об’єкт агресії і РФ як країна-нападник. Погодитися на інтерпретацію російсько-української
агресії як війни РФ із Заходом Україна не може,
оскільки в цьому випадку не береться до уваги
найголовніше: четвертий рік ведення бойових дій
на території нашої держави, тисячі жертв, кількість яких щоденно збільшується, близько 2 млн
переселенців, усі економічні, гуманітарні, психологічні втрати. Тому перемогою для України має
стати перемога у війні з агресором. Однак агресор,
який не визнає свою роль як учасника конфлікту
і подає себе як миротворця, не передбачає для
себе будь-якого визнання поразки. Ще складніше
говорити про зміст перемоги й поразки в умовах,
коли час і форми завершення гібридної війни залишаються невизначеними, а статус конфлікту
чітко не окресленим.
Водночас відбувається зміщення поняття перемоги над противником у внутрішню площину. Популярний мем перемога/зрада переводить наратив
перемоги над зовнішнім противником до наративу
перемоги над власною злочинною владою. Якщо
взяти до уваги, що однією з цілей гібридної війни
РФ проти України є підрив легітимності української влади та роздмухування внутрішньополітичних суперечностей, цей випадок зовні «нелогічної»
інтерпретації перемоги як антоніма зради (а не поразки) цілком вписується до контексту гібридної
агресії.
Нині спостерігаємо поширення нового варіанту
«внутрішнього» розуміння перемоги – як перемоги над корупцією, що подається як важливіша за
перемогу у війні. Чути заклики до «перемоги над
собою», без якої начебто перемога над агресором
є недосяжною. «В нас немає шансів на перемогу
над зовнішнім ворогом, якщо ми не зможемо перемогти самих себе у війні, в якій ми як держава
поки що програли всі основні битви, – війні з корупцією», – пише Андрій Коболєв, автор статті
у тижневику «Дзеркало тижня. Україна» (19 травня 2017 р.). Замість перемоги тут стверджується
факт програшу основних битв і відсутності шансів на перемогу над зовнішнім ворогом. Метафоричне переведення боротьби з корупцією, яка сама
по собі є необхідною, на рівень реальної війни, що
точиться на Донбасі, є не просто маніпулятивним
прийомом, воно виконує роль інформаційної та
смислової зброї, підставляючи на місце перемоги
поразку.
Поряд із перемогою в українській публічній
сфері дебатуються інші варіанти закінчення
війни. Так, заклики «припинити війну» створюють враження, що це справа волі (і бажання
чи небажання) політичних лідерів. Ця картина
не відповідає реальності воєнних подій у фізичному світі, однак вписується у схему її неправдивого розуміння як «громадянського конфлікту» або «братовбивчої війни», що розвивається
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за концептуально-метафоричною логікою родинного конфлікту і має припинитися за втручання лідера-«батька». Крім того, нав’язувана
противником концепція громадянської війни
в Україні вчергове знецінює зміст і значення
перемоги, намагаючись заступити її концептом
примирення.

Висновки
Онтологія гібридної війни визначається специфічним ставленням до реальності, істотно відмінним
від традиційної парадигми війни. Війна гібридного типу ведеться проти владного порядку в цілому. Попри декларовані наміри переформатування
геополітичних схем світового устрою вона має на
меті дестабілізацію, соціальний і політичний хаос,
не пропонуючи нових форм порядку.
У світі формується новий вид глобального протистояння. Світова гібридна війна ведеться в межах
єдиного глобалізованого простору на фронтах,
утворених лініями розподілу між зонами стабільності та безпеки, між світовим порядком, де вагу
має закон і міжнародне право, та сферою невизначеності й політичного хаосу, де панує право
сильного.
Істотною рисою гібридної війни є феномен «приховування». На відміну від традиційних війн,
у війнах гібридного типу головний акцент робиться на створенні ситуації страху та невизначеності.
Інструментом створення непевності є зіткнення
контроверзійних версій щодо цілей війни, статусу
учасників конфлікту, характеру їхніх дій тощо.
Цілі сучасних війн знаходяться у сфері політики
ідентичності. Позиція світової спільноти та нашої
держави у гібридній війні мала б полягати у здійсненні ефективної політики ідентичності, ніж у дипломатичних іграх та військових операціях.
Під час гібридної війни інформація перетворюється на зброю, при застосуванні якої руйнуються не фізичні об’єкти, а уявлення про дійсність.
Війна з терором виявила існування симбіотичного зв’язку між діями терористів і телебаченням, тоді як гібридна війна перебуває у симбіозі із сучасним інформаційним середовищем:
без соціальних мереж гібридна війна не мала
б сенсу.
Перемога у гібридній війні – перемога не військова, а смислова. Це невиконання політичних вимог
противника і збереження Україною свого існування як самостійної держави. Щоб здобути перемогу, треба переконливо окреслити її політичний
і моральний сенс. Однак уявлення про закінчення
війни, крім вимог «покарати агресора», «припинити війну» та міркувань про долю Криму і Донбасу,
залишаються несформованими і перебувають поза
суспільним консенсусом.
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Наратив «громадянської війни на Донбасі»,
нав’язуваний РФ і частково прийнятий нашими
західними союзниками, справляє значний негативний вплив на можливості боротьби з агресором у дипломатичному, правовому, інформаційному вимірах. Вибір неправдивої версії внутрішнього конфлікту як базової для Мінського
процесу є перешкодою для реалізації Мінських
угод. Цей наратив знецінює зміст і значення
перемоги, підставляючи на його місце концепт
примирення.
Змішування військових, правових, моральних аспектів гібридної війни збільшує рівень взаємної
недовіри та підвищує ризики внутрішньої дестабілізації в українському суспільстві.
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АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ
ВДОСКОНАЛЕННЯ МОДЕЛІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
О. С. Власюк, С. В. Кононенко

Статтю присвячено питанню формування нової моделі національної
безпеки України. Визначено особливості нинішньої моделі (перехідної
та дедалі більш кризової) й окреслено загальну структуру майбутньої.
Запропоновано й апробовано трискладову теоретико-методологічну
схему розуміння й розбудови сфери національної безпеки: «базис – система – інструмент».
Ключові слова: національна безпека, суспільство, політична система,
держава, зовнішня політика.
Oleksandr Vlasiuk, Serhii Kononenko
TOPICAL ASPECTS OF UKRAINE’S NATIONAL SECURITY
MODEL IMPROVEMENT
The article deals with the problem of shaping anew of Ukrainian national
security model. The main particularities of present day model (which is
transitional and increasingly crisis-generating) and general structure of the
next one are deﬁned. Triple theoretical and methodological scheme – “basis – system – instrument” for national security system’ understanding and
building is put forward.
Keywords: national security, society, political system, state, foreign policy.

Н

Нині дедалі більше стає очевидним, що модель
національної безпеки, яка сформувалася в Україні впродовж останніх трьох років, є тимчасовим
конструктом не лише в структурно-історичному,
але й у політико-функціональному розумінні. Цей
конструкт украй суперечливий, позначений контрастами, морально сумнівний. Він прискорено
перетворюється зі знаряддя вирішення кризових
ситуацій на їх генератора, провокуючи невдоволення патріотів і потураючи (своєю слабкістю)
ворогам, які прагнуть одного – історичної поразки
українського державотворення та перемоги агресора й колабораціоністів.
Сучасна модель національної безпеки України
є еклектичною нестійкою сумішшю, поєднуючи
в собі несумісне: війну й переговори, санкції й торгівлю, агресивну пропаганду й щире прагнення
донести «свою правду». Ця еклектична нестійка
конструкція тримається на такому само хисткому фундаменті: дотаційній економіці часткових
реформ; крихкій політиці ситуаційних коаліцій
та вибіркової деолігархізації; культурі пошуку нової національної ідентичності, європеїзації, протистояння «русскому миру». Подібна еклектика
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є свідченням тимчасовості, яку слід сприймати
в контексті спровокованого кремлівською агресією
переходу України від дегенеративної олігархії до
плюралістичної демократії «широкої участі».
Модель національної безпеки, що склалася в Україні, починаючи з 2014 р., – це перехідний конструкт, який прискорено вичерпує свої можливості та, перебуваючи в кризовому стані, генерує
подібні стани дедалі частіше. Виникнення цієї моделі під тиском непереборних обставин військово-політичного характеру (кремлівської агресії
й колабораціонізму), було неминучим, а більшість
її вад – об’єктивні. Унаслідок агресії, зради, територіальних втрат, економічної та політичної криз
виникла в’язка, суперечлива, нестійка структура –
мало зрозуміле та мало прийнятне (зокрема, у моральному й ідеологічному сенсах) переплетіння
Мінського процесу й антитерористичної операції;
торгівлі з ворогом та санкцій проти нього; зухвалої корупції та правової безпорадності; героїзму
патріотів (передусім добровольців і волонтерів)
та боягузливої байдужості, а подекуди й зради,
реліктового масиву пострадянського міщанства;
ненаситного глитайства олігархії та жертовності
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середнього класу; нахабної та брехливої кремлівської пропаганди й стриманої та м’якої, зорієнтованої на донесення «правди», а не перемогу над
ворогом, української контрпропаганди; зростаючих тарифів і масових субсидій. Нинішня модель національної безпеки України прискорено
вироджується, остаточною ознакою цього стане її
перетворення на систему «дотацій та імітацій» –
дегенеративну систему зовнішніх позик, державних субсидій та цілковитого імітування війни,
реформ, незалежності.

саме про модель національної безпеки, а не модель
якогось ідеального суспільства – про таку форму
структуризації й організації соціуму, яка найбільш
сприятиме реалізації його безпекових пріоритетів.
Більш того, зазначена модель є не стільки всеосяжним теоретичним конструктом, скільки системою стрижневих характеристик і структурних
властивостей тих можливих моделей національної безпеки України, які зорієнтовані на тривалу
боротьбу й остаточну перемогу, а не угодовство,
користолюбство, продажність.

Безпекова тематика є провідною в суспільно-політичному дискурсі й практиці. Вона не може бути
слабко розробленою, а тим більше зігнорованою,
оскільки завжди на часі й завжди нагальна. Необхідність подальшого розвитку й удосконалення
системи національної безпеки України визначається й обґрунтовується в творчості академіка
В. П. Горбуліна – провідного вітчизняного фахівця в цій галузі. Про це йдеться також у низці колективних монографій Національного інституту
стратегічних досліджень, як-от: «Україна і Росія:
дев’ятий вал чи китайська стіна»; «Донбас і Крим:
ціна повернення»; «Світова гібридна війна: український фронт». Безпекова тематика найглибше
розроблена в межах традиції реалізму (Г. Моргентау, Р. Арон, К. Томпсон, К. Волтц) та класичної політичної філософії Нового часу (Т. Гоббс,
кардинал Рішельє, Д. Юм). І саме цінності, ідеї та
схеми цих двох пізнавальних формацій та пластів
історії політичної думки є надійним підґрунтям
будь-якого дослідження в галузі міжнародної та
національної безпеки.

1. Загальносуспільні засади
безпекової діяльності

Агресія Російської Федерації триває і може розширитись. За таких цілковито небезпечних умов
потреба запровадження нової моделі національної
безпеки України стає щодалі більш нагальною.
Тому цілком природно, що частина досліджень
у галузі безпекових і міжнародних студій мають
на меті виокремлення структурних елементів
цієї майбутньої моделі, а також її концептуальне
окреслення й конструювання.
Україна постала перед необхідністю створення
комплексної та цілісної системи національної
безпеки – системи тривкої й тривалої, а не тимчасової й транзитивної. Зокрема, подібна система
може уявлятись такою, що розгортається на трьох
основних рівнях: загальносуспільному, системнодержавному, зовнішньополітичному. Суспільство
в цьому комплексі є джерелом ресурсів та базою
лояльності; держава й політична система – мобілізуючим та організуючим факторами; зовнішня
політика та її базові інструменти (дипломатія,
збройні сили, пропаганда) – засобами втілення
пріоритетів національної безпеки. Ідеться про
реалізацію загальної схеми: «базис – система –
інструмент». Зовнішня політика постає в цій
національно-безпековій структурі «вістрям» чи
«ударною частиною». Слід наголосити, що йдеться
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Жодна зовнішньополітична система й система
національної безпеки не зможе ефективно функціонувати тривалий час без надійного базису,
який формується потужним, збалансованим,
самодостатнім, опірним суспільством. І саме останнє постає тим ґрунтом, на якому проростають
державна, зовнішньополітична, національно-безпекова структури: що «поживніший» ґрунт, то
«розлогіші» структури. Навіть найбільш видатні
дипломати, воєначальники, державні діячі, не маючи соціальної опори та ресурсного базису, досить
нетривалий історичний час зможуть підтримувати
високий статус власної держави в міжнародних
відносинах та адекватно відповідати на виклики
національній безпеці.
Держава, здійснюючи свою безпекову й зовнішньополітичну діяльність, передусім опирається
на власне суспільство, живлячись його ресурсами.
Зовнішня допомога й підтримка також відіграють
певну роль, однак їхній обсяг приблизно відповідає рівню зовнішньої залежності. Винятково
потужне суспільство може бути надійним і міцним базисом системи зовнішньої політики й національної безпеки, живлячи ці системи людьми,
матеріальними ресурсами, лояльністю. Потужне суспільство є добре структурованим і максимально самоорганізованим. Потужне суспільство
здатне швидко й ефективно змобілізуватися в разі
критичної загрози національній безпеці.
Зовнішня, а також безпекова політики держави
повинні спиратися на потужний, добре збалансований загальносуспільний фундамент. Передусім ідеться про стратифікаційну рівновагу. Збалансоване суспільство, по-перше, не може бути
соціально-економічно поляризованим, складаючись із вкрай зубожілої більшості й надбагатої
меншості. Подібне суспільство повинно містити
максимально розвинений і великий середній клас,
що динамічно розширюється вгору й униз стратифікаційною ієрархією, поступово поглинаючи
вищі й нижчі класи та долаючи елітаризм. По-друге, йдеться також про структурно-організаційну
рівновагу. Збалансоване суспільство оптимально
поєднує національний і громадянський елементи,
постаючи синтезом максимально консолідованого
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й цілісного національного суспільства та максимально плюралістичного й ініціативного громадянського суспільства. По-третє, не треба забувати про політичну рівновагу. Збалансоване
суспільство має становити максимально цілісну
політію – без розколів і протистоянь.

незалежності, національної єдності, соціальної
справедливості, відповідальності перед країною,
збройного опору агресору.

Ефективна зовнішня й безпекова політики держави неможливі без потужного й збалансованого соціального базису. Водночас цей базис має
бути ще й якомога автономним щодо зовнішніх
впливів і залежностей. Йдеться про формування
самодостатнього суспільства, яке здатне: вижити й вистояти за максимально несприятливих
зовнішніх умов та за мінімальної міжнародної
підтримки; тривалий час боротися й існувати
без належності до міждержавних оборонних союзів, систем колективної безпеки, інтеграційних
об’єднань; витримати ворожу облогу й зовнішню
ізоляцію. Самодостатність не суперечить інтеграції – структурно автономні соціуми й держави
спроможні до значно ефективніших інтеграційних стратегій і постають більш вагомими (та й,
врешті-решт, бажаними) учасниками безпекових
та інтеграційних блоків.

Політична система (разом із рештою систем суспільства) і держава відіграють ключову роль
у механізмі зовнішньої політики й національної
безпеки. У межах схеми «базис – система – інструмент» вони постають опосередкованою ланкою,
через яку загальносуспільний ресурс конвертується в реальну зовнішньополітичну й безпекову
діяльність. Завдяки цьому створюється потужний
мобілізаційний механізм, який робить суспільство боєздатним, а національну безпеку й зовнішню політику – ефективними. На сьогодні в Україні
ця серединна ланка наведеної вище схеми залишається доволі слабкою.

Суспільство набуває самодостатності, якщо
містить у своєму осерді відповідні структури –
структури самодостатності, які в сукупності
становлять каркас («кістяк») відповідного суспільства. Їх поділяють на чотири основні структурні
групи: критичні для виживання держави та соціуму ресурси (передусім людські й природні); добре
налагоджені й тісно інтегровані системи життєзабезпечення (збройні сили та військово-промисловий комплекс, державне адміністрування, освіта, охорона здоров’я, базові технологічні цикли);
відповідне цим системам кадрове забезпечення
(корпуси офіцерів, інженерів, лікарів, викладачів
і науковців); ціннісно-нормативні (ідеологічні зокрема) комплекси, покликані обґрунтувати й легітимізувати структури самодостатності.
Нарешті, суспільству, що перебуває в основі ефективної зовнішньої та безпекової державної політики, належить бути здатним до опору зовнішнім
загрозам і внутрішнім небезпекам, які ці загрози
підсилюють чи провокують їх появу. Йдеться про
опірне суспільство, в якому: сформовано структури загальнонародної військово-патріотичної
самоорганізації; існує готовність і спроможність
до масового локального опору зовнішній агресії та масової («народної») стримуючої відплати
агресору; громадськість бере максимальну участь
у виробленні й здійсненні зовнішньої та безпекової політики держави. Таке суспільство постає
головним елементом інфраструктури тотальної
війни – всенародної оборонної війни проти агресора за державну незалежність і національне визволення. Соціальна опірність також передбачає
загальносуспільну консолідацію навколо спільних політико-культурних цінностей: державної
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2. Системно-державні засади
національної безпеки

Політична система відіграє ключову роль у формуванні системно-державного мобілізаційного
механізму, оскільки саме вона покликана впорядковувати суспільне життя. Трансформація цієї
системи в контексті реалізації безпекових пріоритетів України передбачає: створення дієздатної
демократії, позбавленої ознак олігархії; подолання
олігархічного елітаризму та розширення участі
громадськості в політичних процесах і прийнятті
політичних рішень на всіх рівнях; підвищення
ефективності й «прозорості» інститутів і процедур
вітчизняної демократії; збереження позитивного
досвіду національного демократичного будівництва та відповідних цьому досвіду національних
особливостей вітчизняної демократії. Процес
деолігархізації української політики надасть можливість багаторазово примножити потенціал та
ефективність системи національної безпеки. Очевидно, що мова йде про тривалий історичний процес – наступний етап розвитку держави Україна,
найважливішим аспектом якого стане демонтаж
олігархічної демократії та побудова плюралістичної демократії «широкої участі», в якій ключову
роль відіграватиме саме середній клас.
Взаємозв’язок, а не одностороння детермінованість, політики й економіки знаходить своє відображення і в системі національної безпеки. Економіка живить політику, а політика впорядковує
економіку. Потужна й динамічна економічна система є важливою умовою ефективної та легітимної політичної системи масової участі. Водночас
варто зауважити, що саме політика надає форму
економіці, визначаючи її структуру, правила функціонування, стратегічні цілі й історичні напрями
розвитку. Це політика оформлює економічну динаміку й структурує економічне життя.
Політична діяльність передусім керується цінністю «безпеки». Політика впорядковує економіку,
організовує її й управляє нею насамперед з огляду

Ñòðàòåãi÷íà ïàíîðàìà

19

Гібридна війна і національна безпека
на зазначену цінність. З точки зору національної
безпеки чільну роль відіграє мобілізаційний потенціал економічної системи – її спроможність
швидко й ефективно зосередитись і функціонувати за умов війни. Проте не меншу роль відіграє
технологічний потенціал цієї системи. Високі технології не лише ключовий фактор економічного
розвитку. Вони також фундаментальний фактор
обороноздатності країни, адже високотехнологічні
держави й суспільства зазвичай мають потужні
й ефективні збройні сили.
Національна та безпекова діяльність, подібно до
всіх інших соціальних дій і взаємодій, скеровується відповідними цінностями. Вона також має
свою культуру (культуру «національної безпеки»),
що становить сегмент соціокультурної системи
суспільства. Національна безпека містить важливий ціннісний вимір. Його роль зростає в демократичних державах і суспільствах, оскільки
вони позбавлені права застосовувати суто авторитарні механізми військово-політичної мобілізації та «примусу» населення до війни. Боєздатні
й самостійні демократії мають відповідну цим
якостям культуру, яка ґрунтується на цінностях
патріотизму, громадянської мужності й відповідальності, свободи людини й незалежності держави, національної честі й гідності. Спонукання громадян до боротьби з агресором та опору окупанту
здійснюється за допомогою ціннісно-культурних
чинників. І саме вони визначають, у яких формах
відбуваються зазначені боротьба й опір та чи відбуваються взагалі. Розвиток системи національної
безпеки України передбачає трансформацію всієї
соціокультурної системи країни – переформування ціннісних засад безпекової діяльності й творення нової безпекової культури, що адекватно
відповідатиме умовам війни й агресії.
Держава – це головний сполучний елемент міжсистемної констеляції суспільства, що відіграє
ключову роль у системі національної безпеки.
Вона постає політичним інститутом, який більшою чи меншою мірою присутній у всіх сферах
суспільного життя. Держава є головним елементом системи національної безпеки, оскільки саме
вона залучає й акумулює ресурси суспільства,
конвертуючи їх у реальну безпекову й зовнішню
політику. Слабка державність унеможливлює
ефективне функціонування зазначеної системи,
що, зокрема, ілюструється історичним досвідом
України останніх років.
Незалежність є базовою цінністю, яку сповідує
держава не лише в зовнішній, але й у внутрішній
політиці. Ідеться про подвійну незалежність –
внутрішню та зовнішню.
Перша (внутрішня незалежність) передбачає
збереження державою характеру загальнонародної та універсальної інституції, що перебуває «над» внутрішніми поділами й приватними
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інтересами, діючи в інтересах «усіх», а також
не припускає привласнення («приватизації»)
державної влади приватними особами та групами (саме це відбувається в олігархіях) та перетворення інституту державності на приватну
корпорацію.
Друга (зовнішня незалежність) передбачає спроможність і готовність держави захистити свою
цілісність і непорушність власних кордонів; здійснювати самостійні зовнішньополітичні стратегії
на підставі винятково національних інтересів;
мінімізувати залежність від зовнішніх чинників
та їх втручання та вплив на внутрішню політику.
Ідеться про концепцію «захисту трьох суверенітетів». Згідно з нею держава, що справді прагне
бути незалежною, покликана захистити три суверенітети: національний суверенітет як непорушне
право нації заснувати й зберігати власну державність; народний суверенітет як непорушне право
народу (спільноти громадян) обирати прийнятний
для себе суспільний лад і політичний устрій; власне державний суверенітет як непорушне право
держави на самостійну, без втручань ззовні, внутрішню й зовнішню політику.

3. Зовнішньополітичні засади
національної безпеки
Зовнішня політика відіграє в системі національної
безпеки роль інструмента («вістря» чи «ударної
частини»). Саме завдяки їй реалізуються національні та безпекові пріоритети. Інакше кажучи,
у схемі «базис – система – інструмент» зовнішня
політика є останньою ланкою, спрямованою на
докладення суспільного й державного потенціалу. Зовнішньополітична й національно-безпекова
сфери не просто споріднені – вони в багатьох випадках накладаються. Так, «безпека» залишається
головною цінністю політики, у т. ч. й зовнішньої.
Зовнішня політика сучасної держави, зокрема
й української, розгортається на трьох базових
рівнях: глобальному, регіональному, національно-державному. Головною метою зовнішньополітичної діяльності України на першому рівні
є уникнення периферизації у міжнародних відносинах. У їхніх межах діють потужні периферизуючі сили, які понижують міжнародний статус
частини держав, переміщуючи їх на нижчі щаблі
владно-силової ієрархії світу. Таким чином,
у міжнародних відносинах відбувається постійна вертикальна циркуляція, коли одні держави
переміщуються на вищі щаблі глобальної владно-силової ієрархії, натомість інші переходять
на нижчі щаблі цієї ієрархії, тобто периферизуються, перетворюючись на слабких і залежних
учасників міжнародних відносин та опиняючись
на периферії («узбіччі») світових справ і світових
процесів. Для України загроза периферизації
була завжди актуальною, однак нині вона як ніколи очевидна.
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На сьогодні глобальний потенціал Української
держави є вкрай малим. Тому Україні доцільно
зосередитись на зміцненні й розвитку її регіональних позицій, що передбачає: повноцінну геостратегічну самореалізацію держави за трьома
основними векторами – євроатлантичним (західним), євразійським (пострадянським), чорноморським (південним). Комплексне геополітичне розташування Української держави повинне
бути конвертоване в так само комплексну зовнішню політику. Безперечно, євроатлантична сфера
становить головний об’єкт спрямування і «зону
концентрації» українських зовнішньополітичних
зусиль. Утім саме на пострадянському просторі
міститься найбільше загроз національній безпеці
України, тому ігнорування цього геостратегічного
вектора не лише недалекоглядне, але й небезпечне. Південний (чорноморський) напрям зовнішньо-просторової реалізації Української держави
також має незамінне безпекове, політико-дипломатичне, економічне значення, оскільки відкриває
Україні вихід до нових геополітичних обширів:
нових союзників, нових ринків, нових економічних можливостей.
Національно-державний рівень відіграє ключову
роль у системі зовнішньої політики й національної безпеки. Саме на цьому рівні концентрується
потенціал держави, який надалі «розподіляється»
між усіма трьома рівнями зовнішньополітичної
активності. Роль зазначеного потенціалу в реалізації державних інтересів та пріоритетів зовнішньої політики й національної безпеки визначальна.
І винятково сильна держава є бажаним союзником
та бажаним учасником інтеграційних об’єднань
і систем колективної безпеки. Ступінь активності
й залученості на глобальному та регіональному
рівнях зовнішньополітичної діяльності залежить
від обсягу державної могутності, сконцентрованої
на національно-державному рівні. Союзницькі,
безпекові, інтеграційні стратегії держави визначаються цим обсягом, а також спроможністю його
наростити й реалізувати. Національно-державний рівень зовнішньої політики постає сферою
розгорнення та відточування трьох основних інструментів зовнішньополітичної діяльності: дипломатії, збройних сил, пропаганди. Слабкість
хоча б одного з них робить безсилою всю зовнішню політику.
3.1. Дипломатія. Вона була й залишається провідним засобом зовнішньої політики, дію якого
спрямовано на захист національних інтересів, досягнення зовнішньополітичних цілей, реалізацію
пріоритетів національної безпеки мирним шляхом – передусім шляхом переговорів. Дипломатія
має низку переваг перед двома іншими інструментами зовнішньої політики. Головною серед цих
переваг є цілковито мирний (ненасильницький)
характер дипломатичної практики. Дипломатія
досить «вигідний» (найменш витратний) інструмент зовнішньополітичної діяльності. Результати
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дипломатичного успіху зазвичай багаторазово
перевершують ресурси, витрачені на його досягнення, – дипломатія «коштує дешевше», ніж
збройні сили. Водночас перша не здатна цілковито
підмінити другі. У часи війни дипломатія відіграє
допоміжну роль, її значення зростає на початку та
наприкінці збройних конфліктів.
Українська дипломатія вже подолала досить
складний і суперечливий шлях формування. Вона
має певні успіхи й доволі глибокі традиції. І саме
впродовж останніх буремних років викристалізувалися ті особливості української дипломатії,
які перетворять її на потужний і дієздатний інструмент зовнішньої політики. Передусім ідеться про беззастережну зорієнтованість на захист
державної незалежності. Самостійність і суверенність Української держави постає головною
цінністю її дипломатії. Подібна ціннісна установка
вимагає уникати винесення будь-яких важливих
внутрішньополітичних питань на міжнародне обговорення – уникати перетворення цих питань на
предмет дипломатичного торгу, оскільки важливим завданням зовнішньої політики, і дипломатії
як її головного інструменту, є захист внутрішньої
політики.
Суттєва риса дипломатії сучасної України, яку
належить розвивати й зміцнювати передусім
в інтересах національної безпеки, полягає у її
винятковій миролюбності. Українських дипломатів важко навіть уявити в ролі паліїв війни чи
провокаторів збройних конфліктів. Дипломатія
сучасної України найбільш відповідає природі
цього різновиду соціальної практики – вона зорієнтована на мирне співіснування й злагоду між
народами та країнами. Однак ідеться не про мир
за будь-яку ціну, а мир, що ґрунтується на «балансі
сил», тобто тривалий і стабільний. Тому одна з основних ознак фаховості дипломата якраз і полягає
у його вмінні визначати ступінь збалансованості
міжнародних відносин та шляхи досягнення такої
збалансованості.
Сучасна українська дипломатія прагне бути максимально ефективною, тобто досягнути якомога
більших результатів за мінімальних витрат. Така
дипломатична ефективність передбачає наслідування низки настанов, що артикулюються на
підставі новітнього зовнішньополітичного досвіду
держави Україна.
По-перше, предмет перемовин має бути максимально вузьким і підлягати якнайшвидшому вирішенню. Натомість широкий спектр питань переговорного процесу, що або не полагоджуються
найближчим часом, або не можуть бути владнані
загалом, робить переговорний процес і непотрібним і небезпечним, перетворюючи його на один
із чинників поглиблення конфлікту. По-друге,
підготовка переговорів важить більше, ніж власне переговори, які не варто розпочинати негайно
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та проводити під тиском нагальних обставин чи
зовнішніх чинників. По-третє, у перемовинах
щодо полагодження конфліктів слід максимально уникати двосторонності, передусім сепаратних
домовленостей з агресором, а робити ставку на
багатосторонність, тобто залучення всіх заінтересованих в полагодженні цього конфлікту сторін. Насамкінець, власне переговорний процес
доволі часто більш значущий, ніж його передчасно формалізовані, у домовленостях чи договорах,
результати.
Українська дипломатія має перспективи передусім як демократична дипломатія. Демократія
є політичним устроєм масової участі. Тому вплив
і втручання у зовнішню політику представників
громадської думки, громадських діячів та організацій, партій та їх ідеологій, політичних лідерів
й активістів – неминучі за умов цього устрою. Демократизм не означає популізм та непрофесійність
(зайву «народність»). Зовнішня політика демократичних держав – багаторівнева, хоча визначальна
роль у ній належить саме дипломатії як одному
з трьох основних інструментів зовнішньополітичної діяльності. Водночас ефективність цього
інструменту, передусім у демократіях, може бути
суттєво підвищена безпосередньою взаємодією
громадянських суспільств у межах так званої
«народної дипломатії». Дипломат у своїй фаховій діяльності опирається на підтримку громадян і прагне їх розуміння. Урешті-решт, він і сам
є громадянином.
3.2. Збройні сили. Війна була й залишається невід’ємною частиною міжнародних відносин, які
перманентно й об’єктивно генерують її загрозу,
перебуваючи в «тіні» війни. Саме тому збройні
сили були й залишаються важливим інструментом зовнішньої політики. Український історичний
досвід останніх трьох років цілковито підтверджує цю очевидну, хоча й напівзабуту та знівельовану псевдомиролюбною риторикою, істину.
Зброя є досить витратним, небезпечним, антигуманним засобом зовнішньополітичної діяльності,
поступаючись у цьому сенсі дипломатії. Водночас її відсутність в арсеналі зовнішньої політики
робить країну беззахисною перед насильством
ззовні. І саме військова слабкість провокує агресора. Відповідальна й миролюбна держава повинна
зробити все, аби створити потужні збройні сили,
а дипломатія цієї держави зобов’язана зробити все,
аби не виникла потреба їх застосовувати.
Місце українських Збройних Сил – одного з трьох
основних інструментів зовнішньої політики
в реалізації пріоритетів національної безпеки –
значною мірою визначається характером їх застосування. У цьому сенсі, під кутом зору саме
зовнішньополітичної діяльності, доцільно висунути концепцію «п’яти воєн». Перша війна – це
тотальна війна за державну незалежність, що
передбачає цілковиту мобілізацію та залучення
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всього суспільства включно з усіма силовими
структурами держави. Друга війна – це конвенційна міждержавна війна, спрямована на захист
національних інтересів і реалізацію пріоритетів
національної безпеки, яка проводиться збройними силами за підтримки решти силових структур
держави (передусім Національної гвардії). Третя війна – це обмежена війна в зонах локальних
конфліктів низької або середньої інтенсивності,
як на території України, так і поза її межами. До її
ведення залучаються сили спеціальних операцій,
а в разі необхідності – спеціальні підрозділи решти силових структур. Четверта війна – це війна
з організованою злочинністю, разом із такими
її небезпечними різновидами як колабораціонізм,
сепаратизм і тероризм. Вона проводиться силами
Національної гвардії України, Служби безпеки
України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордонної служби України.
П’ята війна – це «війна зі стихією». Ідеться про
протистояння стихійним лихам та екологічним
катастрофам, що може вимагати тотальної мобілізації всього суспільства й усіх силових структур,
а не лише Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
3.3. Пропаганда. Сучасна зовнішня політика неможлива без відповідного пропагандистського
супроводу. Дипломатія, залишаючись головним
інструментом зовнішньополітичної діяльності,
занадто вузькофахова («кабінетна») форма міжнародної взаємодії. Вона потребує пропагандистської підтримки, зорієнтованої на громадськість
інших країн. Зовнішньополітична пропаганда має
на меті деморалізацію, перенавернення, здобуття
прихильності, зміну настроїв громадськості держав – об’єктів пропагандистських зусиль. Роль
цього зовнішньополітичного засобу особливо
зростає за умов інформаційної війни, що передує
початку бойових дій та супроводжує їх надалі.
Пропагандистський інструмент зовнішньополітичної діяльності зорієнтований на масовий
вплив. Водночас він потребує загальнонародної
підтримки й ідейного живлення з боку власного
суспільства – політичних і громадських організацій, засобів масової інформації, ціннісних спільнот і діячів культури, носіїв і творців цінностей
(передусім ідеологій).
Пропаганда в зовнішній політиці не може мати
власної («внутрішньої») логіки чи своїх окремих
цілей. Вона діє винятково в межах зовнішньополітичних курсів задля їх підтримки та посилення.
Зовнішня політика, у якій пропагандист заступає
дипломата й солдата, приречена на провал через
авантюрність, галасливу недієздатність, втрату
довіри як з боку міжнародної спільноти, так і власного народу. Пропагандистські зусилля у сфері
зовнішньої політики, особливо під час війни, неминуче деформуватимуть смисли й спотворюватимуть факти. Пропаганда насамперед керується національними інтересами й пріоритетами
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національної безпеки, а не прагненням «правди»
та об’єктивності. Вона – не філософія й не наука.
Пропаганда, як і ідеологія, упереджена за своєю
сутністю, що робить саме ці два типи політичного
мислення й політичної практики спорідненими.
Пропагандистські зусилля потребують ідеологічного наповнення, а жодна ідеологія не проіснує
тривалий час без пропагування. Зовнішньополітична пропаганда, особливо за часів війни, має на
меті одне: здобуття перемоги й утвердження миру
на засадах «балансу сил».

Висновки
Агресивні війни не припиняються за бажанням
навіть максимально покірних і сльозливих їхніх
жертв. Насправді все саме навпаки – слабкість цих
жертв заохочує агресора. Україні вдалося вистояти
й стримати Російську Федерацію ціною великих
людських, територіальних і ресурсних втрат. Однак наша держава все ще залишається досить «спокусливим» об’єктом для кремлівського агресора
та його поплічників-колабораціоністів, які не полишають своїх руйнівних намірів, позаяк не отримали руйнівної ж відсічі – їхні втрати не були
демотивуючими, їм не відбили збоченого бажання
імперських авантюр (лікування збоченців-імперіалістів больовим шоком так і не відбулось). Таку
відсіч належить дати вже в межах нової моделі
національної безпеки, оскільки нинішня на стримувально-каральну відповідь не здатна. Модель,
що існує, – це тимчасовий випадковий хисткий
продукт непереборних обставин, зумовлених зовнішньою агресією та внутрішнім колабораціонізмом. Нині настав час для формування нової моделі – більш тривкої і тривалої, історично вкоріненої
та раціонально сконструйованої, зорієнтованої на
знищення ворогів та покарання зрадників.
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STARTING A DIALOG: UKRAINIAN
CULTURAL DIPLOMACY IN SOUTH AFRICA
Dzvinka Kachur, Oksana Rozumna

The cultural diplomacy for decades have been used to promote interests
of the state abroad. Despite increased discussions in the Government and
Parliament of Ukraine about the importance of African continent and naming Africa a strategic partner, there is no strategy of cooperation with the
African continent. There are a number of topics that Ukraine and South
Africa share and it would be useful to explore them more in a systemic way.
The aim of this article is to look into particularities of cultural diplomacy of
Ukraine in South Africa based on case study “Ukrainian Days in Cape
Town” and Ukrainian-African project “I’ll be waiting for you under the
Kaice-drat”.
The article suggests that at the time when there is little opportunity for
political cooperation cultural diplomacy plays an important role for building centres of cultural diplomacy and ensure the dialog between the societies in diﬀerent countries. Ukrainian community can play an important role
in implementing cultural projects but can not be a single responsible institution. There is a need for Diplomatic Institutions, Ukrainian community,
artists and cultural experts cooperate to create the centres of cultural diplomacy.
Keywords: cultural diplomacy, Ukraine, South Africa, cultural project.

Introduction: South Africa why does
it matter for Ukraine?

I

In March 2017 Ukraine and the Republic of South
Africa have celebrated 25 years of diplomatic relationship. African countries are defined by the Ukrainian
Government among the new strategic partners of
Ukraine [1]. It could be mentioned such activities that
are demonstrating the interest of Ukraine to the African continent as establishing of Ukrainian-African
Business Council in 2014, academic forums (round
tables “Ukraine and Africa: prospects for economic
cooperation” at the National Institute for Strategic
Studies and at the Chamber of Commerce of Ukraine
in 2014).
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Nevertheless, Africa as a continent remains undervalued
for the Ukrainian
foreign policy. There are only 11 Ukrainian Embassies
covering 61 African states [2]. Ukrainian diplomatic
presence in South Africa is also very limited. The
Embassy is situated in Pretoria, one of three capitals
in South Africa and covers five more African states:
Botswana, Namibia, Madagascar, Zambia and Zimbabwe. There is no consulates in major cities e.g. Parliamentary capital of South Africa – Cape Town which
also limits the intervention of official diplomacy. As
a result, Ukraine remains unknown for majority of
South Africans.
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Strategic interests of Ukraine in South Africa can be
defined as [3]:
– economic cooperation (trade);
– lobbying for voting at the international level;
– informational policy.
South Africa is one of the most influential countries
on the continent. Being the 25th-largest country in the
world by land area, and with over 52 million people [4]
this country plays a leading role in Southern-West
Africa. Its economy is the second largest in Africa and
the 34th largest in the world [5]. It is also one of the
most influential countries in the African Union – the
international structure targeting to strengthen links
between African countries and to promote intergovernmental cooperation. In addition, South Africa is
active in UN structures, and is member of G20 and
the Brazil- Russia-India-China-South Africa (BRICS).
Ending of the apartheid in a non-violent manner allowed South Africa to become one of the most diverse
societies by multi-ethnic composition with wide variety of co-existing cultures, languages, and religions.
Nevertheless, the country with 11 official languages,
that is often referred to as the “Rainbow Nation” is
still struggling to embrace its diversity and to build
inclusive society.
The process of reconciliation in the society where
majority (over 80 % of population) was suppressed
and whose human rights were widely violated is very
challenging. On top of that South Africa is facing new
xenophobic attacks as the economic uplifting is not
as fast as promised, but large numbers of migrants
from neighbouring poorer countries, like Zimbabwe,
Malawi, Mozambique, Congo and others see it as an
opportunity for employment.
South Africa is using different methods including the
cultural reconciliation to rebuild the connection between its citizens. In particular, on the 24th of May the
Africa Day is celebrated within the country. Africa Day
is a platform to promote unity amongst African nations and foreign nationals residing in South Africa [6].
South Africa has historically little connection with
Ukraine. In South Africa, unlike Brasil, Argentina,
Canada and many other countries around the world
there was no organised migration of Ukrainians
after the first or second world wars. Thus there are
no organised centres of Ukrainians that would play a
role of information centre about the country and its
culture. Those individual Ukrainians who moved to
South Africa for work or family reasons before and
after the South African independence would join the
post-soviet associations or assimilate with the local
population. Thus there are no Ukrainian cultural
centres, churches of the Ukrainian language service
and till recently there was no Ukrainian school.
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Organised Ukrainian community tracks its history only since 2014, when after the Revolution of
Dignity and Russian aggression against Ukraine
Ukrainian citizens residing in South Africa and
South Africans of Ukrainian descent started to
disintegrate from the post-soviet groups. Similar to
other Ukrainians around the world, Ukrainians in
South Africa has started to form different response
campaigns and united their forces for organising
of protests.
In March 2014, the first protest in South Africa
against occupation of Crimea took place in Cape
Town, in front of the Russian Consulate. It has become
a trigger for Ukrainians to unite and to organise other
activities directed towards awareness raising and information provision about Russian aggression against
Ukraine. The groups of Ukrainians were formed in
major cities: Johannesburg, Pretoria and Cape Town.
At the same time Ukrainian-specific social platforms,
facebook pages: Ukrainians in Cape Town and Ukrainian Community in South Africa were established.
The new informal networks of Ukrainians allowed
to connect compatriots who lived in South Africa for
over 10 or 20 years but were never part of Ukrainian
community. For example, before 2014 there was no
presence of Ukrainian group in Cape Town, but now
the informal network is uniting over 116 Ukrainians.
While initially the group was meeting for traditional
celebrations of Christmas, Easter, Ukrainian Independence day, protests against political prisoners and
other events.
It is important to state that on the international level
the South African Republic has been supporting proRussian side during majority of international voting.
For example, during the General Assembly voting on
the 27th of March 2014 Resolution al voting. For exammal network is uniting over 116 Ukrainians. When
there is little opportunity to cooperate on the political
level the cultural diplomacy remains the opportunity
for an influence.

What is cultural diplomacy?
Cultural diplomacy is an important instrument
to develop the connection between two countries.
Naturally, there is little research concerning the cultural diplomacy organised by communities that are
themselves in the process of self-development and
self-defining. Thus, the authors based this article on
the concept of cultural diplomacy as it is defined by
Ukrainian academic discourse. The academic discourse defines cultural diplomacy as both individual
events and systemic state policy. The topic of cultural
diplomacy is researched at the National Institute for
Strategic Studies (NISS). In 2016 few events for designing policy of cultural diplomacy that involved
governmental institutions and the networks of public
diplomacy within ‘Global Ukrainians’ were organised
by NISS [7]. One of such events resulted in publication
“The Policy of Cultural Diplomacy: Strategic Priorities
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for Ukraine” which includes different views on development of cultural diplomacy and recommendations
for state policy [8]. The issue of cultural diplomacy as
a part of public diplomacy is researched by V. Yablonskyi, T. Chernenko and S. Gutsal from the NISS.

Generation Art Prize which once again has raised discussions around parallels and importance of common
issues for Ukraine and Africa. Among the nominees
of the Future Generation ArtPrize 5 out of 21 participants represent African continent.

The majority of academic publications on cultural
diplomacy in Ukraine appear in the journal “Agora”
which is published by the Kyiv office of the Kennan
Institute. The Agora publication became the platform
for gathering academics in the area of cultural diplomacy. Different theoretical and practical concepts and
approaches of cultural diplomacy are discussed in the
Agora volumes 2015–2017. One of the leading authors
is Natalia Musiyenko, an academic and connoisseur
who is developing research methodologies around
cultural diplomacy and testing it through the “Art of
the Maidan” project [9].

The other project that is opening the communication
between Ukraine and African countries is Kaice-Drat.
It has started in 2015 from translation of some of the
African poets into Ukrainian and grew first into the
platform for a dialog based on contemporary African
and Ukrainian poems. The project then continued
with literature performances in different Ukrainian
cities. During the performances 10 Ukrainian poets
were reading both their poems and translated poems
of the African poets which talked to the common issues. In 2016 the translated and created poems for the
project have been published as the anthology “KaiceDrat lives where it wants” [13]. The leading motive
of this book become the topic of forced and awaited
travels, loss of home and meeting the new, the topic of
resettles and acceptance in the society of the foreign
as well as discovery of yourself via the world of others.

The recent study on the interests of Ukrainian diaspora, conducted by Natalia Kolesnichenko-Bratun,
includes methodological recommendations for state
policy on cooperation with Ukrainian diaspora [10].
The comparative study on cultural diplomacy and
successful practices of other countries in this area
are dedicated publications of T. Peresunko, V. Civatyi
and others.
In Ukrainian academic research, the cultural diplomacy is defined as activities, events, projects and
programmes that promote Ukraine and its interests
among citizens of foreign countries. These events are
not directed toward Ukrainian diaspora itself.
The subject of cultural diplomacy is usually state
and independent artists. But the recent change in the
interests and positioning of Ukrainian communities residing abroad makes them a subject of cultural
diplomacy as well [11]. Ukrainian communities are
getting actively involved in sharing information about
Ukraine, its image, lobby of its political and economic
interests.

What are examples of cultural diplomacy
between Ukraine and South Africa?
There were few initiatives to open the dialog between
Ukraine and Africa, but none of them were specific to
dialog between Ukraine and South Africa.
In 2014 Pavlo Gudimov curated a project “Pulse of
Africa” that presented combination of the Ukrainian
painters’ art with African masks and sculptures from
private collection. As Gudimov has sensibly commented during the opening of the exposition “There
is nothing further than Africa, but there is also nothing closer” [12]. This exposition at the Dnipro city has
showed the parallels of trajectories of Ukrainian and
African cultures.
More recently in April 2017, the visual art of Dineo
Seshee Bopape (South Africa) has receives the Future
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The poems of four South African poets were included
to the anthology. However majority of them are South
Africans by origins, which currently live outside of the
country. The topic of migration has been extremely
important for South Africa for decades. It has also
become important to Ukraine due to the conflict in
the East which resulted into large numbers of internal
migration and need for integration of resettles into
their new communities.
The work that is performed by the project team is an
example of a new cultural diplomacy of Ukraine which
is a dialog about common issues in a language of art
instead of simply presentation of your own culture.
Symbolically, the place under the tree “Kaice-Drat” (in
traditional cultures of West Africa – is a place under
the biggest tree where community gets together to
discuss different issues), – the ideal location for such
discussion.
The concept of the discourse was defined when musicians and singers have joined the project [14]. These
were Ukrainian afro-drummers who collected folklore songs in Western Guinea, “AfriKAN” and singers from the East of Ukraine, participants of ethnotheatre “Dyvyna”, who had to move to Kyiv from their
homes in Donetsk due to the occupation of the East of
Ukraine. That was how the topics of forced migration,
feelings of the migrants became the key issues for the
dialog within Kaice-Drat.
The other important idea of Kaice-Drat was revisiting stereotypes. “I am convinced that you can gain
the right not to be looked at through the lenses of
stereotypes only when you yourself take off those
lenses” – states Olena Guseinova, the editor of the
Kaice-Drat anthology [15].
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Case study: Ukrainian Days
in Cape Town
In the beginning of 2017 the voluntary association
“Ukrainians of Cape Town” has designed and implemented successful precedent of the informational
campaign about Ukraine named “Ukrainian Days in
Cape Town”. The particularity of this pilot is that it
was Ukrainian community of South Africa that took
a lead in cultural diplomacy.
It is important to state that all events were fully
funded by Ukrainians residing in South Africa and
the funding from the Embassy of Ukraine to South
Africa was not available due to multiple reasons e.g.
inability of the Embassy to provide any information
about potential financial support, long periods of approving State Budget and allocating funding to different Embassies.
Ukrainian Days in Cape Town aimed at promoting
information about Ukraine among South Africans via
cultural diplomacy. The Press Release of Ukrainian
Days in Cape Town stated:
This is an attempt of Ukrainians living in South Africa to tell more about their country and culture to
Capetonians.
We believe South Africa and Ukraine have lots in
common and thus there is a potential for productive cultural dialog. We want to talk about the social
transformation that Ukraine is going through from
communism to democracy, about inclusiveness and
forming of civil society, about Russian-Ukrainian
conflict and what it means for Ukrainians that are
living in the area and for the world. All these topics
raise challenging questions that we want to discuss
with South African pubic.
Ukrainian days in Cape Town was a series of events
organised between 28th February and 16th of April that
included talks on Ukrainian literature and troubled
relationship with Russia, book exhibits at 4 libraries,
First Ukrainian Festival and screening of documentaries and fiction movies at the Labia theatre.
The libraries that have strong book clubs and high
levels of attendance in different geographical locations were selected for the project: Colin Eglin Sea
Point Library, Central Library Cape Town, Table View
Library and Somerset West Library. The book exposition included tourist guides, books on Ukrainian
art, History, Cuisine, Culture, Language, modern literature, children’s books and unique copies of State
collection of Ukrainian Museums. All books were in
English. It is important to note that all libraries were
interested to host the exposition and stated lack of
information about Ukraine e.g. tourist books or literature books. Only one library had one book about
history of Ukraine and one book of modern Ukrainian
literature.
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Two talks about Ukrainian literature were organised
at Sea Point Library and at the Central Library in cooperation with the poets from Ukraine, participants of
Kaice-Drat project and writer/poet Oksana Zabuzhko
over skype.
In cooperation with the Embassy of Ukraine to South
Africa the talk of the Ambassador was organised at
the South African Institute of International Affairs
“Ukraine’s price for European Choice: a Troubled
Relationship with Russia. The roots and origins of
conflict in Ukraine”. SAIIA is the most recognisable
institution in South Africa that deals with international relationship.
The movies for the project were selected in cooperation with experts from DocuDays, International
Human Rights Festival to ensure the high quality of
selected movies. The final selections of movies were
selected not only to talk about situation in Ukraine
but also to raise issues that would resonate in South
Africa and included: EUROMAIDAN. ROUGH CUT
(2014) – the movie talks about the Revolution of Dignity in Ukraine, about rediscovering history. Similar
processes of taking down monuments and students
protests to reshape the future and history took place
in South Africa during “Fees must fall” and “Zuma
must fall” campaigns in 2016 and 2017.
LOOKS LIKE HOME (2016) by Directors: Oleksandr
Nazarov and Angelina Kariakina talks about the internal resettlement that is a big issue in South Africa.
In Ukraine citizens resettling because of the war but
in South Africa there is a large number of political
migrants and internal economic migrants.
The movie “UKRAINIAN SHERIFFS” (2015) by Roman Bondarchuk is raising extremely important topic
for South Africa, how communities taking control
over police function. The distant village in Ukraine
appoints two community members to play a role of
policeman. In South Africa during 2015–2017 there
were a number of cases when communities took
control in their hands due to unavailability of police
officers.
ALIVE (2016) by Taras Khymych the movie about
the Ukrainian insurgent army and suppression that
Ukrainians had to go through after the second world
war has also parallels with the suppressions of the local African movements during the times of apartheid.
The culmination of Ukrainian days in Cape Town
was First Ukrainian Festival that was organised similar to popular in South Africa food markets on the
11th of March. South African families could come
to the festival to learn about Ukraine, try different
crafts (pysanky, dolls-making, painting petrykivka
and Mariya Pryimachenko style, making bread-birds
“zhaivoronky” and others). Visitors could also taste
Ukrainian food, listen to folk and pop music and see
folk dances. The project Kaice-Drat has performed
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Ukrainian poems translated into English and fusion
of Ukrainian and African folk music. This event was
attended by over 1000 people, many of whom wanted
to receive more information about Ukrainian events
in South Africa.
The project “Kaice-Drat” has participated in Ukrainian Days in Cape Town and raised the discussion on issues of deep social transformations that are important
for both countries, despite the geographical distance.
At the National Museum of English literature in Grahamstown the participants of the Kaice-Drat project
poets Oksana Kutsenko and Ganna Yanovska have
presented the project and introduced the challenges
that Ukraine is facing. An important result of the
meeting was the translations of Ukrainian poems
into English made by Robert Berold. The acceptance
of the Ukrainian poesy and culture in the audience
of Grahamstown and Cape Town has demonstrated
high interest among South Africans to Ukraine.

Discussion
The experience of Ukrainian Days in Cape Town has
demonstrated that Ukrainian community can be a
strategic partner for initiatives of cultural diplomacy.
It is also showing that there is need for more systemic
information provision and cultural diplomacy initiatives in South Africa.
At the same time, Ukrainian community cannot ensure
systemic interventions and those should be responsibility of the official Diplomatic Institutions. Recent
Decree #165 from 22nd of March 2017 of the Cabinet of
Ministers of Ukraine foresee cooperation of Diplomatic
Institutions with Ukrainian communities abroad to
support cultural diplomacy projects that are targeting
establishment of positive image of Ukraine. Nevertheless, the process of projects selection and criteria for
projects assessment remains unclear.
The case study of Ukrainian Days in Cape Town shows
that there is interest for cultural projects between
Ukraine and South Africa. At the same time it is important that cooperation is ensured in a systemic way.
The proposed network of Ukrainian Institutes [16]
could be a solution for deeper interventions. However
at the moment there is no provision to establish such
an institute in Cape Town, shall it be established it
would allow organise cultural projects and disseminate information about Ukraine not only in Cape
Town but also in Southern Africa.
The future for cultural diplomacy project would be to
ensure cooperation between state, NPOs and cultural
experts. Local communities of Ukrainians have deep
understanding of social challenges that the foreign
countries are facing. But Ukrainian communities are
not able to replace the systematic information provision that would
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Conclusions
There is a need for strategy of cooperation between
Ukraine and African countries, including South Africa.
African countries that are going through the period of
transformation from post-colonialism to democracy
have many similar challenges with Ukrainian society.
The language of art provides societies with an important opportunity to exchange their experiences and
allow for a dialog to happen.
In particular, South Africa and Ukraine have a number of topics that could be explored via cultural initiatives: reconciliation, building inclusive society, dealing with victim – syndrome, protests and rebuilding
democratic institutions, dealing with social issues of
miners and many more.
It is important that the cultural diplomacy strategy of
Ukraine unpacks the continent into different countries as only specific approaches can ensure productive dialog. Each of African countries is unique and
despite some common pan-African topics it would
be more efficient to design projects around specific issues that are uniting each African country and
Ukraine. While Kaice-Drat project has started as a
pan-African project within “Ukrainian Days in Cape
Town” it was tailored to the specific needs of South
Africa and ensured best dialog between poets of South
Africa and Ukraine.
The experience of “Ukrainian Days in Cape Town”
has shown that there is interest in South Africa to
Ukrainian culture and there are a number of topics
that can be jointly explored.
Despite success of once of initiative like “Ukrainian
Days in Cape Town” there is a need to establish permanent structures that would be systemically work on
cultural dialogs. Only systemic work on cultural diplomacy projects can ensure productive dialog between the
societies. Such permanent intervention can be ensured
via establishment of Ukrainian Institute in Cape Town.
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У статті з’ясовано ситуацію, яка склалася в Україні навколо проблеми cуперечливих інтерпретацій
історії, що негативно впливають на суспільно-політичне становище, розглянуто роль європейської історичної науки у втіленні політики примирення. На основі європейського досвіду подано пропозиції щодо
налагодження діалогу для консолідації українського суспільства та примирення між державами.
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The article clariﬁes the situation in Ukraine around the issue of conﬂicting
interpretations of history, which negatively inﬂuence socio-political situation, the role of the European historical science in the embodiment of the policy of reconciliation. Based on the
European experience, submitted are the proposals on the dialogue for the consolidation of Ukrainian society and
reconciliation between the states.
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У просуванні інтеграційних процесів у Європі
великого значення набула історична політика як
політика примирення, оскільки саме від її втілення залежить подолання історичних упереджень,
ксенофобії, шовінізму, формування європейської
ідентичності, відчуття безпеки та спільної перспективи розвитку.
Під історичною політикою розуміють набір
практик, за допомогою яких політичні сили або
держави прагнуть затвердити певні інтерпретації подій минулого як найбільш автентичні історичним реаліям і транслювати їх як домінуючий
наратив. Історична політика має три функції:
1) символічну (надання значущості події); 2) інтерпретативну (трактування події для потреб
поточної політики); 3) ідентифікаційну (вплив
на формування національної ідентичності). Історична політика – це вибір та поширення політичними силами системи суспільно-політичних
цінностей.
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На відміну від авторитарно-тоталітарних режимів, де історична політика розглядається як утилітарне використання історії у політичних цілях та
для формування й насаджування єдино правильного історичного канону, у демократичних країнах завдання історичної політики не зводиться до
створення та закріплення догматичного історичного наративу, а передбачає «посередництво у вивченні різних форм досвіду і пам’яті», виявлення та
поширення адекватних історичних фактів, діалог
науки, суспільства та держави, спрямований на
консолідацію суспільства та зміцнення держави,
а в міжнародних відносинах – діалог, спрямований на мирне співіснування країн.
Мета статті – з’ясувати питання конфліктних інтерпретацій історії в Україні та їх дестабілізуючий
вплив на суспільно-політичні процеси, проаналізувати історичну політику Європейського Союзу
(ЄС) як складника європейської політики примирення і приклад щодо налагодження діалогу для
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консолідації українського суспільства та примирення між державами.
Окремі аспекти зазначеної проблеми знайшли
висвітлення у вітчизняній та зарубіжній історіографії. У змістовному збірнику «Європа та її болісні минувшини» проаналізовано різні питання європейської історичної політики та моделі
примирення між народами, які пропонуються на
континенті для подолання «ворожих стереотипів», забезпечення неконфліктного співіснування
країн [1]. У спеціальному виданні історико-культурологічного збірника «Схід/Захід», присвяченому
дослідженню історичної пам’яті й тоталітаризму,
автори встановили нові предметні та концептуальні рамки аналізу «українського минулого», розглядаючи його в широкому порівняльному контексті досвіду Центрально-Східної Європи [2]. Вузлові
питання історичної пам’яті, як практичного, так
і теоретичного характеру, ігнорування яких може
призвести до ескалації пам’яттєвих війн та поглиблення розколотості українського символічного
простору, досліджують автори збірника «Культура
історичної пам’яті: європейський та український
досвід». У книзі з’ясовуються європейські практики подолання конфліктів пам’яті [3]. Але в зазначеному аспекті тема не досліджувалася.
Після проголошення незалежності українські історики інтенсифікували дослідження національного історичного процесу, відтворюючи сукупність його політичних, соціальних, економічних
і культурних аспектів. Однак до створення єдиної
концепції бачення спільного минулого не дійшло,
оскільки державна історична політика в Україні
була не системною, а ситуативною і формувалась
на основі гібриду радянської та української інтерпретацій історії.
Для України колективна пам’ять про минуле стала
справжньою політичною проблемою. Сформовані
ще в СРСР історичні стереотипи та міфи домінують у світогляді частини українського суспільства,
передусім на Донбасі та в Криму. Вони впливають на оцінки історичного минулого і сьогодення.
Саме ці групи населення є основними об’єктами
інформаційного наступу Росії, який має наслідком
формування сепаратистських настроїв і спонукання до збройного опору законній українській
владі. Революція Гідності, з її численними жертвами, агресія Росії і конфлікт на Донбасі – ці події
нагально поставили на порядок денний потребу
формування та впровадження нової історичної
політики та політики примирення.
Історична тематика відіграє особливу роль у сучасній українській кризі. Маніпуляції історичними фактами використовуються Росією для виправдання та поглиблення агресії проти України,
дестабілізації внутрішньополітичної ситуації,
провокування розколу в українському суспільстві.
Керуючись своїми геополітичними розрахунками,
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Росія вдається до штучного конструювання «нових» регіональних ідентичностей. Історичне обґрунтування існування на Донбасі «новоросів»,
які нібито мають власний менталітет і цілком
відрізняються від українців, розглядається як
передумова та засіб легітимації вимог надати населенню краю право на самовизначення, заявити
про можливість відокремлення від України та набуття «державного суверенітету». Показово, що
у «ДНР» хочуть відродити СРСР, вважаючи його
продовженням Російської імперії [4].
Крім негативного впливу на внутрішньополітичну
ситуацію, різні інтерпретації історії мають конфліктний потенціал і для міжнародних відносин
України з деякими сусідніми державами. Тому
заходи щодо поширення історичної правди, протидії фальсифікаціям уже вийшли за межі лише
гуманітарної політики та стали важливою складовою національної безпеки України.
Україна потребує дійової політики історичного
примирення як усередині країни, так і з сусідами. Дебати з приводу засад історичної політики
в Україні є частиною політичної дискусії щодо
майбутнього цивілізаційного напряму розвитку
країни.
Наріжним каменем внутрішньої та зовнішньої
політики країн ЄС стала політика примирення
в ім’я загального прогресу. Це примирення – плід
складного компромісу, в якому взаємне покаяння і прощення перемішані з прагматичним усвідомленням політичної доцільності. У цій моделі
примирення історія відіграє основну роль.
Створення єдиної Європи передбачає формування спільної «культури пам’яті». Її основні вимоги
зводяться до того, що: 1) минуле Європи має базуватися на фундаменті основних європейських
цінностей, таких як гуманізм, терпимість і демократія; 2) повинна створюватися відкрита сфера
обговорення, яка передбачає взаєморозуміння та
примирення всередині націй і між європейськими
націями; 3) необхідно висвітлювати «незручні»
сегменти національних історій; 4) судження про
минуле мають базуватися виключно на вивченні
історичних фактів без опертя на поняття «єдиної
історичної правди».
Такий підхід дає можливість урахувати множинність історичних спогадів, які існують у Європі,
і в той же час забезпечити стимул вивчати їх із
транснаціональної точки зору.
Щоб зробити порівняльний аналіз різних «історичних бачень» та ініціювати процес зближення
між колишніми ворогами на рівні громадянського
суспільства, європейські інституції проводять моніторинг національних історіографій та шкільних
підручників. Зустрічі та дискусії істориків і, відповідно, нове змістовне наповнення підручників

Ñòðàòåãi÷íà ïàíîðàìà

31

Міжнародна політика і співробітництво
вважаються адекватним способом ослаблення
конфліктів [5].
Франко-німецьке примирення є зразком для наслідування іншими країнами. У базовий Єлисейський договір було внесено пункт про створення комісії для вирішення суперечливих питань
з історії взаємин цих країн. Цей прецедент дав
поштовх створенню аналогічних комісій з іншими
європейськими державами. Зокрема, плідною була
співпраця польських і німецьких істориків, завдяки якій вдалося реалізувати проект «Польськонімецькі місця пам’яті». Автори статей, зібраних
у межах проекту, виходять за рамки національних
схем і ставлять завдання зрозуміти власну історію
через пізнання історії іншої країни.
Визнання центральної ролі освіти та важливості
викладання історії – одне з пріоритетних питань,
проголошених Радою Європи. Адже зрозуміло,
що від розробки належної парадигми історичної
освіти залежить подолання ксенофобії, історичних
забобонів, націоналізму, шовінізму тощо.
Рада Європи звернулася з проханням до професіоналів істориків дотримуватися трьох основних
принципів: історія без пропаганди, історія без
забобонів та історія, заснована лише на реальних
фактах. Проект «Вивчення та викладання історії
Європи в 20-му столітті», ініційований Радою
Європи, базується на міждисциплінарній і загальноєвропейській основах. Результатом його
реалізації стала Рекомендація Комітету міністрів
Ради Європи «Про викладання історії у XXI столітті в Європі». Документ охоплює такі питання: цілі викладання історії, європейський вимір,
зміст програм, методи навчання, підготовка та
підвищення кваліфікації вчителів, особливості
використання інформаційних і комунікаційних
технологій, зловживання історією. У ньому зазначено, що глибоке розуміння новітньої європейської історії може слугувати попередженню
конфліктів. Історичний матеріал рекомендується
подавати через діалог на основі багаторакурсності. Школа повинна розвивати в учнях уміння
критично мислити, здатність протистояти маніпуляціям і зловживанню історією. Навчальний
матеріал має нівелювати упередження й стереотипи, висвітлюючи в шкільних програмах позитивні взаємовпливи між різними країнами,
релігіями та науковими школами в процесі історичного розвитку Європи [6].
У 2011 р. ухвалено Рекомендацію Комітету міністрів Ради Європи державам – членам ЄС «Щодо
міжкультурного діалогу і образу Іншого у викладанні історії», яка визначає напрями реформування викладання історії і наголошує на діалогічному
висвітленні історії у постконфліктних ситуаціях [7].
Отже, у центрі історичного примирення й порозуміння представників різних європейських націй,
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що мають різну історичну пам’ять, та формування
спільної ідентичності є діалог, який базується на
таких принципах: 1) історичні події необхідно розглядати з урахуванням їхньої складності для всіх
залучених сторін; 2) «попит на історичну пам’ять»
представників усіх сторін повинен бути однаково
шанованим, він має стати точкою опертя під час
обговорення; 3) минуле можна проаналізувати
з урахуванням і посиланням на перспективу партнерів дискурсу. Відповідно, Європейська комісія
ініціює дослідні проекти, що мають консолідаційні політичні завдання і «повинні розробляти
ідеї поглиблення діалогу між громадянами ЄС
про різну історичну пам’ять з метою дійти спільних поглядів на минуле, сьогодення і майбутнє
Європи» [8].
Важким, але важливим завданням є створення
спільних підручників з історії. Перший такий підручник вийшов друком у Франції та Німеччині.
Ця навчальна книга сприяє формуванню спільного бачення минулого і перспектив спільного
майбутнього, спонукає молодь замислитися над
питанням європейської ідентичності. Соціологічні
опитування свідчать, що заходи з примирення між
німцями та французами дали позитивний результат. В обох країнах понад 85 % громадян мають
позитивний образ сусіда [9].
Спільний підручник з історії, який у червні 2016 р.
презентували глави МЗС Польщі та Німеччини,
розглядається як інструмент стабілізації польсько-німецьких відносин. Його видання ініційоване урядами обох країн. Обидві сторони вважають,
що в освітній процес буде корисним включення
історичного досвіду сусіда, що допоможе сформувати основи для нейтралізації взаємних стереотипів, що склалися історично.
Дослідження змісту навчальних матеріалів різних країн продемонструвало значну вкоріненість
національних міфів у підручниках та в колективній пам’яті. Усвідомлення того, що навчання
історії є практичним інструментом, вирішальним фактором у примиренні між людьми та країнами, у Євросоюзі дає поштовх для реалізації
проектів, що мають сприяти порозумінню й інтеграції, як, наприклад, «Спільні історії для Європи без кордонів». Методологічна основа «спільних історій» – всебічне врахування історичних
подій, усіх їх взаємодій, конвергенцій і конфліктів. Такий підхід уможливлює розвіювання стереотипів, міфів ідентичності й негативних бачень
«іншого», а отже, веде до міжкультурного діалогу
й трансформацій конфліктів. Реалізація проекту
передбачає виконання трьох ключових завдань:
1) підвищення обізнаності про спільну історичну спадщину держав-членів; 2) попередження
конфліктів та сприяння процесам примирення
через кращі знання історичних взаємодій і конвергентностей; 3) поширення міжкультурного
діалогу [10].
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Велику роботу стосовно примирення європейських народів проводить асоціація європейських
викладачів Єврокліо. Проект «Об’єднуючи Європу
через історію» охопив 21 країну. Також реалізуються проекти щодо внутрішнього та міждержавного примирення в постконфліктних балканських
країнах, зокрема в Македонії це проекти «Переказуючи (Розповідаючи заново) історію» та «Історія,
яка об’єднує. Як викладати гострі теми історії країн колишньої Югославії?».
Позитивним є досвід європейських країн щодо
ініціювання у суспільстві широких громадських
дискусій, обговорень, опитувань з проблем національної ідентичності, історичної пам’яті.
З метою формування позитивного мислення та
нового німецького національного почуття у ФРН
2005 р. пройшла потужна соціальна рекламна
кампанія під гаслом «Ти – Німеччина». Однією
з її цілей було започаткування широкої дискусії
про національну самосвідомість у засобах масової
інформації. Реклама на телебаченні та радіо забезпечила колосальне охоплення аудиторії – більше
200 млн чоловік, було досягнуто значних позитивних результатів [11]. Також у Франції в 2009 р.
держава ініціювала широку дискусію «Що нині
означає бути французом?». І хоч частина інтелектуалів негативно поставилася до обговорення,
розцінюючи його як нав’язування державою своїх
принципів, однак ця історико-політична дискусія
підняла важливі питання національної ідентифікації та консолідації і вплинула на політичну
свідомість громадян [12].
У Європі після Другої світової війни спостерігається розвиток нової культури пам’яті, яка руйнує
старі стереотипи національної самосвідомості героїзації історії, засновані виключно на гордості
або стражданні, а також розширює самозображення, включаючи елементи самокритики. Це був
важкий процес, який поки що не є закінченим.
Отже, основними в обговоренні європейської історії ХХ ст. є поняття: «пам’ять», «ідентичність»,
«діалог», «порозуміння». Постійний діалог, спрямований на примирення як всередині країн, так
і між ними, є важливою частиною сучасної європейської політичної культури.

суперечності та розмежування, що, поряд з іншими чинниками, спровокувало військово-політичну
кризу.
Консолідація українського суспільства, розколотого історією, вимагає переведення конфліктних
тлумачень подій і процесів у сферу публічного
діалогу та вирішення їх за допомогою європейських демократичних механізмів. У європейській
політичній культурі – це традиція плюралізму,
тобто визнання нормою множинності пам’ятей
та інтерпретацій. Європейський принцип має на
меті не нав’язування одного прочитання історії,
а осмислення умов співіснування різних досвідів.
У Євросоюзі історична політика як складова політики примирення розглядається як політична
технологія, спрямована на формування суспільно значущих, об’єднуючих історико-політичних
образів та образів несуперечливих національної
та спільноєвропейської ідентичностей, що реалізується через освіту, громадські дискусії та засоби
масової інформації.
Для України особливо важливо проводити історичну політику так, щоб сприяти національному історичному примиренню. Для консолідації суспільства треба популяризувати теми, які
об’єднують усі регіони. Співставлення різних
історичних оповідей і досвідів та аналіз розбіжностей їхніх інтерпретацій дасть можливість
наблизитися до розуміння позиції іншого, може
стати дискусійним майданчиком для подальшого примирення й застосовування важливого європейського принципу: «Вибачаємо та просимо
вибачення». Сприйняття різних інтерпретацій
складних сторінок історії повинно поєднуватися з толерантним ставленням до травматичної
пам’яті іншого. У цьому контексті важливою залишається робота комісій істориків, реалізація
ними спільних проектів, які сприятимуть порозумінню.

У контексті зазначеного, історична політика Української держави має базуватися на об’єктивних напрацюваннях історичної науки і спрямовуватися
як на внутрішньоукраїнську консолідацію, так і на
примирення між державами.

Особливе місце в процесі примирення посідає
історична освіта, тому що школа значною мірою впливає на свідомість молодого покоління.
Оскільки шкільні підручники на основі історичних оповідей формують національні міфології,
прямо або опосередковано створюють «образ
ворога», для їх нівелювання доцільно укладати
спільні шкільні підручники, залучаючи до складу
авторських колективів учених із різних країн, або
представляти в національних підручниках різні
точки зору.

За останні десятиліття розвиток вітчизняної історичної науки супроводжувався конфліктами історичних інтерпретацій. В Україні існують суттєві
регіональні відмінності в трактуванні історичних
подій і процесів. Унаслідок цілеспрямованих маніпуляцій історією та регіонально-історичними
відмінностями інспіровано регіонально-політичні

Європейські засади створення підручників передбачають пошук спільного в історії як усередині
країни, так і країн-сусідів, однак ці загальні риси
розглядаються з різних точок зору, а саме: історичні події та процеси оцінюються в національному,
етнічному, релігійному, соціальному і культурному аспектах.
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Апробованим у європейській традиції подолання конфліктної ситуації у політичному житті
країни, яка має історичні витоки і травматичну
пам’ять, є механізм проведення «круглих столів»
з питань національного примирення, широкі суспільні дискусії, комеморативні практики, конференції тощо.
Вагомою складовою європейської політики пам’яті є визнання лідерами та моральними авторитетами держав і народів власних злочинів і вибачення за них. Тому на основі всебічних історичних досліджень слід визнати як героїв боротьби
за українську державність, так і осіб, які вчиняли
злочини. Злочинні дії і злочини проти людяності
держава та суспільство повинні засудити, а відтак
застосувати європейські практики «покаяння та
прощення».
Варто зауважити, що в умовах децентралізації
втілення історичної політики загалом допускає
парадоксальне поєднання двох взаємовиключних
установок на формування загальноукраїнської та
регіональної історичної пам’яті і, як наслідок, стимуляцію загальногромадянської та регіональної
(етнічної) ідентичності.
Сьогодні Україна потребує системного підходу до
втілення політики консолідації суспільства та вироблення спільного бачення подій і наслідків української та європейської історії, напрацювання конкретних заходів, спрямованих на зміцнення національної єдності, та розроблення політичних і соціокультурних механізмів неконфліктного розв’язання
насущних суспільно-політичних протиріч, утвердження в українському політикумі та соціумі цінностей громадянського миру, формування спільної
основи майбутніх пріоритетів розвитку Української
держави й суспільства. Тому актуальною є проблема
вироблення єдиного концептуального підходу щодо
осмислення ролі історичної політики та політики
примирення для сфери безпеки держави.
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ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОДЕМОГРАФІЧНИХ
ЗМІН У РФ НА ЇЇ ЗОВНІШНЮ ПОЛІТИКУ
І. A. Павленко

Агресивна зовнішня політика, яку Російська Федерація проводить останнім часом, та її спроби «імперського реваншу» основуються насамперед на внутрішніх чинниках. Серед них – глибока демографічна
криза, яка, зважаючи на різні обставини, в принципі, не може бути вирішена. Висловлюється припущення, що гібридна агресія проти України, а також політика агресивного втручання в сусідні з Україною
держави – Білорусь і Молдову, є одним із наслідків боротьби Росії за збільшення власних ресурсів, своєрідною політикою виборюванння нових колоній, але вже у західному напрямку – у Європі. Це також зумовлено стрімким знелюдненням російського Зауралля. Розуміння причин зростаючої зовнішньополітичної агресивності РФ є актуальним для усвідомлення стратегії дій цієї країни у тривалій історичній
перспективі.
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The aggressive foreign policy and attempts of “imperial revanche” of the
Russian Federation of the recent years are based, ﬁrst of all, on internal factors. One of them is the deep demographic crisis, which (for a variety of
reasons) has no chance to be solved. In the article it has been argued that one
of the causes of the hybrid aggression against Ukraine, and aggressive impact
on the neighboring states – Belarus and Moldova – is the struggle for increase of resourses. It looks like a new
“colonial conquest”, only in the Western direction this time, caused by a fast decrease of Russian population in
Transurals.
The understanding of these reasons of the growing aggression of the Russian foreign policy is important for the
future analysis in the long term perspective.
Keywords: Russian Federation, Ukraine, demographic crisis, hybrid aggression, expansion, foreign policy,
internal policy, emigration, ethnic, mobilizable resources, social programs, resources.

Ч

Чинники, які зумовлюють агресію Російської
Федерації на міжнародній арені, що останніми
роками зростає, мають як зовнішньополітичну
природу, так і внутрішню. Одним із основних внутрішніх стимулів політики зовнішньої експансії
поряд із негативними особливостями економічного розвитку Росії є ще більш негативні тенденції
у демографічній площині.
Проблеми, що стосуються відтворення населення та соціальної зумовленості цього процесу,
у російському експертному середовищі є питанням, яке розділяє науковців на тих, хто намагається дослідити та спрогнозувати демографічні
ризики й загрози для РФ, і тих, хто, обслуговуючи офіційну російську пропаганду, прагне
приховати негативні тенденції в цій сфері. І ті,
й інші використовують у своїх роботах однакові
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соціологічні дані (насамперед Федеральної служби державної статистики – Росстату) з тією різницею, що опозиційні дослідники піддають
соціологічні матеріали та методи їх збирання
критичному аналізу.
Серед російських науковців, які досліджують сучасні демографічні проблеми РФ, у першу чергу
хотілось би згадати голову Спостережної ради
Інституту демографії, міграції та регіонального
розвитку Юрія Крупнова; директора Інституту
демографії НДУ ВШЕ Анатолія Вишневського,
співробітників цього ж інституту Сергія Захарова
й Катерину Щербакову; Ігоря Єфремова; Жанну
Зайончковську з Центру міграційних досліджень;
завідувача кафедри соціології, сім’ї й демографії
соціологічного факультету МДУ ім. Ломоносова Анатолія Антонова та представницю цієї ж
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кафедри Ольгу Лєбєдь; наукового директора незалежного Інституту родини та демографії Ігоря
Бєлобородова.
Варто зазначити, що російські демографи та соціологи, досліджуючи російське суспільство та
його трансформацію, переважно аналізують, як
ці зміни впливають на економічний розвиток РФ,
вивчають проблеми заселення Сибіру та Далекого Сходу, поодинокі науковці звертають увагу на
проблеми забезпечення обороноздатності країни.
Проте вплив демографічного чинника на зовнішню політику Росії, як правило, не розглядається.
Однак ігнорувати його не можна, оскільки такий
вплив не може не існувати. Усе сказане також стосується й експертів з інших країн.
Згідно з даними Федеральної служби державної
статистики чисельність населення РФ на 1 січня
2016 р. становила 146,52 млн чол. (разом із населенням окупованих АРК та м. Севастополь, а це
більше 2 млн чол.) і на 0,17 % перевищувала показники 2015 р., проте була нижчою від показників
початку 2000 р. (146,89 млн чол.) – моменту, коли
В. Путін прийшов до влади [1]. Хоча останнні роки
дали невеликий демографічний приріст, експерти
відзначають, що важливу складову цього зростання становили мігранти (біля 300 тис. чол. щорічно
прибували до РФ у період з 2011 по 2014 рр. [2]),
проте в 2015 р. ці показники також знизилися.
З 1992 по 2015 рр. частка Росії у населенні світу
скоротилася з 2,8 % до 2 % [3]. Ураховуючи той
факт, що людський ресурс є одним із основоположних факторів, який визначає світовий вплив,
або, як люблять казати в самій Росії, «велич» держави, таке падіння не відповідає амбіціям країни на геополітичне лідерство. Про це 27 жовтня
2016 р. під час свого виступу у «Валдайському клубі» казав також і В. Путін [4].
Основні причини зменшення чисельності громадян РФ такі:
 низька народжуваність. Протягом тривалого періоду (1993–2013 рр.) у РФ вмирало людей
більше, ніж народжувалося. У 2014 р. сумарний
коефіцієнт народжуваності в Росії становив приблизно 1,7 % на одну жінку. А в 2015 р. дітей народилося на 0,2 % менше, ніж 2014 р. [5]. Навіть за
оптимістичними прогнозами Росстату до 2030 р.
сумарний коефіцієнт народжуваності в РФ перебуватиме в діапазоні 1,701–2,017 [6]. За останні
15 років чисельність підлітків також скоротилася. Станом на 2015 р. це скорочення сягнуло
40 % [7]. Таким чином, уже через 7 років кількість молодих людей (віком від 15 до 29 років)
зменшиться до 25 млн (сьогодні їх біля 30 млн).
Наслідком такого процесу стане демографічний
«провал» уже в 2025–2030 рр. [8];
 коротка тривалість життя. Якщо в 1990–
1991 рр. середня тривалість життя в РФ становила
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68 років [9], то сьогодні (за даними ОБСЄ) цей
показник знаходиться на рівні 63 років [10].
Щоправда, за офіційними даними Федеральної
служби державної статистики, у 2015 р. середня
тривалість життя була на рівні 71,39 років. Але
в будь-якому разі – це вкрай низькі показники.
Крім того, для Росії властивий величезний (майже 11 років) розрив між середньою тривалістю
життя чоловіків (за даними Федеральної служби
державної статистики за 2015 р. – це 65,9 років)
і жінок (76,7 років) [11];
 висока смертність. Так, якщо в 1988 р. смертність становила 1,5 млн чол., то в 2013 р. (найбільш благополучний рік путінської епохи) –
майже 1,9 млн чол. [2]. У 2015 р. цей показник зріс
на 5,2 % порівняно із 2014 р. Причому основний
приріст відбувся через зростання смертності
у віковій групі від 30 до 45 років. За даними, наведеними в доповіді ОБСЄ, смерть приблизно
третини російських чоловіків була пов’язана
з алкоголем [10].
У квітні 2015 р. Інститут соціального аналізу та
прогнозування Російської академії народного
господарства та державної служби при Президентові РФ опублікував бюлетень, в якому, зокрема,
йшлося про прискорення темпів зниження чисельності населення у віковій групі 20–64 роки
протягом 2014–2017 рр. порівняно з 2012–2013 рр.
Середньорічний темп зниження – 0,7 % [12].
Скорочення чисельності населення працездатного віку є, звісно, вкрай негативним чинником
для розвитку економіки. Очікується, що вже
у 2020 р. працездатне населення Росії скоротиться на 7–8 млн чол., а до 2050 р. – більше ніж на
26 млн [13]. Єдиним плюсом цього скорочення
є відповідне, незважаючи на економічну кризу,
зниження безробіття до 5,3 % [14].
На думку голови Спостережної ради Інституту
демографії, міграції та регіонального розвитку
Ю. Крупнова, на кінець ХХІ ст. населення Росії
становитиме лише 80 млн чол. [15];
 еміграція та соціальний склад емігрантів. Для
Росії – країни із середньою густотою населення 8
осіб на 1 км2 – зростаючий рівень еміграції є загрозою національній безпеці. Обсяги російської
еміграції та соціальний склад емігрантів унаслідок низки об’єктивних причин визначити вкрай
складно. Найбільш точну, наскільки це можливо, інформацію з цього питання дає порівняння
статистичних даних РФ та інших країн, до яких
громадяни Росії в’їжджають.
За даними і російської, і зарубіжної статистики,
еміграційний потік із РФ характеризується наявністю осіб молодого віку, які мають високий
освітній рівень. Якщо серед усіх громадян Росії
в 2014 р. вищу або неповну вищу освіту мали 13 %
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людей, то серед емігрантів таких осіб більше ніж
30 %. Причому в розвинуті демократичні країни
виїжджають саме люди з вищою освітою. Так,
частка освічених російських емігрантів до Австралії становила 60 %, Канади – 59 %, США –
48 %, Ізраїлю – 32,5 %. Жінок серед емігрантів
більше, ніж чоловіків [16].
Еміграція призводить не лише до зменшення
частки освічених громадян, молоді, представників середнього класу в самій Росії. Змінюється
соціальний настрій суспільства, його здатність
до розвитку, до протестних дій, до опору. Крім
того, виїжджають жінки, молодь – усі ті, хто міг
би народжувати дітей у самій Росії.
Інший важливий складник демографічних проблем РФ, які не мають перспектив вирішення, – це
нерівномірне розселення населення.
На сьогодні за Уралом проживає лише 30 млн
чол., і ця цифра продовжує зменшуватися [17].
У деяких суб’єктах РФ демографічна ситуація
особливо складна. Так, за останні 15 років більше ніж на 15 % скоротилася чисельність населення у Республіці Комі, Камчатському краї,
Архангельській, Магаданській, Мурманській
та Сахалінській областях. На 10–15 % – у Республіках Карелія та Мордовія, Республіці Саха,
Приморському та Хабаровському краях, Амурській, Володимирській, Івановській, Кіровській,
Костромській, Курганській, Курській, Новгородській, Псковській, Рязанській, Смоленській, Тамбовській, Тверській, Тульській та Читинській
областях [9]. Згідно з даними Росстату, якщо
в 2014 р. загальне скорочення чисельності населення у суб’єктах Федерації досягло 49 %, то
в 2015 р. – уже 61 % [18].
Національний склад населення, як РФ загалом,
так і її окремих регіонів, також змінюється. Чисельність громадян РФ, які вважають себе за національністю росіянами, зменшилась із 115 млн
осіб у 2002 р. до 111 млн осіб у 2010 р. (за даними
Всеросійського перепису населення) [19].
Спостерігається т. зв. «вимивання» росіян із багатьох національних республік РФ. Цей процес
відбувається внаслідок приросту населення майже виключно за рахунок збільшення чисельності представників місцевих народів, крім того,
через економічні чинники й загальну атмосферу
міжетнічних відносин у регіонах. Ідеться в першу чергу про Чечню, Інгушетію, Республіку Тива,
Дагестан, Північну Осетію, Кабардино-Балкарію,
Карачаєво-Черкесію, Якутію, Бурятію [20].
Одним із наслідків демографічної кризи в Росії
експерти називають зміни в майбутньому етнічно-конфесійному складі населення. Зокрема, робиться прогноз, що до 2030 р. кожен п’ятий мешканець Росії буде сповідувати іслам [21].
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Звісно, керівництво РФ намагається якось вирішувати демографічні проблеми. Проте складається
враження, що без особливого ентузіазму з огляду
на розуміння природної неможливості подолання
цієї кризи. Зокрема, у 2014 р. президент РФ доручив створити умови для «підвищення мобільності
громадян». Для реалізації цього розпорядження уряд затвердив відповідний план заходів на
2014–2018 рр.; Комісія з міграції Ради з міжнародних відносин при презентові РФ підготувала
пропозиції з колонізації малонаселених районів
Далекого Сходу та Сибіру. Проте ні ці програми, ні
інші заходи із стимуляції зростання народжуваності (як-от, упровадження т. зв. материнського капіталу) через різні об’єктивні обставини не могли
змінити тенденцію до зменшення населення РФ.
Об’єктивна неможливість вирішення зазначених
основних демографічних проблем РФ та економічна неефективність (коли витрати значно перевищують отриманий результат) будь-яких соціальних програм, спрямованих на їх вирішення,
спонукали до певних змін у внутрішній та зовнішній політиці РФ.
1. Так, зменшення чисельності громадян логічно
зменшує і мобілізаційний потенціал російської армії (очікується, що в 2050 р. 18-річних у країні буде
лише біля 300 тис. чол.) [22]. Експерти називають
демографічні проблеми визначальним чинником
останньої військової реформи у РФ – збільшення
частки контрактників і зростання витрат на переозброєння російської армії (до 2020 р. 80 % російської армії та флоту має бути переоснащено) [23].
2. Тенденція до зростання частки неросійського
(за національністю) та неправославного (за віросповіданням) населення РФ змінює саму концепцію розуміння російської державності, призводить до чергового переписування історії та
пропаганди наповненого новим змістом поняття
«россияне», яким фактично має бути замінене
інше самовизначення – «русские».
З цією метою президент РФ В. Путін підтримав
пропозицію Ради з міжнаціональних відносин при
президентові РФ щодо розробки законопроекту
про російську націю. Також 2016 р. Путін підтримав ідею проведення Року єдності російської нації.
Раніше (2012 р.) наказом президента була затверджена «Стратегія державної національної політики Російської Федерації на період до 2025 року».
Концепт «російської нації» по суті є аналогом
конструкції «радянський народ» і спробою «ініціативою зверху» створити політичну російську
націю на багатонаціональній основі. Усі ці ініціативи були неоднозначно сприйняті російським
суспільством. Найбільше критики пролунало
з боку російських етнічних націоналістів, які побоюються, що боротьба за єдність народів призведе до підриву привілейованого становища тих, хто
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вважає себе «русскими». Тут можна також згадати
реакцію С. Говорухіна (голова комітету Держдуми
РФ з культури), який назвав визначення «россиянин» огидним [24]. Як наслідок, уже в березні
2017 р. робочою групою з підготовки концепції
цього законопроекту було прийняте рішення про
його перейменування в Закон «Про основи державної національної політики», оскільки російське
суспільство, за словами керівника групи академіка Валерія Тишкова, виявилося неготовим до
«сприйняття такого поняття, як єдина нація, що
об’єднує всі національності» [25].
3. Найбільш уразливими в питаннях безпеки є регіони, що межують із КНР. Хоча сьогодні офіційна
статистика РФ не засвідчує наявність критичної
тенденції заселення прикордонних територій китайцями, однак страх перед цим є одним із найбільших, які поширюються серед населення РФ,
і, вочевидь, не безпідставно, оскільки неофіційне
заселення прикордонних регіонів насправді існує.
Однозначно, уже нині йдеться про економічну експансію КНР у регіоні.
Відомий у Росії демограф, директор Інституту демографії НДУ ВШЕ, професор А. Вишневський
вважає, що рано чи пізно відбудеться заселення
Далекого Сходу РФ та Сибіру китайцями, і запобігти цьому процесові неможливо [26].
4. Концентрація більшості населення РФ у європейській частині країни та загроза у майбутньому втратити Далекий Схід і, ймовірно, частину
Сибіру через демографічну та економічну кризи
всередині Росії та експансію КНР логічно мали
поставити перед російським керівництвом стратегічне завдання щодо збільшення власного монопольного політичного та економічного впливу
в суміжних європейських країнах, у першу чергу
в Україні, Білорусі та Молдові. Фактично йдеться про спроби здійснення нової колонізаторської
політики, але вже у західному напрямку. Важливе значення також має і той факт, що, на відміну
від власного Далекого Сходу, який Росія втрачає,
Україна, Білорусь та Молдова мають порівняно
добре розвинену інфраструктуру, економічний
ресурс та краще заселені.
Гібридна експансія РФ проти зазначених країн
дозволить також збільшити кількість працездатного населення, задіяного в економіці Росії, та
вирівняти її національно-конфесійний склад за
рахунок місцевого слов’янського православного
населення.
5. Експансіоністська політика РФ зумовлена
не лише прагненням «відродити Російську імперію» та повернути собі роль глобального лідерства
часів СРСР, але й цілком об’єктивними економічними та демографічними внутрішніми чинниками.
З цього можемо зробити висновок, що Україна (незалежно від того, хто стоятиме на чолі Російської
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держави) у перспективі залишатиметься об’єктом
російської експансії в різних її формах та виявах.
Існує також досить велика вірогідність того, що
надалі агресивна політика РФ щодо України лише
зростатиме, принаймні доти, доки не будуть вичерпані внутрішні російські ресурси (у т. ч. – людські),
необхідні для її проведення.
Іншим важливим чинником російської експансії
у західному напрямку є успішне поширення впливу РФ на сусідні з Україною держави – Республіку
Молдова та Республіку Білорусь. Ми вже сьогодні
є свідками наростання агресивної експансіоністської політики РФ проти цих країн, намагання
посилити в них російську економічну та військову присутність, а також втручання у внутрішньополітичні справи.
6. Хоча нині соціально-демографічна вразливість
Росії та економічні проблеми є основними внутрішніми передумовами зовнішньополітичної
агресії РФ, у майбутньому вони стануть головними
чинниками її стримування. Вичерпання ресурсу
російської експансії в західному напрямку може
бути прискорене ефективною політикою стримування з боку НАТО і ЄС, зокрема впливом економічних санкцій і продовженням зовнішньополітичної ізоляції РФ у чутливих для неї форматах,
як-от ООН, Рада Європи, G8.
Демографічний аспект як внутрішній фактор причин гібридної агресії РФ проти нашої країни і, вже
можна з упевненістю говорити, сусідніх з нами
держав – Білорусі та Молдови залишається ще
малодослідженим. Проте цей аспект є важливим
з огляду на завдання та цілі вироблення стратегії
захисту національних інтересів України й розуміння того, що гібридна війна Росії проти нашої
держави зумовлена не лише політикою режиму
Путіна, але й низкою об’єктивних внутрішніх чинників, у т. ч. демографічних.
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У

Успішність державної політики залежить від
адекватного відображення в цілях та механізмах ї ї реалізації реальної ситуації у відповідній сфері життєдіяльності. Неадекватність управлінських рішень (наміри суб’єкта
управління) реальній ситуації зумовлює якщо
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не провал політики, то, щонайменше, затримки ї ї реалізації. Фактично йдеться про дотримання давнього філософського принципу
китайської управлінської традиції – забезпечення відповідності слів (розуміння ситуації
суб’єктом) реальності (зовнішнє середовище
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та реальні процеси життя об’єкта управління)
у діях суб’єкта управління1.
Цей принцип є серйозним викликом для управлінської діяльності, особливо в періоди змін та
невідповідності суб’єкта завданням, що відображається у ситуаціях, коли політика суб’єкта
не досягає поставлених цілей через те, що «нові»
управлінські рішення суб’єкта натрапляють на
опір «старої практики» (управлінської та господарської) об’єкта.
Слід зауважити, що країни Центральної та Східної
Європи, на відміну від України, проблему переведення об’єкта з одного стану в інший вирішили за
досить короткий проміжок часу. Вони стали членами ЄС та НАТО, перейшовши на інші принципи
регулювання життєдіяльності та функціонування
енергетичного сектору.
Причина неуспіху реформування енергетики
України полягає частково в тому, що суб’єкти
управління не відповідають викликам і завданням, перед якими вони опинилися, зокрема через
відсутність бажання здолати опір «старої практики» та принципової позиції щодо цілей запровадження «нового» стану об’єкта.
Поряд із тим варто зазначити, що утвердження
«нової практики господарювання на енергетичних
ринках» потребує не лише інструментальної складової реалізації державної політики, наприклад,
наявності ресурсів, механізмів її реалізації, тривалості та послідовності дій у реалізації визначених
цілей, що залежить від якості суб’єкта управління.
Важливими є аспекти формування й реалізації
політики, які виходять за межі спроможностей
суб’єкта управління на визначеному проміжку
часу, як-от обмеження, що накладаються зовнішнім середовищем2.
Частково саме таким збігом глобальних політичних та економічних обставин пояснюється успішність трансформації країн Центральної Європи.
У практичному вимірі це було підтримано внесенням у їхні управлінські процедури й практику
господарської діяльності політичної, управлінської та бізнес-культури ЄС за допомогою інструментів економічної (входження західних компаній
на ринки цих країн) і політичної (участь політиків
і посадовців цих країн у діяльності політичних та
управлінських інституцій ЄС) інтеграції.
1

У західній управлінській традиції такі аспекти знайшли відображення в системному підході, застосування
якого для аналізу проблем забезпечення енергетичної безпеки здійснено в роботі автора [1].
2
За іншим принципом китайської управлніської традиції, це явище формалізоване в управлінській практиці
через існуванні «вікна можливостей» для реалізації того,
що суб’єкт управління задумав.
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З огляду на зазначене вище, актуальним є проведення аналізу спроможності суб’єктів управлінської діяльності України формувати адекватні
реальності управлінські рішення щодо трансформації стану об’єкта управління, ураховуючи при
цьому динаміку зовнішнього середовища та використовуючи можливості, які це середовще надає.
Метою статті є аналіз геополітичних і геоекономічних аспектів формування державної політики
забезпечення енергетичної безпеки України та їхній
вплив на успішність трансформації системи взаємовідносин в енергетичному секторі від пострадянської до ринкової моделей функціонування.

Стратегічне позиціювання України
у сфері енергетичної безпеки
Першочерговим кроком України й суб’єктів управлінської діяльності є усвідомлення та формалізація світоглядної позиції щодо основних базових характеристик імовірної майбутньої моделі
функціонування енергетичного сектору як «нової
практики».
В окремих наукових і фахових публікаціях [1–3]
наголошується, що пріоритетні напрями та цілі
енергетичної політики забезпечення енергетичної
безпеки країни мають формуватися, виходячи із
базових чинників, які визначають модель організації функціонування енергетичного сектору
країни, зокрема:
– забезпеченість власними ресурсами, тобто
належність країни до нетто-виробників чи неттоспоживачів енергоресурсів;
– модель взаємовідносин «держава – виробник – споживач» на енергетичних ринках, тобто використання ринкових чи адміністративних
механізмів регулювання відносин;
– позиціонування країни щодо зовнішнього
середовища, тобто амбіції суб’єкта управління
в частині використання енергії як енергетичної
зброї чи ринкового товару.
Хоча перелік цих чинників і не слід вважати вичерпним, саме вони, на переконання автора, визначають принципові відмінності у політиці різних
країн, а відтак у моделях організації взаємовідносин в енергетиці, цілях, методах та інструментах
її реалізації.
На підтвердження цієї тези проаналізовано характерні риси та пріоритети енергетичної політики
окремих суб’єктів світового енергетичного ринку – Росії, США, ЄС, Китаю (табл. 1, 2).
Характерні риси енергетичної політики згаданих
країн (табл. 1) виокремлено за результатами аналізу стратегічних документів розвитку енергетики
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Чинники
Росія

США

ЄС

Китай

Повністю забезпечена
власними ресурсами.

Забезпечена власними
ресурсами. Проте
імпортує окремі види
ресурсів у рамках
ринкової конкуренції.

Власних ресурсів
недостатньо, потребує
зростання обсягів
імпорту.

Власних ресурсів
недостатньо, нагально
потребує зростання
обсягів імпорту.

Енергетичний сектор
є сферою економіки,
хоча може мати преференції держави
в частині гарантування інвестування в розвиток (як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках)
Енергетика частково
Приватна форма власприватизована, збере- ності в енергетиці.
жена роль великих
державних компаній.

Енергетичний сектор
є сферою економіки,
яка в конкурентних
умовах має забезпечити потреби економіки
та суспільства (мінімальні ціни та захист
довкілля)

Енергетичний сектор – сфера економіки, яка є інструментом
держави для забезпечення потреб економіки та суспільства, що
динамічно зростають,
в енергії

Енергетика переважно
приватизована, здійснюється поглиблення
конкуренції.

Енергетика переважно
державна.
Підтримуються приватні інвестиції у нові
галузі й технології.

Амбіції на світових ринках

Організація взаємовідносин

Забезпеченість
власними ресурсами

Країни

Енергетичний сектор
розглядається як
інструмент могутності
країни (пріоритетна
сфера економіки, джерело наповнення
бюджету)

Енергетичні ринки
частково лібералізовані, однак збережено
визначальну роль
уряду (через контроль
за державними компаніями) у питаннях
визначення пріоритетів розвитку, цінового
регулювання
Використання енергетики для досягнення
зовнішньополітичних
цілей.

Енергетичні ринки
конкурентні, регулюються переважно
щодо обмеження
монополізму та зловживань на фінансових ринках

Енергетичні ринки
конкурентні, з істотним впливом регуляторів. Регулювання
здійснюється переважно щодо обмеження монополізму
та зловживань
на фінансових ринках

Енергетичні ринки
регулюються державою, проголошено
плани щодо їхньої
поступової лібералізації

Вплив на ринок через
його регулювання
(антимонопольні розслідування, біржове
регулювання, антикорупційне законодавство).

Захист внутрішнього
ринку через регулювання спільного ринку
ЄС. Вимоги щодо
захисту довкілля, споживачів
та диверсифікації
поставок ресурсів.

Доступ іноземних
інвестицій на внутрішній ринок можливий при збереженні
контролю за спільними підприємствами.

Контроль за участю
національних компаній у глобальних проектах. Доступ іноземних інвестицій на внутрішній ринок енергоресурсів лише з дозволу уряду

Вільний доступ інвестицій на внутрішній
ринок. Формування
єдиного глобального
ринку енергоресурсів
і правил гри, створення необхідних міжнародних інститутів

Вільний доступ іноземних інвесторів на
внутрішній ринок.
Поширення правил
європейських ринків
на країни, що постачають та/чи транзитують ресурси у Європу

Стимулювання отримання національними
компаніями доступу
до ресурсної бази країн-виробників, укладання двосторонніх
довготривалих урядових угод

Джерело: складено автором на основі [4–7].

зазначених ринкових суб’єктів [4–7]. При цьому
було враховано динаміку змін у базовому енергетичному законодавстві, найбільш резонансні
політичні заяви щодо цілей енергетичної політики та практичних рішень суб’єктів управлінської
діяльності.
Загалом можна говорити про такі закономірності дій різних суб’єктів світового енергетичного
ринку. Країни – виробники енергоресурсів (Росія,
Іран, Саудівська Аравія) заінтересовані в монополізації ринків збуту та максимізації надходжень
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доходів від експорту. При цьому ринкова система взаємовідносин і підвищення ефективності
енерговикористання становить для них цінність
переважно як інструмент вивільнення обсягів для
додаткових експортних поставок. Чинник «Забезпеченість власними ресурсами», за окремими
винятками3, фактично характеризує модель жорсткого регулювання державою взаємовідносин
в енергетичному секторі.
3

Найбільш яскраві винятки – Норвегія, а останнім часом Канада, Австралія.
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Країни – споживачі енергоресурсів (ЄС, Китай,
Україна) заінтересовані у мінімально можливих
цінах на енергоресурси на світових ринках, недопущенні переривання та диверсифікації їх поставок. Організація конкурентних взаємовідносин на
внутрішньому ринку та стимулювання ефективності енерговикористання є пріоритетом забезпечення енергетичної безпеки, оскільки звільняє від
значної кількості зовнішніх проблем (політичних,
економічних), що пов’язані з поставками ресурсів.
Чинник «Конкурентність ринку та прозорість регулювання» є необхідною умовою забезпечення енергетичної безпеки та фактично визначає ліберальну
модель взаємовідносин в енергетичному секторі.
Політичні інтереси, цілі суб’єктів (чинник «Амбіції на світових ринках») та моделі управління
(суспільно-політична організація життєдіяльності
суспільства) додатково зумовлюють пріоритети
енергетичної політики країн (табл 2. – авторська
оцінка) з точки зору використання енергетики
у якості «силового» інструменту досягнення національних інтересів.
Наприклад, Росія визначає пріоритетом створення такого енергетичного сектору, який має забезпечити своєрідний «силовий» фактор впливу на
досягнення зовнішньополітичних цілей, причому пов’язаних не тільки із просуванням інтересів
енергетичного сектору. На енергетичний сектор
покладається завдання нівелювати недосконалості соціально-економічної моделі господарювання в країні шляхом гарантування бюджетних
надходжень від діяльності видобувних галузей.
ЄС же, формуючи конкурентну модель організації
життєдіяльності суспільства, визначає пріоритетом енергетичної безпеки обмеження можливого
«силового» впливу виробників енергоресурсів.
Завданнями у цьому випадку є диверсифікація
джерел і маршрутів постачання енергоресурсів до
ЄС, а також посилення конкуренції та обмеження
монопольних зловживань на внутрішніх ринках.
Україна є нетто-імпортером енергоресурсів, тому
її енергетична політика, цілі та механізми її реалізації не можуть бути подібними до пріоритетів
політики країн – виробників енергоресурсів.

Україна має забезпечити імпорт необхідних обсягів енергоресурсів зі світових ринків, виграючи
цінову конкуренцію за ресурси в інших країн-споживачів, що можливо лише при високій конкурентоспроможності національної економіки на
світових ринках (додана вартість якої і є ресурсом
для купівлі енергоресурсів).
Україна не може ставити надмірні вимоги до енергетичного сектору в частині нехтування динамікою світових ринків (тобто ігнорувати коливання
цін на світових ринках), використання енергетики
як інструменту політичного впливу (для отримання електоральних симпатій, підтримання інших
галузей економіки чи здійснення тиску на інші
країни) або надмірного фіскального навантаження
на енергетичний сектор (для забезпечення надходжень до бюджету). Український енергетичний
сектор, на відміну від російського, має виступати
в ролі сервісу для потреб і пріоритетів розвитку
національної економіки, а не гальмувати її конкурентоспроможність.
Фактично інтереси України та ЄС є комплементарними у сфері забезпечення енергетичної безпеки, що, на нашу думку, і обґрунтовує
адекватність і стратегічність вибору євроінтеграційного напряму «поля тяжіння» (відображає
базовий фізичний, матеріально-технічний аспекти системного підходу до забезпечення енергетичної безпеки [1]), незважаючи на можливі
коливання геополітичних чи геоекономічних
інтересів різних гравців.

Проблеми стратегічного вибору
та утвердження моделі організації
взаємовідносин в енергетиці
Ураховуючи позиціювання України як країни –
споживача енергоресурсів, управлінські рішення
мають полягати в реалізації енергетичної політики, подібної до країн-споживачів із моделлю організації взаємовідносин на енергетичних ринках
(відображає структурно-організаційний аспект
системного підходу до забезпечення енергетичної
безпеки [1]), яка підвищує конкурентоспроможність України.

Š=Kã,Ć 2
o!S%!,2Ë2, Ë…Ë!ĄË2,ć…%_ C%ãS2,*, !Sƒ…,. “3K’G*2S" “"S2%"%Ą% Ë…Ë!ĄË2,ć…%Ą% !,…*3
Росія

США

ЄС

Китай

Формування «силового» інструменту досягнення своїх цілей,
зокрема:
на внутрішньому ринку – гарантоване забезпечення внутрішнього попиту та зростання надходжень до бюджету;
на зовнішніх ринках – забезпечення належного впливу на посилення позицій Росії у світовій економічній та політичній системах

Забезпечення вільного
руху інвестицій і товарів у сфері енергетики
як інструменту оновлення та модернізації
економіки. Формування
глобального ринку
енергоресурсів і правил
гри, що залежать від
американського ринку
та регуляторів

Обмеження «силових»
дій виробників енергоресурсів через посилення конкуренції на ринках.
Захист у межах механізмів регулювання
внутрішнього енергетичного ринку

Збереження державного
контролю за діяльністю
енергетичних компаній
та доступу до внутрішнього ринку постачання.
Розширення доступу
до ресурсної бази
на світових ринках
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При цьому модель взаємовідносин через включеність країни в міжнародні об’єднання в сучасному
глобалізованому світі формує спільні/узгоджені
правила та процедури взаємовідносин, які насправді й визначають «зовнішнє поле тяжіння»
та зумовлюють додатковий, можливий для використання національним суб’єктом управління,
інструментальний набір для трансформації внутрішніх правил.
Успіх використання впливу «європейського поля
тяжіння» визначатиметься через формування нових принципів функціонування енергетики та їх
імплементації у практику життєдіяльності як держави, так і суб’єктів господарювання, суспільства
загалом.
Україна заявила, що розділяє принципи та цілі
ЄС у сфері енергетики й готова їх імплементувати
у свою практику. Підтвердженням цього є приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства. Водночас результати
виконання зобов’язань і процес імплементації
acquis communautaire є неоднозначними [8].
Уряд України своїми управлінськими рішеннями за весь період незалежності не демонстрував
на практиці наполегливості й послідовності дій
щодо перетворення «старої практики» (пострадянська модель регулювання енергетичного
сектору) на «нову» (модель відкритих, конкурентних ринків), що ставить під сумнів можливість трансформації моделі взаємовідносин
в енергетичному секторі.
З точки зору суб’єктивних чинників причина цього, на наш погляд, криється у відсутності стратегічного рішення правлячої еліти країни щодо
цільової моделі організації функціонування енергетичного сектору країни. Іншими словами, серед
еліти країни відсутнє бажання залишити в минулому «стару практику».
Таке позиціювання еліти, з теоретичної точки
зору, пояснюється моделлю «нормального» суспільства (в сенсі найбільш поширеної форми в історії людства). За такої моделі «коаліція владних
груп» (автор теорії Д. Норт використовує термін
«домінантна коаліція»), зайнявши управлінські
позиції, прагне отримати максимальну користь
із здобутих позицій та обмежує право доступу до
економічної й політичної діяльності інших членів
суспільства, при цьому чинить опір будь-якому
реформуванню свого становища [9]. В українській
практиці означена теорія відображається у практичному вимірі дій усіх урядів, які, незважаючи на
їхню почергову зміну, різні політичні уподобання
та публічну риторику, проводили політику закріплення механізмів контролю держави та збереження можливості адміністративного впливу на
енергетичний сектор загалом і на функціонування
енергетичних ринків зокрема.
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Основою «старої практики», на наш погляд, стала
специфічна модель організації взаємовідносин
між елементами системи енергозабезпечення
«держава – виробник – споживач», яка реалізує механізм рентної експлуатації енергетичного
сектору [10].
Під час формування моделі взаємовідносин на
енергетичному ринку України з самого початку
фактично було відкинуто всі можливі варіанти
логічно-несуперечливих трансформацій, зокрема:
– лібералізацію ринку з переходом до ринкових
цін для всіх категорій споживачів на внутрішньому ринку (модель США, ЄС);
– відкриття ринків, залучення фінансових ресурсів від інвесторів, проте зі збереженням сильних
державних енергетичних компаній, які працюють
за єдиними правилами (модель Китаю);
– збереження централізованої радянської системи
управління та енергетичних активів під державним контролем (модель Білорусі);
Була вибрана модель часткової приватизації
енергетичних активів при збереженні механізмів
регулювання/контролю з боку уряду/посадовців
(модель Росії).
Уряд України встановив4, що видатки домогосподарств на комунальні платежі (в основному постачання енергії та ресурсів) не будуть перевищувати
15 % від рівня їхніх доходів, а механізмом досягнення цього стане втручання держави в ринкове
ціноутворення. Інструментальним виміром такої політики стало встановлення різнорівневих
цін для різних категорій споживачів (низьких цін
для населення) та немонетарна (бартерна) «схема
субсидування» малозабезпечених верств населення. Найголовніший момент такої моделі полягає
у створенні механізму рентної експлуатації, який
передбачає не підтримку безпосередніх кінцевих
споживачів, а компенсацію практично всіх задекларованих витрат енергетичних компаній (виробників).
Така модель управління підштовхувала виробників/постачальників енергії до декларування
зростаючих втрат і збитків, оскільки дозволяла
претендувати на компенсацію з боку держави,
зумовлювала недоцільність підвищення ефективності енерговикористання національною
економікою (через утримування низьких цін на
енергоресурси) та блокувала заінтересованість
4
Схема надання безготівкових субсидій затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого
1995 р. № 89. Надалі схема неодноразово «вдосконалювалась», але основоположні принципи та механізм реалізації схеми щодо виділення бюджетних коштів та їх «транзиту» до виробника (постачальника) і досі залишаються
незмінними.
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виробників енергоресурсів, особливо державної
форми власності, ефективною господарською
діяльністю5 [10].
Адміністративне регулювання цін/тарифів на ринках негативно позначались на ситуації в енергетиці. Технічний стан енергетичних активів невпинно
погіршується, рівень внутрішнього виробництва
енергоресурсів (енергії) падає, обсяги переробки
та транзиту енергоресурсів знижуються, втрати
енергії при виробництві та транспортуванні незмінно високі або зростають, енергоємність національної економіки продовжує залишається на
неприпустимо високому рівні.
Живильним середовищем для існування такої моделі управління в енергетиці країни стала ідеологія політичного популізму та патерналізму, яка
активно експлуатується політиками (обіцянки
населенню зберегти низький рівень видатків на
енергозабезпечення). Результатом панування зазначеної моделі в практиці управлінської та господарської діяльності стало фактичне доведення
енергетичного сектору, і загалом України, до критичної межі, через використання «управлінських
позицій» цієї моделі зовнішнішнім гравцем для
цілей гібридної агресії [11].
Хоча наслідки збереження «старої моделі» управління енергетичним сектором стали очевидними,
реформування енергетичного сектору гальмується
на різних рівнях.
Фактично ця ситуація визначає якісну характеристику суб’єкта управління, а саме його неготовність до роботи на основі нових ринкових принципів. У рамках теорії інституційної економіки
Д. Норта це пояснюється тим, що «коаліція владних груп» зробить усе можливе, щоб спотворити
всі можливі спроби запровадити «новий порядок
взаємовідносин» для збереження своїх позицій.
Саме усвідомлюючи зазначене, маємо оцінювати
всі декларації суб’єкта управління. Маскування
реальних інтересів та позиції суб’єктів управління
через імітацію процесу політичного чи технологічного «наближення» до «нової практики» (євроінтеграція) не дадуть належного результату.
Окремі ідеї щодо інтеграції енергетики нашої країни до європейського ринку завдяки використанню
бажання окремих груп впливу реалізувати окремі
енергетичні проекти, не будуть вдалими через невідповідність «старої практики» господарювання
операторів можливих проектів «новим принципам» функціонування ринків.
Проект газового хабу на основі активів української
газотранспортної інфраструктури не може бути
5

Слід зазначити, що Казахстан (1998), Молдова (2003),
Росія (2005) та країни Закавказзя реформували свої системи пільг, монетизувавши їх.
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реалізованим без утвердження прозорої та конкурентної моделі функціонування внутрішнього
газового ринку, вільного допуску іноземних акторів на внутрішній ринок та їхньої «впевненості»
у тому, що вони матимуть безперешкодний доступ
до свого ресурсу та можливості ним розпоряджатися на свій розсуд.
Проект експорту електроенергії з України на основі ідеї виділення окремих блоків електростанцій
та ліній для експорту електроенергії не може бути
успішний без загального підвищення ефективності діяльності та корпоративної культури українських виробників електроенергії, їхньої спроможності конкурувати на європейському енергетичному
ринку на основі нових принципів регулювання та
функціонування галузі.
У цій ситуації навряд чи можна сподіватись на
реальну інтеграцію енергетичного сектору України до європейського енергетичного ринку та в систему європейської системи енергетичної безпеки
без «примушування» суб’єкта управління до змін,
що також є випробуваним інструментом. На жаль,
саме цей інструмент почав усе частіше застосовуватися стосовно України з боку міжнародних
організацій та країн – носіїв «нової» практики
управління 6.

Проблеми використання впливу
«поля тяжіння» «нової практики»
Відзначаючи недостатню «послідовність та енергію» суб’єкта управлінських рішень в Україні щодо
імплементації прийнятих у ЄС правил і принципів, слід звернути увагу на недостатність «впливу
тяжіння» «нової практики».
Вимоги носіїв «нової практики» щодо виконання
Україною своїх зобов’язань з проведення реформ
не давали очікуваного результату. «Коаліція владних груп» завжди знаходила пояснення неможливості прийняти принципові рішення, і лише в разі
виникнення екзистенціальних загроз збереженню
своїх позицій суб’єкти управлінських рішень приймали важливі стратегічні рішення.
Так, принципове стратегічне рішення щодо відмови від різнорівневих цін на газ для різних категорій споживачів (та початку реального відходу
від російської моделі управління в енергетиці)
було прийняте лише урядом В. Гройсмана у квітні
2016 р. на фоні вимог міжнародних інституцій та
російської агресії проти України.
Саме у цій ситуації, уперше в історії країни Уряд
України заявив про намір практичної імплементації «нової практики» функціонування
6

Маються на увазі вимоги при укладанні Угоди про
асоціацію з ЄС, виконання зобов’язань перед Енергетичним Співтовариством, отриманні програми підтримки
України з боку МВФ тощо.
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енергетичного сектору. З одного боку, цим рішенням усунуто одну з головних перешкод реформування та проблему, що породжувала корупційні
ризики на газовому ринку країни (проблема різнорівневих цін та відсутності належного обліку
обсягів постачання). Водночас друга складова
проблеми (компенсація витрат та спрямування
бюджетних коштів для «субсидій населенню» до
енергетичних компаній) залишилася незмінною.
При цьому в Уряді України продовжують лунати
суперечливі заяви та застереження7. Представники уряду не погоджуються на принципову зміну
моделі державної підтримки окремих категорій
споживачів для компенсації проблем, які можуть
бути породжені внаслідок недостатньо розвиненого внутрішнього енергетичного ринку України.
Зокрема, профільний віце-прем’єр України захищає позицію, що проводити монетизацію субсидій
не можна [12]. Урядовець обстоює збереження у видозміненій формі механізму адміністративного
перерозподілу віртуальних коштів із державного бюджету через віртуальні рахунки на адресу
енергетичних компаній (існуюча модель субсидування – див. вище) та застерігає від «монетизації
пільг» через те, що, отримавши реальні кошти,
кінцеві споживачі можуть вирішити спрямувати
їх на інші цілі, що, ймовірно, загрожуватиме зростанню заборгованостей на енергетичному ринку.
Аргументація фактично відображає принципову
позицію суб’єкта управління, яка полягає у неготовності влади прийняти ймовірність відмови
від можливості адміністративно регулювати рух
коштів на енергетичному ринку. На ділі маємо
справу з реальною неготовністю «коаліції владних
груп» (еліти) реально змінити принципи та практику управлінської й господарської діяльності та
перейти до «нової практики»8.
У цій ситуації просте підвищення цін на енергоресурси (вирівнювання цін), ризиковане навіть
7

Див.: Рева. Монетизація субсидії можлива після
зменшення рівня бідності та кількості субсидіантів
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dt.ua/
ECONOMICS/monetizaciya-subsidiyi-mozhliva-pislyazmenshennya-rivnya-bidnosti-ta-kilkosti-subsidiantovreva-217601_.html; Коболєв: Субсидії можуть монетизувати вже у квітні [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.pravda.com.ua/news/2017/01/5/7131675/; Рева:
Кабмин не планирует выплачивать субсидии деньгами.
20.01.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://
ubr.ua/finances/macroeconomics-ukraine/reva-kabmin-neplaniruet-vyplachivat-subsidii-dengami-464799
8
Безумовно, на сьогодні інші учасники ринку (населення, промисловість, постачальники та виробники енергоресурсів) також іще не готові до захисту свої економічних
інтересів самостійно, не апелюючи до реагування з боку
держави. Однак це не знімає відповідальності із суб’єкта
управління, який не здійснює жодних кроків для формування такої готовності з боку учасників ринку, продовжуючи обстоювати ідеологію популізму та патерналізму.
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з точки зору електоральних симпатій (унаслідок
застосування інструментів «примушування»), за
одночасного збереження існуючої схеми віртуального субсидування призводить до зростання обсягів перерахунку коштів («субсидій») на
адресу енергетичних компаній і лише погіршує
ситуацію.
Зокрема, формуються численні ризики: зростає
соціальна напруженість, енергетичні компанії отримують компенсацію; зростають ціни на
енергоресурси для економіки; стан енергетичного
сектору продовжує погіршуватися; проблема оздоровлення відносин на енергетичних ринках
не вирішується, як і не відбувається переходу до
нових правил функціонування ринку та практики
господарювання.
Ця ситуація свідчить про те, що організаційно-інституційна структура взаємовідносин в енергетичному секторі України залишається незмінною,
а суб’єкт управління не має внутрішньо зумовленої
готовності забезпечити довгостроковий, стабільний, цілеспрямований вплив на об’єкт управління
з метою переведення його в новий стан.
Саме тому слід проаналізувати можливість подолання опору «старої практики» за допомогою
інших суб’єктів, у т. ч. приватного сектору, суспільства та використання зовнішнього «поля
тяжіння». Цей аспект є надзвичайно важливим,
оскільки вакуум «нової практики» зміцнює «стару», що створює ризики заявленій Україною політиці трансформації принципів взаємовідносин
в енергетичному секторі.
У частині впливу зовнішнього «поля тяжіння» на
формування «нової практики» насамперед розглянемо інструментарій «допомоги», «заохочування»
та «примушування», який традиційно застосовується ЄС, та ширше – західними партнерами
України. Переважно це:
– надання експертної допомоги при розробленні
проектів законодавчих і нормативно-правових актів, у т. ч. щодо запровадження нової організаційно-інституційної структури функціонування енергетичного сектору України (запровадження нових
моделей енергоринків, інституцій, процедур);
– навчання студентів і працівників державних
установ (набуття нової якості персоналу організаційно-інституційної структури);
– надання фінансових ресурсів для потреб Уряду
України в рамках програм «макроекономічної»
стабілізації чи «реформування» окремих секторів (формування загальнополітичної підтримки
трансформації);
– технічна допомога та надання фінансових ресурсів (кредитування, формування цільових фондів,
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програм, кредитних ліній) з реалізації проектів
за окремими напрямами (формування підтримки
трансформації);
– формування політичних рамок взаємовідносин
з Україною та інструментів урегулювання окремих проблем (підтримка намірів і забезпечення
стабільності трансформаційних процесів).
Слід зазначити, що всі вищезазначені напрями та
методи співпраці, що застосовувалися досі, мають опосередкований вплив на практичні аспекти
життєдіяльності суспільства та зміну усталеної
практики в управлінні господарством.
Фактично вся допомога реалізовується через
існуючу інституційно-організаційну структуру
системи державного управління в Україні (уряд,
міністерства, персонал), яка, як зазначалося раніше, виявляє «неготовність» до запровадження
«нової практики», або через фінансово-економічну
систему, яка загалом не переймається проблемами
запровадження нових управлінських і господарських практик у певній сфері життєдіяльності,
опікуючись чистотою віртуальних трансакцій
у фінансовій системі.
Власне, саме про це й свідчить аудит допомоги
ЄС. Європейський суд аудиторів у своїй доповіді
зазначив, що фінансова допомога Європейського
Союзу, надана за період 2007–2015 рр. на підтримку реформ в Україні, мала «обмежений вплив».
Допомога ЄС була частково ефективною, створюючи відчутні та стійкі результати у реформуванні
управління державними фінансами та вдосконаленні антикорупційного механізму [13]. При цьому
показовою є позиція ЄС щодо ймовірних зловживань при розподілі фінансової допомоги. Зокрема,
представник Європейського суду аудиторів зауважив, що «більша частина грошей була спрямована
на так звану бюджетну підтримку. Це означає, що
ми можемо тільки проконтролювати, що гроші
були перераховані до бюджету, а потім це вже українському уряду вирішувати, як їх витратити» [14].
До практичної управлінської та господарської
діяльності в енергетичному секторі переважна
більшість інструментів «західної допомоги» не застосовується. На наш погляд, саме ця обставина
фактично зводить нанівець зусилля «нової практики», оскільки дає «коаліції владних груп» лише
додатковий фінансовий ресурс для розподілення
за «старою практикою» та інструмент легалізації
в системі політико-економічного істеблішменту
Заходу без найменших зусиль щодо реального запровадження «нової практики» в Україні.
Ці спостереження щодо співпраці міжнародних
фінансових установ з Україною лише підтверджують теоретичне пояснення відсутності успіху
форм впливу, зроблене Д. Нортом та його колегами. Зусилля міжнародних донорських інституцій
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(Міжнародний валютний фонд, Світовий банк,
технічна допомога окремих країн тощо) через
просте висунення «нових» вимог і зобов’язань до
«існуючої системи» та надання кредитів під ці
зобов’язання не можуть замінити практику діяльності та забезпечити успіх реформ у країні, якій
така допомога надається [15].
Для спражньої трансформації необхідне безпосереднє залучення методів та інструментів «нової
практики» в реальність управлінської й господарської діяльності України. Йдеться про такі
інструменти, як:
– спільна робота над практичними завданнями
політичної та управлінської ланок різних країн
у рамках наднаціональних структур. Наприклад,
після вступу України до Енергетичного Співтовариства наша країна повинна була б мати своїх
представників у його апараті та виконавчих органах на постійній основі;
– спільне навчання/підготовка персоналу та спільна практична робота над окремими завданнями.
Наприклад, у межах реалізації міжнародних проектів чи національного проекту із залученням різних міжнародних учасників;
– спільний ринок, входження на ринок України
зарубіжних національних та міжнародних компаній. Наприклад, лібералізація енергетичного ринку України та участь іноземних компаній у його
роботі.
На жаль, належного рівня застосування такого
інструментарію на сьогодні не спостерігається, як
не спостерігається й заінтересованості обох сторін.
Україна не горить бажанням формувати відкриту
модель управління та господарювання, а країни –
носії «нової практики» не мають намірів витрачати
зусилля та ресурси на її «переформатування».
Ситуація, що існує, потребує пошуку шляхів свого вирішення. Адже без забезпечення реальної
трансформації принципів функціонування енергетичного сектору України за допомогою залучення
носіїв «нової практики», персоналу та компаній,
які дотримуються нових практик управління та
принципів господарювання, подолати опір «існуючої системи» буде складно.

Геополітичні аспекти трансферу
«нової практики»
Ситуація, що розглядалася вище, фактично й зумовлює існування «вікна можливостей» для України щодо використання впливу «поля тяжіння».
Йдеться про проблему позиціювання країн ЄС
щодо України та загострення суперечностей серед
еліти цих країн стосовно питань економічних та
політичних стратегічних інтересів у відносинах
з Україною. Найбільш гостро ця проблематика
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проявляється у готовності країн ЄС дотримуватися проголошених у засадничих документах ЄС
принципів солідарності та взаємодопомоги із країнами-сусідами.
Положення Договору про заснування Енергетичного Співтовариства щодо «рішучого прагнення
заснувати інтегрований ринок на основі спільних інтересів і солідарності» та «координації
взаємодопомоги» було наріжним каменем участі
України в цій міжнародній організації. Водночас
очевидним є обережне ставлення окремих країн
ЄС та їхніх енергетичних компаній до врахування інтересів України, не кажучи про безпосередню включеність у формування «нової практики»
управління та господарювання в Україні, якщо це
може погіршити реалізацію їхніх інтересів у взаємодії з інтересами третіх сторін.
Яскравим прикладом такої ситуації є проблема
формування цілісної, чіткої та послідовної позиції
країн ЄС щодо Росії як носія «старої практики»,
що в будь-який спосіб намагається не допустити
виходу України з-під свого впливу. У деяких випадках спостерігається схильність окремих країн
ЄС та їхніх компаній будувати взаємовідносини
з Росією, ігноруючи інтереси країн Центрально-Східної Європи, і зокрема України, нехтуючи
засадничими принципами укладених ЄС міжнародних документів, у т. ч. підписаних з Україною.
Суперечливість позицій еліти країн «нової практики» досить яскраво виявляється у частині реалізації «російських» проектів, спрямованих на
підрив позицій України як основного транзитера
природного газу (проекти Південного/Турецького
та Північного потоків), а також можливості забезпечити реверсні поставки природного газу з країн
ЄС до України.
Проблему звільнення України від монопольної
залежності щодо поставок природного газу з території Росії не вдавалося вирішити протягом
тривалого часу через вплив проросійського лобі
як в Україні, так і в країнах ЄС. Лише кризова ситуація, спричинена агресією Росії проти України,
зумовила необхідність принципового вибору як
у Києві, так і в Брюсселі. При цьому застосований
для вирішення зазначеного питання інструментарій виходив за межі підписаних із ЄС міжнародних документів і враховував, окрім формально
визначених можливостей, ще й позицію окремих
посадових осіб країн «нової практики»9.
9
З-поміж імовірних інструментів можна назвати відповідальну й наполегливу позицію окремих посадовців ЄС
(роль окремих посадовців Єврокомісії щодо дотримання
принципів Третього енергетичного пакета; переговори
між США, ЄС, Словаччиною та Україною щодо політичного рішення стосовно забезпечення реверсного маршруту;
резолюцію Європарламенту щодо уникнення будівництва
нових трубопроводів в обхід України, зокрема «Північного
потоку-2» тощо).

50

У частині збереження за Україною статусу транзитної держави неоднозначність поведінки ЄС все
ще зберігається, а на звернення України щодо порушення її інтересів чіткої позиції не сформульовано [16]. Більше того, окремі політики та посадовці країн «нової практики» нехтують зверненням
України, обґрунтовуючи можливість відхилення
від положень міжнародних договорів посиланням
на право комерційних компаній реалізовувати
будь-які проекти [17] та наявністю інтересів окремих країн – членів ЄС [18].
Слід зазначити, що ці проблеми стосуються
не тільки взаємовідносин, наприклад, у межах
Енергетичного Співтовариства чи в рамках Угоди про асоціацію, але й поточної «геополітичної
кризи ціннісної ідентичності», коли під сумнів
ставиться сама ідея спільного простору, сформованого на основі спільних цінностей.
У частині енергетики питання полягає в готовності еліти країн «нової практики», передусім ЄС
(у рамках міжнародних договорів з Україною), допомагати переходу України до «нової практики»,
зберігати прихильність до солідарності та спільних підходів до вирішення проблем, заінтересованість у спільному успіху партнерів у досягненні
задекларованих цілей.
Відсутність такої заінтересованості ставить під
сумнів ефективність впливу «поля тяжіння» ЄС на
утвердження нової моделі взаємовідносин в енергетичному секторі.
Саме тут необхідний «прорив» на новий рівень
взаємовідносин та взаємної відповідальності. Країни «нової практики» на доповнення до існуючого
інструментарію допомоги повинні сформувати
управлінські рішення щодо підтримки реформування енергетичного сектору України не тільки через інструмент примусу (виконання зобов’язань),
а й через входження на ринок України великих
іноземних компаній і реалізацію ними конкретних
масштабних інвестиційних проектів.
Україні необхідно зрозуміти, що збереження «старої практики» неможливо, а намагання це зробити
призведе лише до кризи державотворення та технічного колапсу енергетичного сектору. Україна
має лише один варіант дій, а саме: намагатися використати те «вікно можливостей», яке, хоч як це
парадоксально, склалось унаслідок протистояння
російській агресії, та змінити модель управління
енергетичним сектором країни на практиці.

Висновки
Нинішній стан реалізації політики реформування
взаємовідносин в енергетичному секторі України
свідчить про необхідність чіткого усвідомлення
та формалізації принципових позицій щодо цілей розвитку енергетичного сектору, принципів
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взаємодії у трикутнику «держава – виробник –
споживач» і моделей управління на енергетичних
ринках.
Імітація процесу політичного чи технологічного
«наближення» до нових моделей управління та
господарювання на енергетичних ринках через
реалізацію окремих проектів у енергетичній сфері
при збереженні в незмінному вигляді існуючої моделі функціонування енергетичного сектору України зазнає невдачі через невідповідність «старої
практики» господарювання українського ринку
принципам функціонування європейських ринків.
У сфері енергетичної безпеки України такий підхід
зумовлює неадекватність управлінських рішень
суб’єкта управління реальній ситуації.
Як засвідчує досвід країн Центральної та Східної
Європи, поряд із контролем за діяльністю суб’єкта
управління щодо реформування, важливу роль
відіграє «трансфер досвіду», що реалізується через практичну залученість носіїв «нової» практики (політики, управлінці, персонал, суб’єкти
господарювання) до безпосередньої участі в роботі енергетичного сектору. Їх участь забезпечує
безпосереднє внесення нових принципів і правил
управління/господарювання у практику життєдіяльності суспільства.
На сьогодні українському суспільству необхідно
усвідомити, що зберегти «стару практику» неможливо, а намагання це зробити призведе лише до
кризової ситуації. Україна має лише один варіант дій: зробити спроби використати те «вікно
можливостей», яке, як не парадоксально, склалося
внаслідок російської агресії проти нашої країни,
та змінити модель управління вітчизняним енергетичним сектором на практиці.
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ЕКОЛОГІЧНІ І ТЕХНОГЕННІ ЗАГРОЗИ
У ЗОНІ ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ
НА СХОДІ УКРАЇНИ
C. П. Іванюта

Проаналізовано вплив військового конфлікту на сході України на зростання екологічних і техногенних
загроз. Визначено актуальні загрози національній безпеці України у сфері екологічної й техногенної
безпеки, що посилюються внаслідок військових дій на території проведення АТО. Окреслено пріоритетні заходи з удосконалення моніторингу та відвернення загроз екологічного і техногенного походження
в зоні військового конфлікту, які можуть призвести до негативних наслідків для населення та довкілля
у випадку їх реалізації.
Іванюта Сергій
Ключові слова: екологічна безпека, загрози, військовий конфлікт,
Петрович – кандидат
надзвичайні ситуації, довкілля.
Serhii Ivaniuta
ENVIRONMENTAL AND MAN-MADE THREATS IN THE ZONE
OF MILITARY CONFLICT IN EASTERN UKRAINE

технічних наук, старший
науковий співробітник,
заступник завідувача
відділу енергетичної
та техногенної безпеки
Національного
інституту стратегічних
досліджень

The inﬂuence of the military conﬂict in Eastern Ukraine on the increase of
environmental and man-made threats is analyzed. The contemporary threats
to the national security of Ukraine in the ﬁeld of environmental and manmade security which are strengthened as a result of military actions on the
territory of antiterrorist operation are determined. Priority measures to
improve monitoring and prevention of threats of environmental and technogenic origin in the zone of military
conﬂict that could lead to negative consequences for the population and the environment in the case of their
implementation are outlined.
Keywords: ecological security, threats, military conﬂict, emergency situations, environment.

П

Постановка проблеми у загальному вигляді та
її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Військовий конфлікт на сході
України відбувається в найбільшому у Європі вугледобувному районі, де розташовано велику кількість
потенційно небезпечних об’єктів (ПНО). До його
початку на території Донецької області було зосереджено п’яту частину промислового потенціалу
нашої держави, 78 % якого припадає на екологічно
небезпечні виробництва [1]. Підприємства саме цих
галузей найбільш негативно впливають на довкілля.
Понад 5700 ПНО, або 23 % від їхньої загальної
кількості в Україні, зосереджено на території Донецької, Луганської та Харківської областей за
просторової щільності, яка в 3 рази перевищує
середню. При цьому переважна частина з них
є об’єктами критичної інфраструктури та експлуатується за умов понаднормативної зношеності
(до 70 %), небезпечного зниження міцності порід
підґрунтя внаслідок підтоплення, впливу корозії
на конструктивні елементи нафто- й газопроводів,
мостів, підземних комунікацій тощо (рис. 1).
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Серед основних чинників техногенних змін довкілля Донбасу можна виокремити такі [2, 3]:
 хімічне забруднення ландшафтів;
 значне зниження рівнів підземних вод, підробка
поверхневих водойм;
 скидання в річкову систему високомінералізованих агресивних шахтних вод;
 прискорення прояву небезпечних екзогенних
геологічних процесів (зсуви, карст, підтоплення),
розвиток просідань земної поверхні з ускладненням інженерно-геологічного стану житлових
і промислових об’єктів;
 зниження інженерно-сейсмологічної стійкості
породних масивів у зонах їх підробки гірничими
виробками;
 утворення великої кількості териконів, що є джерелами забруднення водних ресурсів і ґрунтів;
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 вихід із ладу водозаборів підземних вод через
погіршення умов їх формування та якості.
Найбільш важливі зміни геологічного середовища Донбасу пов’язані зі значними припливами підземних вод у гірничі виробки, загальний
обсяг яких становить близько 25 м3/с порівняно
з природним рівнем 12 м3/с, що свідчить про активне дренування поверхневих водних джерел
і гідравлічний взаємозв’язок шахт між собою.
За середньої солоності вод близько 3,6 г/дм3 це
спричинює винос солей, що становить близько
2,7 млн т/рік, що суттєво забруднює поверхневі
водні ресурси.
На активізацію техногенних змін довкілля Донбасу значно впливають підробки гірничими виробками 129 річок та балок і 26 водосховищ, а також

суцільні просідання земної поверхні на території
площею біля 8000 км2, у зоні впливу яких перебуває значна кількість будівель і споруд [3].
Загострення ситуації в східних регіонах України
у випадку подальшої ескалації конфлікту в зоні
АТО може спричинити значне зростання загроз
екологічній безпеці держави, у т. ч. внаслідок порушення технологічного режиму на численних
ПНО. Успадкований від колишнього Радянського
Союзу комплекс гірничодобувних, хімічних, енергетичних та інших об’єктів з великою кількістю
промислово-міських агломерацій (до 70 % від загальної кількості населення) у нинішній ситуації
зумовлює суттєве зростання екологічних і техногенних загроз із ризиком формування масштабних негативних наслідків, що можуть виникнути
внаслідок воєнних дій у місцях дислокації ПНО.
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Найбільшу загрозу серед них можуть становити шахти та кар’єри, греблі великих водосховищ,
підприємства хімічної промисловості й полігони
токсичних відходів.
Воєнний конфлікт на сході України, яким охоплені
території розвинутих гірничодобувних районів
Донбасу, значно загострив існуючі там екологічні
проблеми, пов’язані з аномальним забрудненням
атмосферного повітря, земельних, водних і біотичних ресурсів. Унаслідок бойових дій було пошкоджено чи зруйновано численні гірничодобувні,
коксохімічні та енергетичні підприємства, що призвело до зростання загроз виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах критичної інфраструктури з масштабними негативними наслідками для
населення і довкілля.
Аналіз останніх досліджень і публікацій,
в яких започатковано розв’язання даної проблеми. Системні дослідження провідних фахівців
з проблематики аналізу екологічних і техногенних загроз для основних компонентів довкілля
(А. Б. Качинський, Є. О. Яковлєв, О. М. Трофимчук, О. І. Лисенко, С. М. Чумаченко та ін.) свідчать
про те, що в умовах воєнного конфлікту на сході
України відбуваються негативні та незворотні
порушення у складних природно-техногенних
геологічних системах «об’єкти критичної інфраструктури – навколишнє середовище» [3]. Крім
того, за оцінками науково-дослідних установ НАН
України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій, на території проведення АТО
через вплив військових і техногенних чинників
відбувається комплексне руйнування поверхневої
та підземної гідросфери, природних ландшафтів,
об’єктів природно-заповідного фонду, що призводить до зниження біологічного різноманіття та
вичерпання природного і ресурсного потенціалу
Східного регіону держави.
Негативні тенденції екологічних і техногенних
загроз та зміни, якими вони характеризуються,
значно погіршують рівень безпеки життєдіяльності населення в зоні воєнного конфлікту на сході
України й прилеглих до неї екологічно пов’язаних
територіях Донецької та Луганської областей через забруднення річкових басейнів і басейнів підземних вод, руйнування ландшафтів та об’єктів
природно-заповідного фонду. Відтак нагальним
питанням стає обґрунтування подальшого соціально-економічного розвитку Східного регіону
держави з урахуванням впливу екологічних і техногенних загроз, що значно посилюються в умовах
воєнного конфлікту.
Значну загрозу виникнення надзвичайних ситуацій природно-техногенного походження становить наявність на території Луганської та Донецької областей великої кількості затоплених і напівзатоплених шахт, що мають постійний гідравлічний зв’язок з діючими шахтами. Незадовільний
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екологічний стан вугледобувних районів, особливо Донбасу, ускладнюється також високим рівнем концентрації підприємств металургійної та
хімічної промисловості, що збільшує техногенне
навантаження на навколишнє середовище і формує реальні загрози для здоров’я населення.
У гірничодобувних районах Донбасу при несанкціонованій зупинці водовідливу шахт і кар’єрів
протягом року виникає загроза катастрофічного
підтоплення та затоплення прилеглих міст і селищ, непрогнозованого руху вибухонебезпечних
і токсичних газів до районів промислової та житлової забудов, забруднення поверхневих і підземних джерел водопостачання. Тому одним із
пріоритетів державної політики щодо зменшення
екологічних і техногенних загроз у зоні воєнного
конфлікту на сході України є вдосконалення системи екологічного моніторингу, відстеження стану
об’єктів критичної інфраструктури для попередження надзвичайних ситуацій з масштабними
негативними наслідками.
Метою статті є аналіз актуальних екологічних
і техногенних загроз у зоні воєнного конфлікту
на сході України для ухвалення обґрунтованих
рішень щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, а також надання пропозицій стосовно підвищення рівня захисту населення в умовах
посилення загроз природного й техногенного походження внаслідок бойових дій.
Виклад основного матеріалу дослідження. Східний регіон України завжди вирізнявся широким
спектром загроз природного й техногенного походження. Так, з-поміж загроз природного характеру
найбільш актуальними є: метеорологічні явища,
небезпечні екзогенні геологічні процеси, пожежі
в природних екосистемах, гідрогеологічні, медико-біологічні загрози. Небезпеки техногенного
характеру зумовлені наявністю ПНО, серед яких
значна кількість підприємств металургійної, хімічної, вугільної промисловості, енергетичного
та машинобудівного комплексу, мережа продуктопроводів [2; 3]. Наприклад, за загальним рівнем
техногенної насиченості та кількістю промислових
підприємств Донеччина веде першість не лише
в Україні, а й у Європі.
Результати оцінки інтенсивності надзвичайних
ситуацій (НС) свідчать про те, що найбільшою загрозою для всіх основних об’єктів захисту регіону (населення, господарських об’єктів, довкілля)
є пожежі (вибухи). Для них властивий найвищий
показник інтенсивності з-поміж усіх інших типів
НС, можливих на території Донецької області [4],
що майже на порядок перевищує значення інтенсивності для інших НС. Це свідчить про надмірну
техногенну завантаженість регіону. Після пожеж
(вибухів) велику інтенсивність мають аварії (катастрофи) на транспорті, раптове руйнування споруд та інфекційні захворювання людей.
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Аналіз даних щодо ймовірності ураження трьох
основних об’єктів захисту регіону засвідчує, що за
цим критерієм найбільшу загрозу для населення
становлять отруєння, інфекційні захворювання,
нещасні випадки, а також пожежі, вибухи. Найбільш загрозливими за цим критерієм для об’єктів
господарювання є пожежі, вибухи, раптове руйнування споруд і катастрофи на транспорті. Для
навколишнього середовища найнебезпечнішими
є пожежі в природних екосистемах, метеорологічні
НС, а також пожежі та вибухи [4].
Серед першорядних екологічних загроз у зоні воєнного конфлікту на сході України можна назвати
такі: загрози забруднення водних джерел, зниження надійності водопостачання та погіршення
доступу населення до питної води. Забруднення
води відбувається в результаті виникнення аварійних ситуацій на об’єктах водопостачання і через
відсутність контролю за роботою промислових
підприємств на тимчасово окупованих територіях. Особливо небезпечними є численні хвостосховища промислових підприємств, руйнування
дамб яких загрожує негативними наслідками як
населенню, так і довкіллю регіону. Гострою залишається проблема забруднення поверхневих
і підземних водних об’єктів.
Унаслідок бойових дій постраждали не лише
поверхневі водні об’єкти, а й інженерні споруди,
призначені для подачі населенню питної води.
Неодноразово відбувалося руйнування та пошкодження насосних станцій, магістральних і розподільчих мереж каналу «Сіверський Донець – Донбас», що забезпечує водою більшу частину Донецької області. Відновлення систем водопостачання
та ліній електропередач у районах бойових дій
часто проводиться з великими затримками, через
що суттєво знижується якість питної води, яка
подається споживачам. Зменшення водності р.
Сіверський Донець значно збільшує загрозу неякісного водопостачання, а сповільнення швидкості
течії призводить до замулювання річки.
За інформацією компанії «Вода Донбасу», під час
обстрілів у районі балки Залізна (м. Горлівка)
у липні 2016 р. було серйозно пошкоджено напірний трубопровід каналу «Сіверський Донець –
Донбас». Фахівці регіонального управління з експлуатації каналу виявили 35 пробоїн, розміри яких
становили від 50 до 100 мм [5].
У лютому 2017 р. після обстрілів бойовиків було
зафіксовано 8 влучень на територію та в приміщення Донецької фільтрувальної станції – пошкоджено приміщення складу, де зберігався хлор,
хлоропровід, покрівлю будівлі фільтрів, камеру
переключення резервуарів чистої води. Частково
пошкоджено будівлю адміністративно-побутового
корпусу. На території фільтрувальної станції виявлено воронки від попадання снарядів діаметром
близько 150 см і глибиною майже 50 см. Робота
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фільтрувальної станції була призупинена, через
що водопостачання м. Авдіївки здійснювалося
з резервних резервуарів.
У водоймах підконтрольного «ЛНР» м. Сорокине
(колишній Краснодон) 9 червня 2016 р. епідеміологами зафіксовано перевищення нормативів індексу лактозопозитивної кишкової палички в сотні
разів. Ступінь мікробного забруднення ставка в
с. Гончарівка, річок Сіверський Донець та Велика
Кам’янка також був високим. Тут спостерігалося
перевищення індексу лактозопозитивної кишкової
палички в сотні разів, індексу ентерокока – більш
ніж у 7 разів, була виявлена умовно патогенна
мікрофлора [6].
За даними Міжнародного комітету Червоного
Хреста, 8 липня 2016 р. в результаті тривалих обстрілів неподалік від м. Горлівки серйозної шкоди
завдано інфраструктурі водопостачання, критично важливої для існування понад 2 млн людей
по обидва боки від лінії зіткнення. Руйнування
цивільної інфраструктури значно ускладнює
життя місцевого населення. Наприклад, пошкодження каналу «Сіверський Донець – Донбас» уже
спричинило низку проблем із водопостачанням,
а існуючий високий ризик повного припинення
надходження до нього води може призвести до
затоплення значної території.
У Міжнародному комітеті Червоного Хреста неодноразово наголошували на важливості забезпечення всіма сторонами швидкого та безперешкодного надходження ресурсів, необхідних для
функціонування об’єктів цивільної інфраструктури, а також надання доступу технічного персоналу для огляду й ремонту систем електро- та
водопостачання [7].
За даними Військового телебачення України,
20 липня 2016 р. у с. Кодима (Донецька область)
міна влучила в колектор з відходами виробництва
аграрної фірми та пошкодила його. Через вибух ці
відходи потрапили в р. Кодимку, що стало причиною її забруднення. Однак на той час підприємство ПАТ «Бахмутський аграрний союз» не мало
можливості виконувати профілактичні ремонтні
роботи на своїх очисних спорудах, розташованих
на території Новолуганскої та Кодимської сільських рад. Цей факт є красномовним свідченням
того, наскільки небезпечні екологічні й техногенні загрози, що виникають унаслідок бойових дій
на території області. Адже потрапляння відходів
будь-яких підприємств до водоймищ є вкрай ризикованим для населення, оскільки може впливати на стан здоров’я людей, що живуть у зоні
забруднення.
За експертними оцінками ОБСЄ та ЮНІСЕФ,
близько 1,3 млн дітей і дорослих на територіях
Донецької та Луганської областей, що охоплені
воєнним конфліктом, страждають від серйозної
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кризи водопостачання, яка виникла через пошкоджені або зруйновані лінії водогону та гостру
нестачу питної води [8]. Міжнародні організації
багаторазово наголошували на тому, що загрозлива ситуація з дефіцитом води може призвести
до негативних наслідків при виробництві харчової
продукції, а також проблем, пов’язаних із функціонуванням систем центрального опалення в зимовий період.
Неодноразово зафіксовано випадки подачі неочищеної технічної води, що відбувалось унаслідок руйнування інженерних мереж. Часто на
окупованих територіях вода не дезінфікується,
тому що використовувати активний хлор у місцях проведення бойових дій занадто небезпечно.
Недостатньо очищена питна вода, що надходить
споживачам, може містити патогенні віруси та
бактерії, які спричинюють виникнення кишкових
інфекцій.
Упродовж 2016 р. нерідко виникали проблеми
з транспортуванням води Другим Донецьким
водопроводом. Він був уведений в експлуатацію
в 1954 р. як система водоводів і насосних станцій
для забезпечення водопостачання міст Слов’янськ,
Краматорськ, Костянтинівка, Дружківка, Новгородське та прилеглих до них сіл і селищ. Нині робота водогону забезпечується за рахунок водних
ресурсів р. Сіверський Донець і підземних джерел
(70 та 30 % відповідно). За тривалий період експлуатації рівень зносу багатьох ділянок трубопроводів становить майже 100 %. Крім того, ситуація
з водопостачання цим водогоном значно ускладнилася через суттєві пошкодження в мережах, які
виникли в період активних бойових дій. Завдяки
допомозі ЮНІСЕФ у межах 2-го й 3-го підйомів
розпочалися роботи із заміни ділянки водоводу
діаметром 1400 мм довжиною 530 м [9].
Бойові дії на сході України також стали причиною забруднення земель і значного порушення
ландшафтів природно-заповідного фонду. Так,
значно постраждали території відділення Українського державного степового природного заповідника «Хомутовський степ», національних
природних парків «Меотида» та «Святі гори», регіональних ландшафтних парків і заповідників,
а саме: «Донецький кряж», «Слов’янський курорт»,
«Краматорський», «Зуєвський», «Клебан-Бик»,
«Провальський степ», «Трьохізбенський степ»,
«Станично-Луганське». Численні об’єкти природно-заповідного фонду Донбасу постраждали від
вирубування лісових насаджень, лісових і степових пожеж.
Серед техногенних загроз у зоні воєнного конфлікту на сході України чи не найбільш актуальною є зупинення водовідливу та вентиляції шахт
у зоні АТО, багато з яких мають гідравлічний зв’язок. У результаті некерованого затоплення шахт
відбуватиметься підтоплення значних територій
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міст і селищ, масштабне забруднення поверхневих
водозаборів шахтними водами, просідання денної
поверхні з руйнуванням ПНО, міграція вибухонебезпечного метану з шахт із його виходом на
території міст і селищ.
За період проведення АТО були зафіксовані численні випадки відключення вугледобувних підприємств від електропостачання. Треба зазначити,
що вимкнення вентиляційних систем часто призводило до позаштатних ситуацій і залпових викидів шахтних газів. Порушення електропостачання насосних станцій у системах водовідведення
шахтних вод у низці випадків ставало причиною
повного затоплення шахт, підтоплення прилеглих
територій і значного забруднення підземних вод.
За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, упродовж 2016 р.
на тимчасово окупованих територіях Донбасу
встановлено факти знищення інфраструктури та
промислових об’єктів [10]. У відомстві наголошують, що внаслідок цього екологічна обстановка
в регіоні може різко погіршитися. Як приклад,
можемо навести такий факт: 6 травня 2016 р. військовослужбовцями Збройних сил РФ розпочато
демонтаж і вивезення на металобрухт обладнання
шахти 2-біс колишнього Микитівського ртутного комбінату, що не працює з 1990 р. і перебуває
в режимі сухої консервації. У разі припинення
роботи насосів для відкачування води на зазначеному об’єкті може статись обвал русла водогону
«Сіверський Донець – Донбас», що, своєю чергою,
призведе до забруднення води ртутною породою,
припинення постачання питної води на більшу
частину Донецької області та затоплення прилеглих до підприємства селищ Ртутний, Мічурине та
Бессарабка [10].
У грудні 2016 р. в результаті обстрілів було зупинено Авдіївський коксохімічний завод, що є одним із
найбільших у Європі та найбільшим в Україні виробником коксової продукції для металургії. Через
обстріли та пов’язані з цим пошкодження завод залишився без достатньої кількості електроенергії,
тому довелося вживати аварійних заходів. Згодом
зупинилась остання лінія подачі електроенергії,
що спричинило повну зупинку підприємства [11].
30 січня 2017 р. в м. Авдіївці під час обстрілів було
перебито останню лінію електропостачання, що
живила енергією Авдіївський коксохімічний завод. Унаслідок цього підприємство було остаточно
знеструмлене, розпочався процес консервації. Ці
події позначилися на функціонуванні й життєзабезпеченні м. Авдіївки – завдяки роботі заводу місто отримувало тепло, воду й електроенергію [11].
Загалом треба відзначити, що на території окремих
районів Донецької та Луганської областей є багато
міст і селищ із пошкодженими та зруйнованими
об’єктами критичної інфраструктури, серед них –
водоочисні споруди, водопровідно-каналізаційні,
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теплоенергетичні мережі, що вже призвело і буде
призводити в майбутньому до масштабного забруднення повітря, джерел питного водопостачання, ґрунтів.
За даними Донецької обласної військово-цивільної
адміністрації, на підконтрольній Україні території
Донецької області внаслідок бойових дій знищено
та пошкоджено 9 тис. об’єктів інфраструктури,
що завдало нашій країні збитків на загальну суму
3 млрд гривень. При оцінці збитків і наслідків
руйнувань не були враховані населені пункти Широкине, Опитне, Водяне, Піски через те, що в них
відбуваються бойові дії.
Найбільш поширеним і водночас одним із найнебезпечніших екологічних наслідків ведення
бойових дій на Донбасі є забруднення навколишнього середовища в результаті влучення снарядів
та аварійного порушення роботи численних підприємств гірничодобувної, хімічної, енергетичної,
металургійної галузей.
Велику загрозу становлять шахтні терикони,
особливо ті, що горять, де спостерігається висока
концентрація невибраного вугілля. Про те, наскільки це небезпечно, може свідчити такий приклад. 10 червня 1966 р. в м. Димитрові від старого
терикону шахти ім. Димитрова тресту «Красноармійськвугілля» відколовся шматок загальним
об’ємом 33 тис. м3. Багатотонні гарячі брили та
сипуча маса розпеченої породи сповзли на розташоване поблизу селище, поховавши під собою
з десяток будинків разом із людьми. Терикони,
що горять, вимагають постійного моніторингу та
проведення періодичного гасіння, відпрацювання
комплексних заходів щодо їх утилізації [13].
Унаслідок застосування противником звичайних
засобів ураження зазнавали пошкодження мережі
водо-, електро-, газо- й теплопостачання населених пунктів та окремих суб’єктів критичної інфраструктури, відбувалися раптові відключення
систем життєзабезпечення. Це не тільки погіршувало умови життєдіяльності населення, але й створювало передумови для виникнення техногенних
НС з масштабними негативними наслідками.
Серйозну техногенну загрозу несуть хвостосховища – відстійники, куди скидають токсичні відходи
підприємства гірничо-видобувної, гірничо-збагачувальної, металургійної, коксохімічної та хімічної галузей. Наслідком руйнування таких об’єктів
у результаті бойових дій є потрапляння токсичних
відходів у річки, що є джерелами питно-господарського водопостачання Донбасу та прилеглих
регіонів. Серед найбільш небезпечних – сховище радіоактивних відходів між селищем Піски
і шахтою «Жовтнева», а також сховище відходів
із вмістом ртуті на шахті 2-біс у м. Горлівці, де
видобувався кіновар для виробництва [13].
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Також у зоні АТО спостерігається масштабне забруднення ґрунтів відходами промислових підприємств, які дуже часто складалися в численні
хвостосховища на території цих підприємств. За
нинішніх умов ці відходи – один із основних чинників забруднення навколишнього середовища,
і ґрунтів зокрема.
У березні 2017 р. представники ОБСЄ наголосили
на зростанні загрози екологічної катастрофи на
окупованій території Донецької та Луганської областей. За даними місії ОБСЄ [14], у деяких з цих
районів зберігаються небезпечні речовини, у т. ч.
хлор, необхідний для очищення води, або відходи
аграрного виробництва, що знаходяться безпосередньо в зоні бойових дій. Достатньо одного
або двох випадкових попадань снарядів для виникнення екологічної катастрофи з масштабними
негативними наслідками для населення і довкілля
регіону.
Висновки. З екологічних загроз, що проявляються
в зоні воєнного конфлікту, найбільш насущною
є широкомасштабне забруднення водних джерел,
зниження надійності водопостачання та погіршення доступу населення до питної води. Забруднення водних ресурсів відбувається в результаті
виникнення аварійних ситуацій на об’єктах системи водопостачання, а також через відсутність
контролю за роботою промислових підприємств
на окупованих територіях.
Руйнування водогонів унаслідок потрапляння
в них снарядів під час обстрілів призводить до
припинення функціонування систем водопостачання та погіршення забезпечення населення питною водою. Низька якість води – реальна загроза
здоров’ю населення, яке проживає на території
збройного конфлікту на сході України, чинник,
що значно погіршує санітарно-епідеміологічну
обстановку в регіоні.
На території воєнного конфлікту на сході України
неодноразово фіксувалися випадки поширення
збудників інфекційних хвороб, які передаються через воду. Зумовлено це тим, що вода погано
очищується через неможливість підтримання регулярного постачання хлору й інших реагентів,
необхідних для функціонування водоочисних
споруд. Це формує підвищений ризик вторинного
зараження води.
Серед загроз техногенного походження найбільш
вагомими є зупинення водовідливу та вентиляції
шахт у зоні АТО, багато з яких мають гідравлічний зв’язок. Результатом некерованого затоплення
шахт може стати підтоплення значних територій
міст і селищ, масштабне забруднення поверхневих
водозаборів шахтними водами, просідання денної
поверхні із руйнуванням потенційно небезпечних об’єктів, міграція вибухонебезпечного метану
з шахт із його виходом на території міст і селищ.
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Численні хвостосховища, що містять великі обсяги токсичних відходів підприємств гірничодобувної, гірничозбагачувальної, металургійної, коксохімічної та хімічної галузей, – також об’єкти, які
належать до техногенно небезпечних. Наслідком
їх руйнування в результаті бойових дій може стати
потрапляння токсичних відходів у водні об’єкти,
котрі є джерелами питно-господарського водопостачання населення Донбасу.
Відсутність належного моніторингу екологічних
і техногенних загроз у зоні АТО на сході Україні
унеможливлює проведення комплексної оцінки
екологічних збитків, завданих населенню та довкіллю Донбасу в результаті воєнного конфлікту.
Пропозиції. Ураховуючи зростання екологічних
і техногенних загроз у зоні воєнного конфлікту
на сході України з ризиком подальшої деградації
екологічного стану уявляється доцільним рекомендувати Раді національної безпеки і оборони
України розглянути питання щодо проведення
окремого засідання з проблематики запобігання
екологічним і техногенним загрозам національній безпеці в умовах воєнного конфлікту на сході
України та прийняття відповідних рішень, спрямованих на вдосконалення системи цивільного
захисту в умовах гібридної війни.
Кабінету Міністрів України спільно з ОБСЄ з метою попередження катастрофічних збоїв у роботі
критичних систем життєзабезпечення населення
Східного регіону та руйнівних деформацій житлових і промислових будівель унаслідок некерованого підтоплення та затоплення значних територій
доцільно вжити заходи щодо виключення чи зменшення впливу військових дій на функціонування
систем водовідливу та вентиляції шахт. Важливим
є питання забезпечення безперешкодного допуску
персоналу для підтримки функціонування й обслуговування важливих об’єктів критичної інфраструктури, передусім об’єктів водопостачання
та водовідведення.
Зважаючи на значне забруднення поверхневих
водних джерел, необхідним є вирішення питань
комплексного аналізу можливостей використання
ресурсів підземних вод, що можуть бути використані для постачання населенню питної води при
пошкодженні об’єктів централізованого водопостачання в результаті бойових дій. Украй важливим є проведення санітарно-гігієнічного аналізу
якості води, стану джерел водопостачання та водопровідно-каналізаційних мереж для визначення
можливості їх безпечної роботи в населених пунктах, що постраждали під час бойових дій.
Для підвищення оперативності й обґрунтованості
управлінських рішень у сфері захисту населення від природних і техногенних загроз нагальним питанням є відновлення функціонування
Урядової інформаційно-аналітичної системи
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з надзвичайних ситуацій, проведення на цій основі вдосконалення системи раннього виявлення
та відвертання загроз виникнення надзвичайних
ситуацій природного і техногенного характеру.
Перспективи подальших розвідок у цьому напрямі безпосередньо пов’язані з упровадженням
і функціонуванням на території воєнного конфлікту на сході України ефективної системи моніторингу основних компонентів довкілля, оскільки
без об’єктивної інформації про стан навколишнього середовища неможливо приймати обґрунтовані
управлінські рішення у сфері захисту населення
від загроз природного і техногенного походження.
Вирішення цього питання перебуває в площині
поглиблення співробітництва з міжнародними
організаціями ООН, ОБСЄ щодо проведення
екологічного моніторингу основних компонентів
довкілля Донбасу, а також визначення першочергових заходів із відновлення об’єктів критичної
інфраструктури та ліквідації негативних наслідків
надзвичайних ситуацій, пов’язаних із бойовими
діями.
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СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ГРОМАДЯНСЬКОМУ
СУСПІЛЬСТВУ УКРАЇНИ В УМОВАХ
ПОЛІТИЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
О. А. Корнієвський, В. О. Нечипоренко

Розглянуто суперечливі тенденції розвитку громадянського суспільства
в Україні, проблемні аспекти його взаємодії з інституціями політичної системи в умовах внутрішніх і зовнішніх викликів. Визначено та охарактеризовано комплекс небезпечних загроз, які становлять виклики для розвитку
вітчизняного громадянського суспільства й можуть призвести до деградації
громадянського суспільства або стати «точкою зростання» рівня його організації, демократичного впливу на політичну систему та державу.
Ключові слова: громадянське суспільство, держава, політична система,
суспільна активність, громадянська активність, громадська самоорганізація, демократизація.
Oleksandr Kornievskyy, Vitaliy Nechyporenko
THE MODERN CHALLENGES TO UKRAINE’S CIVIL SOCIETY
IN CONDITIONS OF POLITICAL INSTABILITY
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The contradictory trends of civil society development in Ukraine, problematic
aspects of its interaction with the institutions of state in terms of internal and
external challenges are deﬁned and characterized. Identiﬁed and characterized
a set of extremely dangerous threats that pose challenges to the development
of domestic civil society and can lead to degradation of the civil society or
become a “growth point” of his organization, democratic inﬂuence on the
political system and the state. Study determines that unreformed and corrupt
political system is not promotes development for civil society in Ukraine.
Keywords: civil society, state, political system, social activity, civil activity, civil self-organization, democratization.
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26 лютого 2016 р. Президент України своїм Указом затвердив Національну стратегію сприяння
розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016–2020 рр. Цей стратегічний документ
доктринального спрямування основними цілями визначає залучення громадськості до участі
у формуванні та реалізації державної політики,
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здійснення спільних проектів інформаційного,
аналітично-дослідницького, благодійного, соціального й іншого суспільно корисного спрямування, запобігання корупції, проведення громадської
експертизи діяльності та рішень органів виконавчої влади тощо. Факт прийняття цього документа
свідчить про розуміння державою необхідності
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сприяння розвитку громадянського суспільства
як основного рушія демократизації та соціальноекономічного розвитку країни, подолання авторитарних інтенцій політичної системи та забезпечення цивілізаційного розвитку України.
Проблематика громадянського суспільства в зарубіжній політичній теорії має власну потужну
історію, яка відображена у багатьох публікаціях
міжнародного рівня. Тож назвемо лише найбільш
відомих авторів: A. Арато, Дж. Когена, Ю. Габермаса, E. Гелнера, A. Eнтціоні, Дж. Кіна, Р. Патнема
та ін.
Проблеми становлення й розвитку за сучасної
доби громадських об’єднань в Україні, оптимізації їх взаємовідносин з органами влади стали предметом дослідження багатьох вітчизняних учених (В. Барков, В. Бортніков, М. Буник,
М. Головатий, А. Грамчук, С. Кириченко, А. Колодій, О. Костенко, Т. Розова, М. Рябчук, А. Сіленко, В. Степаненко, С. Тимченко, Р. Чернорог,
О. Якубовський та ін.). Українські дослідники
громадянського суспільства також приділяли
значну увагу його аксіологічному виміру (А. Лой,
А. Карась, А. Єрмоленко та ін.) [1]. Проблематику
розбудови в Україні громадянського суспільства,
формування його взаємовідносин з державою
активно досліджують учені Національного інституту стратегічних досліджень, зокрема, у 2016 р.
за участі громадських експертів вони підготували вже п’яту щорічну аналітичну доповідь НІСД
відповідного спрямування [2]. Ця проблематика
ґрунтовно аналізується у колективних монографіях за ред. А. Кудряченка [3], І. Кресіної [4] та
інших українських учених.
Як бачимо, значна частина досліджень присвячена «статичним» аспектам проблеми – взаємодії
держави з громадянським суспільством, їх взаємозалежності. Натомість «динамічний» аспект –
визначення загроз і викликів для Української держави та громадянського суспільства – потребує
додаткового політологічного аналізу.
Ідея концептуалізувати поняття «виклик – відповідь» належить Арнольду Тойнбі. У загальному
сенсі воно позначало надзвичайні явища чи історичні ситуації, які ставлять під загрозу існування
великої спільноти (у А. Тойнбі – цивілізації). Учений виокремлював «виклики» суворого природного довкілля, агресії сусідніх держав, постійного
зовнішнього тиску й інші [5]. При цьому важливо відзначити, що поняття «виклик – відповідь»
сьогодні активно запозичується гуманітарними
науками. Тож його застосування до аналізу проблематики розвитку громадянського суспільства
в сучасній Україні, яка змушена адекватно відповідати на загрозливі для державності внутрішні
та зовнішні виклики, є вельми актуальним для
забезпечення національної безпеки, консолідації
українського суспільства.
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Отже, мета статті – визначити й охарактеризувати небезпечні загрози, які перешкоджають
формуванню в Україні реального громадянського
суспільства в умовах російської гібридної війни та
появи ініційованих агресором низки внутрішніх
викликів для України.
Відразу ж зазначимо, що саме політичні загрози,
насамперед криза політичної системи, виявили
себе як комплексні явища, котрі детермінуються
наявними суперечностями розвитку громадянського суспільства та затягуванням процесу реформування політичної системи України, наявністю інших факторів.
Найбільш загрозливі з викликів, на які сучасному
громадянському суспільству потрібно дати адекватну відповідь і в теоретичному, і в практичному
аспектах, пов’язані не тільки з гібридною війною,
деструктивною для нашої державності та цивілізаційного розвитку українського суспільства.
Такими викликами є соціально-економічна криза
та зумовлене нею масове зубожіння українських
громадян, масштабна корупція та «заговорювання», непереконливі пояснення цієї проблеми
представниками правлячого класу. Всі ці виклики
наразі є взаємопов’язаними й показово віддзеркалюють суперечливий, загрозливий розвиток
ситуації в Україні у постмайданний період.
Вельми знаковою у цей період була роль громадянського суспільства у захисті національної безпеки
в умовах збройної агресії Російської Федерації
проти України. Українська громадськість виявила
свої найкращі якості, відразу ставши вагомим чинником посилення оборонного потенціалу країни,
яким у ситуації прямої загрози існуванню держави
правлячий клас не міг знехтувати. Слід визнати,
що саме протистояння зовнішній агресії залишається чи не головним чинником організаційного
зміцнення громадянського суспільства України,
що не дає йому зійти з політичної авансцени, як це
було після подій 2004 р. Російська гібридна війна
проти України надала вітчизняному громадянському суспільству нові сенси розвитку та «точки
зростання».
На сьогодні саме оборонна сфера є тим плацдармом, де громадянське суспільство доводить і вдосконалює свою здатність розбудовувати організаційні структури, альтернативні недостатньо ефективним державним. Кризові процеси в Україні та
зовнішні впливи поставили під загрозу її існування як національної держави, що було сприйнято
громадянами як особистий виклик, загрозу їхній
самоідентифікації [2, с. 12–13].
На інформаційній ділянці українського спротиву
діяльність різноманітних громадських мереж та
окремих активістів, що сприяє боротьбі із зовнішньою агресією, стала переконливим свідченням
державницької позиції громадського, експертного
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та медіа-середовищ, здатності суспільства до дійової самоорганізації в інтересах української державності.
Загалом, у різних видах оборонно-безпекової діяльності високий рівень активності та мотивації
сьогодні демонструють різні громадські структури
й ініціативні групи, що виявляється в цілеспрямованій діяльності з вирішення інформаційно-просвітницьких, моніторингових, експертно-аналітичних, мобілізаційних, благодійницьких та інших завдань. Інколи саме активний неоднорідний
за своїм складом громадський сегмент робить у їх
виконання внесок, зіставний із тим, який традиційно належить уповноваженим органам влади,
або навіть більший за нього. До того ж деякі новостворені громадські структури, мережі, рухи з мінімальними ресурсами виявилися більш дійовими
за традиційні структури в обстоюванні інтересів
і прав громадян.
Більше того, сегмент активної громадськості
акумулює та поширює через мережеву спільноту, електронні ЗМІ інформацію про вчинення
серйозних порушень і злочинів проти громадян
України, терористичні та сепаратистські дії, інші
зазіхання на національні інтереси, а також про результати пошуку військовополонених, заручників,
зниклих і загиблих. Іншим напрямом активності
громадського сектору стало здійснення експертного аналізу та підготовка рекомендацій оборонного
й правоохоронного спрямування для державних
органів.
Отже, в умовах найвищої концентрації загроз
суспільству та державі організована громадськість
реагує надзвичайно оперативно й ефективно, хоча
донедавна мала обмежений інструментарій впливу
на забезпечення життєдіяльності державного організму [2, с. 44–55].
Маємо констатувати суттєві зміни в напрямах діяльності організацій громадянського суспільства
(далі – ОГС) за сучасної доби, що позначилося на
загальній структурі, чисельності, формах і методах їхньої діяльності. Почали активно формуватись і набувати більшої значущості громадські ініціативи та мобілізаційні стратегії у сфері безпеки,
а також зумовлені ними нові механізми взаємодії
державних органів та ОГС. У ситуації безпосередньої загрози національним інтересам закономірно
вирізняються й досі найуспішніше розвиваються
оборонно-безпекові форми громадської самоорганізації, насамперед добровольчий та волонтерський рухи, які за масштабами свого поширення
стали безпрецедентними не лише в Україні.
У ході протидії зовнішній агресії українське громадянське суспільство змогло стати гарантом
демократичних перетворень, європейського цивілізаційного вибору України, одним із головних
суб’єктів забезпечення її національної безпеки. Це
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актуалізує необхідність подальшого поліпшення державою політико-правових умов розвитку
громадянського суспільства та діяльності ОГС
як ефективну відповідь на виклики зовнішньої
агресії, які все ще становлять чималу загрозу для
нашої держави.
Не менш небезпечними для державності та громадянського суспільства України є взаємопов’язані
із зовнішніми внутрішні виклики. Аргументацією
цього висновку слугує загальне розуміння громадянського суспільства як певного типу суспільної
організації. При цьому політична наука розглядає таке суспільство як систему горизонтальних
зв’язків, суспільно-політичних орієнтацій і норм
суспільної поведінки в межах політичної системи.
Потужний сплеск благодійності в період та після
Революції Гідності засвідчив, що громадянське
суспільство здатне демонструвати високий рівень самоорганізації та мобільності. Так, у 2014 р.
українці перерахували на благодійні потреби
8 млрд грн – абсолютний рекорд у новітній історії
України [6, с. 2].
Проте було б неправильним замовчувати наявність в Україні і пострадянських аномалій, які
стали опорою російської анексії Криму, а згодом –
озброєного сепаратизму на сході України. Однак
це лише доводить, що громадянське суспільство,
будучи невід’ємним атрибутом розвиненої демократії, переймає також і вади недемократичної
політичної системи. Саме такі інтенції задавали деякі представники політичної еліти Сходу
та Півдня України, налаштовані на поглиблення
економічних і політичних зв’язків з Росією та інфіковані російською традицією консервативного
авторитаризму [7].
Безперечний, а часом вирішальний громадський
вплив на перебіг політичного процесу під час
подій листопада – грудня 2004 р. та листопада
2013 р. – лютого 2014 р., здавалося б, засвідчив
незворотність демократичного транзиту України
та зростання ролі громадянського суспільства як
провідного агента демократизації. Надзвичайна
самоорганізація й самопожертва українського суспільства під час Євромайдану, його роль у протистоянні зовнішній агресії, делегування окремих
представників громадських, добровольчих та волонтерських організацій до органів влади – усе це
породило в громадян сподівання на те, що очікувана суспільством оновлена держава стане більш
ефективною, серйозно поставиться до проведення
кардинальних реформ, які сприятимуть демократизації та зростанню добробуту.
Однак, як свідчить розвиток ситуації у постмайданний період, інституції політичної системи далеко не завжди приділяли належну увагу буденним, але насправді вирішальним для модернізації
державного організму аспектам життє діяльності
у к ра ї нського соціу м у – рі знома н ітн и м
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громадським ініціативам та ОГС, націленим
на продукування інновацій, та популяризації
дієвих практик, спрямованих на покращення
життя українських громадян. Натомість широкий резонанс останнім часом мали майже
виключно екстремальні прояви громадянської
активності [8].
Власне, рівень громадянського суспільства визначається не лише кількісними й іншими формальними показниками (кількістю та чисельністю
громадських об’єднань, розробленістю правових
засад і механізмів їхньої діяльності тощо), а насамперед якісними показниками – дійовістю ОГС
і рівнем їхнього реального впливу на суспільнополітичне життя, вироблення й реалізацію державної політики. Нині, за різними оцінками, із
числа офіційно зареєстрованих громадських організацій справді суспільно активними є близько
5 %, бюджети 90 % яких формуються за рахунок
коштів міжнародних донорів. За даними Інституту
соціології НАН України, 80 % громадян України
не є членами жодної з громадських організацій.
Хоча за формальним показником кількості ОГС
Україна майже не відстає від загальноєвропейських країн [8].
Прикро констатувати, але громадянське суспільство поки що не спромоглося сформувати
системну матрицю та чіткі механізми впливу на
соціа льне середовище та політичні процеси. Це,
на жаль, дозволяє політичному (правлячому) класу
ставитися (як це було й дотепер) до організованої громадськості не як до носія влади, а як до
електорального ресурсу, який під впливом усього
арсеналу маніпуляційних технологій періодично
використовується в інтересах тієї чи іншої кланово-олігархічної групи правлячого класу. Подекуди
відбувається повернення до характерних для попереднього режиму імітаційних практик (зокрема,
до створення «кишенькових» громадських рад
при владних структурах) замість упровадження системи реального партнерства між органами
влади та ОГС. Взаємодія інституцій політичної
системи з організованою громадськістю фактично
обмежується допуском її окремих представників
до державних посад і використанням застарілих,
забюрократизованих та й узагалі фіктивних форматів комунікації.
В умовах недієвості суто інституційних засобів
здійснення громадянського контролю за діяльністю органів державної влади та їх посадових
осіб, а також за мінімального впливу на кадрові
призначення, громадськість змушена вдаватися
до інформаційних кампаній у ЗМІ. На тлі низького
рівня довіри до виконання органами державної
влади антикорупційних, правозахисних та інших завдань саме тиск громадськості підштовхує
відповідні органи ініціювати розслідування або
навіть відставки посадових осіб, які вчинили корупційні й інші незаконні дії.
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Водночас зробимо акцент на тому, що після подій
листопада 2013 р. – лютого 2014 р. відбувається
певне гальмування темпів розвитку громадянського суспільства. Так, через рішення Парламенту України та органів судочинства, а також через
діяльність правоохоронних органів спостерігається обмеження свободи громадян на проведення
мирних зібрань і протестів. Недосконалим залишається законодавство щодо страйків найманих
працівників. Не можна виключати обмеження
місцевої демократії через анонсовану реформу
децентралізації з огляду хоча б на той факт, що
й дотепер, попри суспільні запити, українські
політики продовжують ухилятися від копіткої
роботи з розробки законодавчого акта про місцеві референдуми як форми прямої демократії,
демонструють неготовність до ведення дійового
суспільного діалогу.
Що ж до оцінки впливовими зарубіжними неурядовими організаціями стану демократії в сучасній
Україні, то показовими є результати дослідження
«Країни перехідного періоду», проведеного міжнародною організацією Freedom House у 2016 р.
Індекс демократії в Україні відповідно до цих результатів оцінений міжнародними експертами на
рівні 4,68 бала (за шкалою від 1 до 7, де 1 відображає найвищий рівень демократії, 7 – найнижчий).
У 2015 р. індекс демократії в Україні дорівнював
4,75 бала. Тобто, маємо певне покращення, однак загальна оцінка міжнародними експертами
процесу демократизації в Україні відносить її до
«частково вільних країн» (partly free) з «гібридним
режимом» (hybrid regime). Позитивно, що Україна
позбулася оцінки semi-consolidated authoritarian
regime. Утім прикро констатувати, що ступінь громадянських свобод в Україні все ще не досягає
рівня semi-consolidated democracy [9].
До виникнення додаткових реальних або потенційних загроз національним інтересам та демократизації України призводить цілеспрямоване
використання зовнішньополітичними та певними
внутрішньополітичними силами громадянської
активності, зокрема її протестних вуличних форм.
При цьому брак реальних результатів на шляху
реформування України, намагання правлячого
класу уникнути звітності та відповідальності перед суспільством, пояснень щодо походження задекларованих у eлектронних деклараціях коштів
та майна загрожують поглибленням політичної
кризи в країні, створюють підґрунтя для масових
громадянських протестних акцій.
Сьогодні українське громадянське суспільство
продовжує посилати імпульси інституціям політичної системи, яка має відійти від парадигми
використання держави, її органів і фінансів для
збагачення правлячого класу. На думку відомого
шведського економіста Андерса Ослунда, збереження корумпованої політичної системи неминуче призведе до втрати української державності.
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Водночас дослідник відзначає обнадійливі досягнення у вирішенні проблеми системної корупції,
здійснені на державному рівні. Так, найбільш перспективним досягненням у вирішенні цієї проблеми А. Ослунд вважає систему державних закупівель ProZorro [10]. Паралельно із зусиллями
держави щодо розвитку системи електронного
урядування та надання онлайн-сервісів, українськими волонтерами був створений Портал державних послуг iGov. Зручність користування та
інформативність цього інтернет-ресурсу значно
переважають офіційні аналоги.
Вітчизняні соціологи висловлюють упевненість, що
досвід громадянських практик, стисло охарактеризованих у нашому викладі, має допомогти вітчизняному громадянському суспільству в досягненні
якісно нового рівня розвитку. З позиції українського вченого-соціолога Олександра Резніка, «за
умов соціально-економічної кризи громадянські
практики сприяють формуванню оптимальних
стратегій адаптації до труднощів. Вищий рівень соціального самопочуття, покладання на власні сили
сприяють накопиченню моральних та соціально-психологічних ресурсів, які дають переваги носіям громадянських практик для самоактуалізації
людини в соціальному житті» [11, с. 296]. Зрештою,
від того, чи вдасться громадянському суспільству
та владним структурам зберегти та примножити
потенціал співпраці, закладений у найскладніший
для України період (багато в чому пов’язаний із
російською гібридною війною), виробити консолідоване бачення майбутнього та єдину стратегію
демократичних перетворень, залежатиме набуття
Україною всіх ознак цивілізованої, демократичної,
соціально-правової держави.

Висновки
У період випробувань для української державності
організована громадськість продемонструвала
високу здатність до консолідації та мобілізації.
Тому успіхи громадської самоорганізації та громадянські ініціативи українських патріотів мають
сприйматися як найважливіший ресурс державотворення. В умовах безпрецедентних викликів
Україні як ніколи необхідний системний моніторинг політичних процесів і суспільної активності,
можливостей залучення ОГС до вироблення й реалізації політики національної безпеки в різних
сферах життєдіяльності, делегування державою
громадському сектору частини своїх публічних
повноважень.
Удосконалення політичної системи та реформи
державного управління мають послугувати подоланню в Україні небезпечних викликів її державності та громадянському суспільству, якими є:
– зневіра громадськості у спроможності нині діючої «партії влади» провести повномасштабні демократичні реформи, особливо в сфері державного

1’ 2017

управління, державних фінансів, приватизації та
залучення інвестицій;
– згасання громадянської активності внаслідок
погіршення добробуту середнього класу – економічної основи громадянського суспільства, соціально-психологічної втоми від недалекоглядної політики правлячого класу, що призвело до масового
зубожіння українських громадян;
– зростання рівня корупції через невдалі дії з реформування тих державних органів, які найбільше
взаємодіють з громадянами (податкова служба, поліція, прокуратура, органи охорони здоров’я тощо);
– неправомірне поширення адміністративних заходів і нормативно-правових засобів обмеження
прав і свобод громадян під гаслами захисту від
зовнішньої агресії;
– поширення настроїв патерналізму внаслідок
масовізації політики субсидій у соціальній (житлово-комунальній) сфері;
– зростання рівня радикальних настроїв у суспільстві внаслідок невдоволення політикою нинішньої «партії влади» щодо вирішення комплексу
проблем, зумовлених російською гібридною війною, непрофесіоналізмом і некомпетентністю частини представників політико-владних структур,
їхніми корупційними діями, нехтуванням громадської думки та ОГС як рівноправних партнерів
органів державної влади, небажанням створювати
однакові можливості для всіх учасників процесів
політикотворення на засадах демократії участі,
цінностей громадянського суспільства.
Кожне суспільство відповідає на виклики сьогодення у свій унікальний спосіб. Якщо громадянське суспільство та інституції політичної системи
України знайдуть оптимальні варіанти відповідей на виклики зовнішньої агресії та внутрішніх негативних явищ, то, безумовно, українське
суспільство перейде на вищу сходинку у своєму
розвитку. Тому запорукою успішного формування
в Україні реального громадянського суспільства
та його партнерських відносин з державою має
стати комплексна трансформація всієї політико-правової системи України як цивілізований
процес утвердження консолідованої демократії
європейського зразка, в якій переважають громадянські цінності й яка забезпечує підконтрольність і підзвітність правлячого класу пересічним
громадянам та ОГС, їх найширше залучення до
державних справ та прийняття політичних рішень. Така політико-правова система сприятиме
громадянській та політичній суб’єктності громадян, формуванню їх як економічно та політично
вільних особистостей, добре обізнаних зі своїми
правами й обов’язками та налаштованих, у разі
потреби, на захист власних інтересів на демократичних, конвеційних (договірних) засадах.
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ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ
ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ СЕКТОРУ
БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
С. В. Cьомін, О. О. Резнікова

Невід’ємним складником підвищення національних безпекових і оборонних спроможностей нині є модернізація системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для сектору безпеки
і оборони України. Цей процес покликаний посилити спроможність нашої держави протистояти агресії
Російської Федерації, гарантувати мирне майбутнє України як суверенної, демократичної та правової
держави. У статті проаналізовано вимоги чинного законодавства
України в галузі освіти щодо вищих навчальних закладів і закладів зі
Сьомін Сергій
специфічними умовами навчання та досліджено особливості їх функціоВалерійович – доктор
нування. Запропоновано розпочати фахову наукову міжвідомчу дискуполітичних наук,
сію стосовно можливих напрямів модернізації системи підготовки
професор, головний
кадрів для сектору безпеки і оборони. Окрему увагу приділено
нормативно-правовому забезпеченню інституційних змін у системі
науковий співробітник
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для сил
Національного
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досліджень
підготовка, підвищення кваліфікації.
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THE PROBLEMS OF REFORMING OF THE TRAINING SYSTEM
FOR NATIONAL SECURITY AND DEFENCE SECTOR OF UKRAINE
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наук, старший
науковий співробітник,
заслужений економіст
України, завідувач
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In accordance with the objectives set out in the National Security Strategy
of Ukraine, the Military Doctrine of Ukraine and the Concept for the
Development of Security and Defence Sector of Ukraine, modernization of
the Sector’s personnel training, retraining and advanced training system is
an integral part of the national security and defence capabilities enhancement. This process is to strengthen the ability of our country to resist the
aggression of the Russian Federation, to guarantee the peaceful future of
Ukraine as a sovereign, democratic and constitutional law-governed state.
The article analyzes the requirements of current education legislation of
Ukraine on educational institutions with speciﬁc conditions of training and
studies features of their functioning. A professional scientiﬁc interagency discussion on possible ways of modernization of the Security and Defence Sector personnel training system is proposed to start. Special attention
is given to regulatory and legal support of institutional changes in the system of training, retraining and advanced
training of personnel for the security forces of Ukraine.
Keywords: security and defence sector, higher education, professional training, improvement of professional skill.

Н

Нині в Україні існує об’єктивна необхідність реформування сектору безпеки і оборони. Саме на нього
покладаються основні завдання сучасного етапу
українського державотворення – захист державного
суверенітету, відновлення територіальної цілісності,
зміцнення конституційного ладу, захист національних цінностей, прав і свобод українських громадян
в умовах російської збройної агресії, що триває на
сході України, та анексії Кримського півострова.
Відповідно до завдань, визначених у Стратегії національної безпеки України, Воєнній доктрині України
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та Концепції розвитку сектору безпеки і оборони
України, невід’ємним складником підвищення
національних безпекових і оборонних спроможностей є модернізація системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для
сектору безпеки і оборони України за стандартами
ЄС та НАТО. Забезпечення сил безпеки і оборони
високопрофесійними кадрами, які володіють сучасними технологіями, дозволить значно посилити
нашу спроможність протистояти агресії Російської
Федерації, гарантувати мирне майбутнє України як
суверенної, демократичної та правової держави.
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Аналіз останніх досліджень, публікацій засвідчує, що визнані в світі фахівці й експерти з питань
національної та міжнародної безпеки, зокрема
Аллен Даллес, Міккель Расмуссен, Вільям Парк,
Він Рис, Баррі Бузан, Лене Хансен, підкреслюють
важливу роль кадрового забезпечення при розбудові ефективних національних і міжнародних
безпекових систем. Особливого значення набуває
розвиток і вдосконалення систем підготовки фахівців для сил безпеки і оборони в умовах виникнення загроз гібридного типу.
У той же час аналіз досліджень і публікацій вітчизняних експертів, а також нормативно-правових актів України дозволяє зробити висновок
про те, що попри значну кількість документів, які
визначають порядок і стандарти здобуття вищої
освіти в Україні, зокрема законів України «Про
освіту» [1], «Про вищу освіту» [2], а також постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня
2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей
знань і спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти» [3], підходи до
підготовки кадрів для сектору безпеки і оборони
в нашій державі наразі є застарілими та не відповідають потребам забезпечення національної
безпеки в сучасних умовах.
Нині підготовка кадрів для спецслужб України
здійснюється за загальноосвітніми стандартами
та обсягами, не має власної системи оцінки якості
професійного навчання, обтяжена непотрібним
змістовним і часовим навантаженням, а головне –
не враховує реальних потреб сил безпеки України.
Попередні спроби вдосконалення процесу підготовки кадрів для цієї сфери носили переважно
«поліпшувальний» характер і не передбачали зміну цілей та умов такого професійного навчання.
Метою статті є визначення можливих напрямів
формування ефективної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів
для сил безпеки України, виходячи із завдань,
визначених Концепцією розвитку сектору безпеки і оборони України, а також на підставі аналізу вимог законодавства України в галузі освіти
та дослідження особливостей функціонування
вітчизняних та іноземних ВНЗ зі специфічними
умовами навчання.
Характерною особливістю сучасної теорії та практики підготовки кадрів для сектору безпеки і оборони у провідних країнах Заходу є те, що владні
структури повною мірою усвідомлюють надзвичайну важливість якісної професійної підготовки
спецслужбовців, а також обов’язковість належного
матеріального та морально-психологічного супроводу цього процесу. Для урядів країн ЄС і НАТО
аксіомою є твердження, що наявність добре підготовлених кадрів – неодмінна умова якісного
функціонування силових структур.
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Провідні країни світу накопичили тривалий досвід формування й удосконалення систем підготовки кадрів для сектору безпеки і оборони. Проте,
слід зауважити, що відповідні національні системи мають характерні особливості та розбудовуються на основі власних пріоритетів і завдань,
з урахуванням потреб внутрішньої та зовнішньої
безпекової ситуації.
Баррі Бузан зазначає, що з розвитком нових технологій, поширенням світом таких небезпечних
явищ, як міжнародний тероризм, кіберзлочинність тощо, дослідження й освітні програми
у сфері безпеки «набувають більш широких, глибоких і складних підходів щодо того, як інтерпретувати будь-яку подію або проблему» [4, с. 255].
Вільям Парк, досліджуючи зміни стратегічних
документів НАТО після холодної війни, і особливо останніх років, звертає увагу на зростання ролі невоєнних засобів і методів у діяльності
Альянсу [5].
Зростання кількості загроз у сучасному світі та
підвищення їхнього рівня загроз нині ставить
перед усіма країнами, навіть тими, що мають потужні сили безпеки і оборони, нові завдання щодо
зміцнення боєготовності за рахунок інтенсифікації бойової підготовки і проведення навчань,
організації додаткових досліджень, тренінгів
із запобігання кібератакам тощо. Зокрема, такі
завдання визначені у Стратегії національної безпеки США (2015) [6].
Протидія загрозам нового, гібридного типу здебільшого належить до компетенції правоохоронних органів і спеціальних служб. Отже, вимоги до
їхньої діяльності підвищуються, а освітній процес
при підготовці кадрів для правоохоронних органів
і спецслужб закономірно стає більш динамічним
і різноманітним.
Спільною рисою багатьох країн ЄС і НАТО є те,
що навчальні заклади, які здійснюють підготовку кадрів для правоохоронних і розвідувальних
органів, зазвичай орієнтовані на професійну
підготовку осіб, котрі вже отримали вищу освіту
в цивільних чи військових ВНЗ. Ці заклади освіти
зі специфічними умовами навчання, як правило, проводять короткострокові навчальні курси,
приділяючи особливу увагу розвиткові у слухачів
(курсантів) необхідних практичних навичок.
Один із «батьків-засновників» американської розвідки Аллен Даллес свого часу зазначав, що найголовніше у навчанні співробітників спецслужб –
прищепити їм практичні навички оперативної
діяльності. Так, розвідувальні школи США активно використовують для цього практику юридичних навчальних закладів, які навчають на прикладах конкретних судових справ, а також застосовують армійську методику створення ситуацій,
«максимально наближених до бойових дій» [7].
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В органах сектору безпеки і оборони провідних
країн робота з кадрами триває на всіх етапах здобуття ними освіти та передбачає: вивчення й перевірку кандидатів, їхнє навчання, стажування на
робочому місці, періодичне підвищення професійної кваліфікації, проведення виховної роботи
з тими, хто навчається.
Наприклад, особливий наголос в організації навчального процесу з підготовки співробітників
спецслужб США робиться на використанні особливостей «американського менталітету», що передбачає серйозне прагматичне ставлення до навчання як засобу отримання додаткових навичок
і вмінь, а в результаті – просування по службі,
збільшення грошового утримання, зміцнення авторитету тощо [8].
Як визначено в Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України, основні зусилля мають
бути зосереджені на поетапному та узгодженому
нарощуванні оперативних спроможностей сил
безпеки і оборони та рівня їхньої готовності до
невідкладного реагування на виклики й загрози
національній безпеці України. Невід’ємною складовою цього є розбудова ефективної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для безпекових структур [9].
Серед напрямів досягнення необхідних спроможностей сектору безпеки і оборони окреслено підвищення ефективності підготовки наукових кадрів
та функціонування системи кадрового забезпечення науково-технологічної й освітньої діяльності.
На сьогодні підготовка кадрів для сил безпеки
України є складником загальнодержавної системи освіти і включає в себе органи управління
та мережі спеціальних вищих навчальних закладів (СВНЗ) і спеціальних навчальних підрозділів вищих навчальних закладів (СНП ВНЗ). Відомче керівництво закладами спеціальної освіти
здійснюють відповідні управління (відділи), які
є структурними підрозділами апарату центральних органів державної влади або державних органів зі спеціальним статусом.
ВНЗ зі специфічними умовами навчання та спеціальні навчальні підрозділи ВНЗ України приймають на навчання за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) бакалавра (спеціаліста) осіб
із числа цивільної молоді, військовослужбовців
строкової військової служби, військовослужбовців військової служби за контрактом і здійснюють
підготовку за очною та заочною формами навчання з метою подальшого проходження служби за
контрактом в органах сил безпеки України. Крім
того, деякі ВНЗ зі специфічними умовами навчання (спеціальні навчальні підрозділи ВНЗ України)
здійснюють підготовку (мають відповідні ліцензії)
за ступенями вищої освіти магістра та доктора філософії. Випускники СВНЗ (СНП ВНЗ) отримують

1’ 2017

диплом державного зразка про повну (або базову)
вищу освіту та відповідну кваліфікацію. Загальний
термін навчання – від 4 до 12 років.
Повний освітній цикл у сфері підготовки кадрів
для сил безпеки України можна продемонструвати на прикладі підготовки фахівців для органів
і підрозділів цивільного захисту. Він має кілька
рівнів, а саме:
– початкова підготовка молоді (допрофесійна
орієнтація молоді, 10–11 класи) – Ліцей цивільного
захисту Львівського державного університету
безпеки життєдіяльності;
– підготовка кваліфікованих робітників за спеціальностями сфери цивільного захисту (у галузевих професійно-технічних навчальних закладах/навчальних підрозділах на рівні державних
стандартів професійно-технічної освіти) – Вище
професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця), Навчальний центр Оперативно-рятувальної
служби цивільного захисту (с. Ватутіне Харківської області), навчальні пункти аварійно-рятувальних загонів у всіх регіонах держави;
– підготовка фахівців з вищої освітою (у ВНЗ цивільного захисту за освітніми/освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра) – Національний
університет цивільного захисту України (м. Харків), Львівський державний університет безпеки
життєдіяльності, Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля Національного
університету цивільного захисту України;
– підготовка наукових і науково-педагогічних
кадрів за освітньо-науковими рівнями доктора
філософії (кандидат наук), доктора наук – у ВНЗ
цивільного захисту;
– післядипломна освіта державних службовців,
осіб рядового і начальницького складу (підвищення кваліфікації, спеціалізація у ВНЗ цивільного
захисту та інших закладах післядипломної освіти), функціональне навчання у сфері цивільного захисту (підвищення кваліфікації цільового
призначення керівного складу та фахівців органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, діяльність яких пов’язана з організацією
та здійсненням заходів із питань цивільного захисту) – Інститут державного управління у сфері
цивільного захисту (м. Київ), Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної
академії державного управління при Президентові
України та інші державні заклади післядипломної
освіти, а також факультети післядипломної освіти
університетів і професійних училищ.
Крім зазначених базових навчальних закладів,
фахівці цивільного захисту можуть проходити
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підготовку за державним замовленням і в інших
навчальних закладах. Галузева система освіти, що
існує, дозволяє ДСНС України вирішувати питання комплектування органів і підрозділів цивільного захисту кадрами з вищою освітою, робітничими
кадрами, безперервного підвищення рівня їхньої
професійної освіти.
Проте не всі органи сил безпеки потребують такої
розлогої системи підготовки кадрів. Так, професійна підготовка фахівців для деяких розвідувальних органів і спеціальних служб України розрахована на осіб, які вже мають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста або магістра.
Реформування Міністерства внутрішніх справ,
утворення Національної поліції України потребує
модернізації системи професійної освіти й кадрового забезпечення цих правоохоронних органів.
Наразі така система перебуває на етапі реформування і поки що не має офіційно затвердженої
програми дій.
Водночас із модернізацією сектору безпеки і оборони України відбувається реформування освітнього процесу в державі. Тому важливо забезпечити узгодження цих процесів.

– законодавчо закріплені права автономії вищого навчального закладу повинні розповсюджуватись і на ВНЗ із специфічними умовами навчання
(самостійність, незалежність і відповідальність
ВНЗ у прийнятті рішень стосовно розвитку академічних свобод, організації наукових досліджень,
освітнього процесу, внутрішнього управління,
економічної діяльності тощо). Це часто не узгоджується із специфікою організаційної побудови
та функціонування силових структур;
– оцінка рівня професійного навчання кадрів для
сектору безпеки і оборони має здійснюватися за
допомогою ступенів вищої освіти (молодший бакалавр; бакалавр; магістр; доктор філософії; доктор
наук). При цьому ступені вищої освіти не можуть
бути оцінкою рівня бойової та спеціальної підготовки «силовиків»;

Аналіз законодавства України у сфері вищої освіти [1, 2] дозволяє виокремити низку проблем, які
не лише не сприяють розвиткові кадрового забезпечення сектору безпеки і оборони, а й суперечать
специфіці професійної підготовки «силовиків».
Це стосується, зокрема, таких вимог зазначених
вище законів, як:

– обов’язковість виконання курсантами (слухачами) ВНЗ із специфічними умовами навчання освітніх програм в обсязі кредитів ЄКТС1. Це може
не повною мірою відображати специфіку навчання
у таких навчальних закладах;

– обов’язковий відкритий характер навчальних
закладів незалежно від форми власності, відомчої
приналежності та специфіки навчального процесу,
а також відкритість формування структури й обсягу освітньої та професійної підготовки фахівців
з вищою освітою. За таких умов складно забезпечити належний захист відомостей, що мають гриф
«таємно» та «цілком таємно»;

– необхідність відкритості та гласності процедури
атестації здобувачів вищої освіти у ВНЗ із специфічними умовами навчання. Це означає законодавчо закріплене право для будь-якої особи бути
присутньою на атестації, вільно здійснювати аудіо- та/або відеофіксацію процесу атестації курсантів (слухачів) ВНЗ зі специфічними умовами
навчання. У зв’язку з цим неможливо забезпечити
належний захист відомостей, що мають гриф «таємно» та «цілком таємно»;

– здійснення безпосереднього керівництва всіма державними навчальними закладами України (незалежно від відомчого підпорядкування)
з боку МОН України та його право разом із Національним агентством із забезпечення якості
вищої освіти (НАЗЯВО) інспектувати навчальні заклади зі специфічними умовами навчання
(до їх числа потрапляють і військові ВНЗ) щодо
організації навчально-виховної та науково-методичної роботи, використання науково-педагогічного потенціалу та матеріальних ресурсів,
розвитку матеріально-технічної бази і соціальної сфери. У цьому зв’язку видається абсолютно
не логічним, таким, що суперечить засадничим
принципам забезпечення національної безпеки України, покладення нагляду (контролю) за
фаховою спеціальною підготовкою кадрів для
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сектору безпеки і оборони на МОН, НАЗЯВО
та відповідні структурні підрозділи управління
освітою місцевих держадміністрацій. Натомість
центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані ВНЗ зі специфічними умовами навчання, лише беруть участь у здійсненні державної політики в галузі освіти, науки, професійної
підготовки кадрів та інших заходах із забезпечення навчального процесу;

– існування однакових стандартів вищої освіти
для кожної спеціальності незалежно від специфіки навчання, які розробляються МОН України
(за погодженням із Національним агентством із
забезпечення якості вищої освіти);
1
ЄКТС (Європейська система трансферу оцінок; англ. –
European Community Course Credit Transfer System, ECTS) –
кредитна система, яка пропонує спосіб вимірювання та
порівняння навчальних досягнень і переведення їх з одного інституту до іншого. Система може використовуватись
усередині інституту, між інститутами однієї країни, а також
між інститутами-партнерами з різних країн. ЄКТС базується на принципах взаємної довіри учасників і передбачає виконання правил щодо всіх її частин: ECTS-кредитів,
ECTS-оцінок, Угоди про навчання та зарахування кредитів
(1 кредит прирівнюється до 8 год. викладацької діяльності).
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– суттєве обмеження прав державних органів, до
сфери управління яких належать військові ВНЗ
(ВНЗ із специфічними умовами навчання), щодо
керівництва ними;
– зобов’язання ВНЗ із специфічними умовами навчання оприлюднювати на офіційному веб-сайті,
інформаційних стендах та у будь-який інший спосіб щорічний звіт керівника, інформацію про використання та надходження коштів, штатний розпис
тощо. При цьому слід враховувати, що не вся така
інформація зазначених навчальних закладів може
бути оприлюднена.
Існуючий Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р.
№ 266) [3], у частині, що стосується сектору безпеки і оборони, суперечить концептуальним положенням Закону України «Про основи національної безпеки України» та хибує на відверту
відсутність логіки.
Так, у Переліку усталену наукову і практичну галузь «НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА» розмито і поставлено на другорядне місце після воєнних наук.
Абсолютно не зрозумілим є виокремлення галузі
26. «Цивільна безпека» і входження до її складу
спеціальності 262. «Правоохоронна діяльність».
Абсолютно не логічним видається виокремлення
окремих спеціальностей 254. «Забезпечення військ
(сил)» та 255. «Озброєння та військова техніка».
Натомість у Переліку немає таких спеціальностей, як «Розвідувальна діяльність», «Контррозвідувальна діяльність», «Інформаційна безпека» тощо.
Про відсутність логіки та брак наукового мислення свідчать непоодинокі випадки, коли в Переліку
назва спеціальності повністю збігається із назвою
галузі знань, зокрема, спеціальності 081. «Право»,
263. «Цивільна безпека» тощо.

Державної кримінально-виконавчої служби України мають право на пенсію за наявності у них
страхового стажу 25 років, з яких не менше ніж
12 років і 6 місяців становить служба у зазначених
структурах [10]. Тобто, достатньо закінчити ВНЗ
зі специфічними умовами навчання, прослужити шість місяців, звільнитися, піти працювати до
будь-якої комерційної фірми і чекати, коли настане
час отримувати пенсію за «тривалу службу в силових структурах».
Загалом підготовка кадрів для сектору безпеки
і оборони України за стандартами вищої освіти
є нераціональним і нецільовим використанням
бюджетних коштів, не дозволяє оперативно забезпечувати силові структури досвідченими фахівцями, а також фактично перетворює спеціальні
навчальні заклади на комерційні освітні установи.

Висновки та пропозиції
1. Як засвідчує проведений аналіз, функціонування
вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання у структурі вищої освіти України
не повною мірою відповідає стратегічним цілям
модернізації системи забезпечення національної
безпеки, а також суперечить окремим положенням
законодавства України. Ліцензовані МОН України
навчальні програми в обсязі кредитів ЄКТС, галузі
знань і спеціальності, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, а також ступені
вищої освіти не забезпечують здобуття ними необхідних знань, практичних навичок і вмінь, що,
зрештою, унеможливлює якісну фахову підготовку
кадрів для сектору безпеки і оборони.

Виходячи з положень нової редакції Закону України «Про вищу освіту» [8], щоб пройти всі рівні
здобуття вищої освіти (від молодшого бакалавра до доктора філософії), необхідно щонайменше
12 років.

2. Підготовка кадрів для сектору безпеки та оборони України за часовими стандартами вищої освіти
(12-річний термін здобуття повної вищої освіти)
невиправдано затягує процес навчання українських «силовиків», є нераціональним і нецільовим
використанням бюджетних коштів, не дозволяє
оперативно забезпечувати силові структури досвідченими кадрами із практичним досвідом, а також створює реальні корупційні ризики перетворення спеціальних навчальних закладів на комерційні освітні установи.

Згідно зі статтею 12 Закону України «Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової служби,
та деяких інших осіб», на даний час пенсія за вислугу років призначається військовослужбовцям
за наявності в них вислуги 23 календарних років.
Тобто більше половини строку своєї дійсної служби військовослужбовець може «захищати Батьківщину» в аудиторії.

3. Поступовий перехід до спеціальної професійної
підготовки кадрів для сил безпеки і оборони з відмовою від стандартів вищої освіти стане реальним
кроком наближення України до стандартів ЄС та
НАТО. При цьому навчальний процес у відповідних освітніх закладах має бути максимально орієнтований на отримання фахівцями сил безпеки
необхідних у роботі практичних навичок.

Співробітники органів внутрішніх справ, Національної поліції, Державної пожежної охорони,
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів і підрозділів
цивільного захисту, податкової міліції, а також

4. Навчальні заклади зі специфічними умовами
навчання мають бути виведені з-під безпосереднього підпорядкування (контролю) Міністерству
освіти і науки України та Національному агентству
із забезпечення якості вищої освіти.

1’ 2017

Ñòðàòåãi÷íà ïàíîðàìà

71

Внутрішня політика
Безпосереднє керівництво такими навчальними
закладами (визначення обсягів державного замовлення на підготовку кадрів, затвердження програм
навчання тощо) має здійснюватися центральними
органами виконавчої влади/ державними органами зі спеціальним статусом, у структурі яких
функціонують відповідні навчальні заклади із
специфічними умовами навчання.
Загальне методичне керівництво та контроль за
функціонуванням системи підготовки кадрів для
сектору безпеки і оборони України доцільно покласти на спеціально уповноважений для цього
орган державної влади.
5. Слухачами (курсантами) спеціальних навчальних
закладів сил безпеки України повинні ставати насамперед ті, хто вже служить у відповідних державних органах (пройшов належний відбір і початкову
підготовку), має відповідний рівень цивільної освіти, достатній життєвий досвід та відповідає певним
професійним вимогам (стандартам). Крім того, відбір
кандидатів для навчання, зокрема на короткострокових курсах, доцільно здійснювати серед найкращих
випускників цивільних ВНЗ (особливо технічного
профілю), проводити з ними тестування з виявлення
відповідних професійних та особистісних якостей,
спеціальну перевірку фізичної та психологічної здатності до подальшої тривалої служби в силах безпеки.
6. Органам сил безпеки України необхідно посилити увагу до питань кадрового забезпечення на всіх
етапах: добір кадрів, їх навчання, професійна підготовка й перепідготовка. Особлива увага при цьому
має приділятися питанням мотиваційної складової,
відповідності професійним вимогам, належному патріотичному вихованню співробітників, постійному
вдосконаленню їхніх практичних навичок.
7. Доцільно, щоб робота з удосконалення чинного
законодавства України у сфері професійної підготовки кадрів для сил безпеки, інституційної модернізації всієї системи фахового навчання вітчизняних «силовиків» була започаткована прийняттям
відповідної Концепції (затвердженої Президентом
України) і завершувалась ухваленням Верховною
Радою України відповідних змін до низки законів
України: «Про військовий обов’язок і військову
службу», «Про Національну поліцію», «Про Службу безпеки України», «Про Національну гвардію
України», «Про Державну прикордонну службу
України», «Про Службу зовнішньої розвідки України» та ін. у частині визначення порядку відбору,
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для силових структур, ступенів
спеціальної освіти, статусу диплома (сертифіката),
гарантій працевлаштування, взаємозв’язку між
здобутою освітою та просуванням по службі тощо.
8. Перспективи подальших досліджень за означеним напрямом повинні полягати насамперед
у підготовці пропозицій щодо законодавчого
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визначення особливого характеру, змісту й оцінок
освітнього рівня у системі професійної підготовки кадрів для сектору безпеки і оборони України.
Незважаючи на те, що дискусія про виокремлення
професійної підготовки кадрів спецслужб із загальнодержавної системи вищої освіти ще не набула завершеного характеру, абсолютно об’єктивною
є необхідність подальших наукових досліджень
і практичних рекомендацій, які б забезпечили приведення системи підготовки кадрів спецслужб до
сучасних умов протистояння російській агресії та
забезпечення євроінтеграційного курсу України.
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НАСИЛЬНИЦЬКІ СПОСОБИ ЗМІНИ
ВЛАДИ: ПОРІВНЯЛЬНА
ХАРАКТЕРИСТИКА
В. В. Циганов
Будь-яка влада
є безперервна змова.
Оноре Бальзак

Прагнення до влади завжди було невід’ємною частиною суспільного життя, по суті – одним із рушіїв
прогресу людства. Діапазон засобів і методів боротьби за владу, які при цьому застосовуються, дуже різний – від палацових інтриг і махінацій під час виборів до військових переворотів, повстань і жорстоких
громадянських воєн. Наслідки подібних політичних ексцесів здебільшого є руйнівними, відтак погіршують
соціально-економічне становище країни та її громадян. Ця стаття спрямована на розгляд украй актуальної
проблематики щодо сутності силових методів захоплення влади та їх порівняльних характеристик.
Ключові слова: влада, боротьба за владу, силові методи захоплення
Циганов Віктор
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The desire to possess power has always been an integral part of public life,
in fact – one of the engines of human progress. The range of methods used
and the methods of power struggle are very diﬀerent – from palace intrigues
and machinations during elections to military coups, insurrections and brutal civil wars, and the consequences
of such political excesses are for the most part destructive, leading to a deterioration in the socioeconomic situation of Country and its citizens. This article is aimed at considering extremely topical issues related to the
essence of power methods of seizing power and their comparative characteristics.
Keywords: power, the struggle for power, the forceful methods of its capture, a coup d’état, insurrection,
rebellion, сonspiracy.

У

У сфері політичного життя владу можна отримати кількома способами: внаслідок виборів, як
спадок, завдяки застосуванню силових методів, наприклад, перевороту. Проблематика т. зв.
політично-владних ексцесів – нелегітимного отримання або зміни державної влади шляхом силового захоплення, тобто державного перевороту в усіх його різновидах, протягом тривалого
часу завжди була й залишається в епіцентрі уваги
не тільки теоретиків і практиків національної безпеки, а й кратологів, філософів, науковців інших
галузей наук.
Вивчення цих питань потребує чіткого трактування й обґрунтованого категоріально-поняттєвого
визначення, що, у свою чергу, є передумовою адекватного й достовірного аналізу суспільно-політичних процесів. Тому зробимо спробу сформулювати
деякі визначення. Є підстави вважати політичним ексцесом раптову силову акцію, спрямовану
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проти існуючої влади з метою її захоплення чи
повалення, або зміни лінії політичної та соціальної поведінки за допомогою зброї або погрози її
застосування.
Поняття «державний переворот» уперше з’явилось
у політичному обігу французькою мовою. Його
трактування містить словосполучення coup d’état,
що дослівно означає «удар по державі». В інших
європейських мовах зберігся зміст цього поняття.
Тому англійське state coup, італійське colpo di stato,
іспанське golpe’estado також означають «удар по
державі» [3; 4].
Проблеми легітимного та нелегітимного силового захоплення, отримання або зміни державної
влади завжди були й залишаються в центрі уваги мислителів та політологів уже протягом трьох
тисячоліть. Аналіз філософських праць Платона [17], Аристотеля [1], Т. Гоббса [8], В. Гюго [9],
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П. Прудона [19], І. Канта [10; 11], К. Маркса [14],
М. Агульона [29], К. Малапарте [13], Е. Люттвака [12], М. Петрова [18], О. Глазунова [6], О. Галустьяна [5] та ін. свідчить про наявність різних
підходів до тлумачення поняття «переворот» та
розбіжностей у його формулюванні.
Відомості щодо активного втручання збройних
сил у політичне життя суспільства містяться в таких пам’ятках як «Держава» Платона [17], «Політика» Арістотеля [1], «Життя дванадцяти Цезарів»
С. Транквілла [25]. Різні аспекти примусово-силового впливу на життя суспільства та їх місце
в системі політичної влади держави знайшли своє
відображення, зокрема, у працях Т. Гоббса [8],
Г. Гегеля [7] та в роботах сучасних дослідників
К. Малапарте [13], Е. Люттвака [12], М. Требіна [26;
27], Ю. Сівкіної [24] та ін. Основне завдання цих
наукових розвідок – розгляд соціології та сутності
державних переворотів поза їхніми політичними
оцінками як точок біфуркації суспільно-політичних процесів, адже сама по собі проблема захоплення влади – питання не політики, а техніки.
Державний переворот – синкретичний і, хоч як це
парадоксально, аполітичний термін, що об’єднує
всі види переворотів. Тобто державний переворот – це насильницьке порушення конституції, повалення державного ладу або захоплення державної влади. Звідси будь-який державний переворот
є найгострішою формою соціально-політичного
протиборства. Проте говорити про формалізовані технології проведення державних переворотів
було б помилкою – універсальної дестабілізаційної технології переворотів не існує. Кожен державний переворот має індивідуальний характер, хоча
при цьому виявляються деякі загальні принципи
його здійснення.
Отже, переворот – це зіткнення (протиборство)
двох і більше суб’єктів (сторін) з метою захоплення й утримання державної влади для досягнення
своїх цілей. Переворот безпосередньо чи опосередковано зачіпає інтереси великих соціальних
груп, соціальних прошарків, класів, суспільства
в цілому. Тому суб’єкти перевороту (політичні організації, інститути еліти й окремі лідери завжди
виступають від імені певної соціальної спільноти – соціальної верстви, класу, етносу, групи інтересів, усього суспільства).
Застосування насильства у політичному конфлікті
вважається законним лише з боку правлячого режиму. Зрештою, як запевняє стародавній афоризм:
«Законний уряд той, у якого перевага в артилерії». Широкомасштабні дії із силового захоплення
влади здатні дощенту зруйнувати політичну та
соціальну структури суспільства, увергнути країну в безодню «смутних часів». Усе більше людей
вважають, що з національною демократією, особливо в її політичних проявах, стався явний і болючий промах. За таких умов модератори багатьох
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громадських і деяких політичних рухів уявляють
зміну персонального складу влади єдино можливим шляхом повернення до нормального життя.
Сучасною спробою пояснити феномен політичних
переворотів є концепція відомого американського
політолога, почесного професора Каліфорнійського університету Чалмерса Джонсона, який у своїх
міркуваннях спирається на теорію саморегульованого суспільства Т. Парсонса. Якщо суспільство
не здатне змінювати свої інститути відповідно до
змін, що відбуваються, зазначає Ч. Джонсон [28,
с. 19], то суспільна система набуває стану нестабільності (втрати рівноваги). Саме ця нестабільність стає необхідною умовою для виникнення переворотів. Їхнім основним джерелом є розбалансування зв’язків між визначальними культурними
цінностями суспільства та системою економічного
виробництва.
Одна із сучасних концепцій революції викладена
в праці «Від мобілізації до революції» [28, с. 20]. Її
автор – Чарльз Тіллі, впливовий американський
соціолог історії, керівник Центру досліджень соціальних організацій при Мічиганському університеті, розглядає цю форму політичного процесу
як прояв протесту та насильства. Перевороти, переконаний учений, – це тип колективної дії при
втраті владою контакту із суспільством. Політичні
ексцеси як засоби мобілізації групових інтересів
виникають тоді, коли люди не мають інституційних можливостей виявлення своєї волі й інтересів,
їхні вимоги не беруться до уваги, а масові виступи
придушуються державною владою.
Переворот у практиці політичного процесу є рідкісним, але завжди феноменальним явищем, яке
набуває відповідної специфіки залежно від історичної епохи, масштабів і «сценарних» моментів. На відміну від революції, перевороти не призводять до докорінних соціальних змін, а лише
викликають персональні переміщення у центрі
влади. Здійснюються перевороти по-різному: від
примусу прийняття рішень під тиском до прямого
насильства над владою. Спрямованість і характер переворотів залежать від того, якими силами
і з якою метою їх здійснюють.
Серед політичних переворотів виокремлюють
такі:
– державний переворот – насильницька, примусова зміна глави держави або уряду і приведення
до влади нових політичних осіб, груп з боку впливових, але не досить уповноважених сил в апараті
держави. Зміни, таким чином, відбуваються в рамках правлячої еліти;
– «палацовий» переворот – форма зміни влади
унаслідок інтриги або заколоту певної групи осіб,
які відіграють помітну роль при дворах (у палацах)
монархів. До переворотів свого часу вдавалися
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представники династій Медічі, Капетингів, Валуа,
Бурбонів, Романових та ін. Сучасні «палацові»
перевороти – це, радше, спроби заколотів у тих
чи тих інститутах влади, наприклад, витіснення
одного клану іншим із верхівок влади.
Розглянемо інші форми насильницького захоплення влади.
Повстання – форма політичного процесу, яка має
досить радикальний характер через радикальні дії його учасників і широке використання всіх
доступних його учасникам збройних засобів. Залежно від історичної епохи та соціального складу
учасників повстання характеризуються значним
різноманіттям, відрізняючись за ступенем інтенсивності, рівнем організованості, тривалості.
Велику роль у повстанні відіграють його керівники (командири), які проголошують цілі повстанців (часто досить декларативні). Мета і завдання повстанців проголошуються в деклараціях,
гаслах, примітивних програмах. Цілі повстань
зазвичай мають негативний руйнівний характер,
але не завжди політичний (іноді національний,
визвольний, спрямований на позбавлення від колоніального гніту). Дії повстанців здебільшого
зосереджені на певній території або проблемі, що
обмежена конкретною метою.
Бунт від повстання відрізняється цілеспрямованим характером і слабкими елементами організації. Це обмежені в часі масові дії, що мають дуже
високий рівень інтенсивності, активності учасників. Бунти породжуються конкретними проблемами буття людей. Вони завжди є відповідною
реакцією на певні екстраординарні дії (злочинна
бездіяльність) представників влади.
На думку французького соціолога Алена Турена [28, с. 30], для бунту характерні порівняно
невелика чисельність учасників, їхній вузький
соціальний склад, локальне здійснення опору
щодо певних дій уряду, відсутність атак на центри
влади та невизначеність політичних цілей. Гасла,
які висувають бунтівники, або занадто глобальні,
абстрактні, або надзвичайно примітивні, а їхні дії
в основному мають характер стихійного опору та
протесту. У політичній практиці відома велика
кількість бунтів, спричинених соціально-економічними, побутовими та національно-культурними чинниками, як-от: «хлібні», «цукрові», «жіночі», «селянські» тощо.
Заколот за ступенем інтенсивності й емоційної напруги близький до бунту, але в ньому бере участь
іще менше учасників. Він виникає внаслідок свідомої цілеспрямованої підготовки певної групи
осіб і має збройний характер. У заколоті роблять
ставку на військову силу. Тому основний резерв
бунтівників зазвичай становить армія. Якщо
кількість організаторів заколоту невиправдано
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зростає, то його «сценарій» втрачає чіткість, набуває характеру тотальної нетолерантності, відтак,
за логікою політичного розвитку, заколот повинен
перетворитися на бунт. Якщо маси не підтримали
заколотників, то дії останніх можна кваліфікувати
як путч.
Путч – форма (спроба) захоплення влади за допомогою використання репресивних заходів і частини армії. Путч виникає в умовах військових
дій, які не мають широкої соціальної підтримки,
не враховують специфіки ситуації, не мають продуманої програми. Військові формування використовуються як інструмент захоплення влади
або як засіб психологічного тиску на легітимний
уряд з метою примусити його піти у відставку.
Військовий заколот завжди є формою нелегітимного встановлення режиму влади військовими
(генералітетом, офіцерами), яка не передбачена
законом, спирається на силу зброї та відображає
в першу чергу інтереси керівництва армії або військово-промислового комплексу.
Повалення навіть найбільш, здавалося б, стійких
режимів за певних умов цілком можливе, і ніхто
не може бути застрахований від такого розвитку
подій, особливо в період ослаблення вищої влади.
Вдалим чи ні буде переворот – це залежить від
поєднання в адекватній пропорції дій внутрішньої
опозиції з наявністю у неї зовнішньої підтримки –
військової, політичної та фінансової.
Стандартним наслідком повалення правлячого
режиму (або втрати ним контролю над значною
частиною території країни) є не тільки послаблення інститутів верховної влади, а й децентралізація
або повний розпад держави.
Люди й організації, яких зовнішні сили використовують у процесі зміни правлячих режимів,
як правило, починають діяти самостійно на противагу інтересам тих, хто їх підтримував. Тому
повністю контролювати учасників переворотів
протягом тривалого часу неможливо, хоча стійкі контакти з «історичними спонсорами» вони
підтримують і використовуються останніми за
потреби.
Ключовим чинником для проведення успішного державного перевороту є участь у ньому (або
приєднання хоча б на початковій стадії) представників вищої державної еліти: членів правлячої
сім’ї, губернаторів, мерів столиць, представників силових структур і великого бізнесу. Головне
завдання ініціаторів та організаторів перевороту
з зовнішніх центрів впливу – знайти опору в еліті.
Державний переворот і революція можуть початись із випадкових подій, передбачити які майже
неможливо. Провал спроби державного перевороту або революції не тягне за собою відмову
від підтримки їхніх організаторів зовнішніми
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спонсорами. Успішна революція або державний
переворот можуть спровокувати такі само події
в сусідніх країнах. Успішна боротьба зі спробою
організації державного перевороту або революції
вимагає поєднання гнучкості щодо населення, яке
бере в них участь, із жорстким відстоюванням
монополії держави на застосування зброї.
Ескалація ненасильницьких дій далеко не завжди дозволяє досягти визначеного «порогового»
значення поставленої мети. За рахунок компромісу між опозицією та владою можна домогтися,
наприклад, відставки кількох високопоставлених
чиновників, суду над кількома корупціонерами.
Однак до зламу правлячого режиму такі дії призводять у виняткових випадках. Тому в багатьох
владно-політичних ексцесах і конфліктах опозиція
нарощує тиск на владу, переходячи до обмежених,
а потім і масштабних силових заходів впливу.

макро-, середньому, мікро- і особистісному. Безпосередня профілактика конфліктів пов’язана з усуненням можливостей здійснення переворотів. У її
основі лежить усунення деформації соціальних
відносин, негативної стратифікації суспільства,
а також соціальна гігієна, психопрофілактика,
масова, групова й індивідуальна психотерапія,
соціальний захист населення.

Висновки
1. Повалення навіть найбільш стійких режимів
за певних умов цілком можливе, і жодна держава
не може бути убезпечена від такого перебігу подій,
особливо в період ослаблення вищої влади. Вдалим чи ні буде переворот, залежить від поєднання
адекватної пропорції дій внутрішньої опозиції
з наявністю у неї зовнішньої підтримки – військової, політичної та фінансової.

Цей військово-силовий етап слідує за етапом
громадянської непокори, головними завданнями якого є дезорганізація ключових державних
інститутів забезпечення безпеки, дискредитація
політичного і військового керівництва країни,
збройних сил та органів охорони правопорядку.
Формується недоброзичлива стосовно влади міжнародна громадська думка, деморалізуються населення, правлячі кола, силові структури, активно
використовуються «агенти впливу», поширюються
панічні чутки та настрої. Як результат – на фінальній стадії конфронтації підривається політична
воля уряду й еліти, знижується до неприпустимих
меж безпека держави та ставиться питання про
передачу влади якимось опозиційним силам як
знаряддю зовнішнього правління.

2. Стандартним наслідком повалення правлячого
режиму (або втрати ним контролю над значною
частиною території країни) є не лише ослаблення
інститутів верховної влади, а й децентралізація
або повний розпад держави.

Стислі терміни, за яких переворот переходить із
категорії потенційних загроз до реальних, вимагають ретельного превентивного опрацювання на
державному рівні заходів протидії. Профілактика
небезпечних для країни переворотів – це система
заходів, спрямована на їх запобігання, а також
пошук технологій мінімізації їхніх наслідків.

4. Державний переворот та інші політичні ексцеси
можуть початися з випадкових подій, передбачити
які майже неможливо.

Можна вказати на типові помилки щодо нейтралізації переворотів, а саме: запізнювання у прийнятті необхідних заходів; спроби знешкодити
переворот без з’ясування його істинних причин;
використання тільки сили, каральних заходів із
врегулювання конфлікту або, навпаки, тільки дипломатичних переговорів; шаблонне застосування
схем контрперевороту конкретного конфлікту без
урахування типу та його особливостей.

6. Успішна революція чи переворот можуть провокувати аналогічні події в сусідніх країнах.

Отже, профілактика конфліктів передбачає прогнозування, наприклад, початку силових акцій,
тяжкість їхніх наслідків тощо. Це стає можливим
завдяки використанню експертного опитування, методів екстраполяції, математичного та експериментального моделювання. Профілактика
конфліктів повинна здійснюватися на всіх рівнях:
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3. Наслідки зміни влади не завжди збігаються
з очікуваннями тих, хто її скидає. Люди й організації, які використовуються у процесі зміни правлячих режимів зовнішніми силами, як правило,
починають діяти самостійно, не в інтересах тих,
хто їх підтримував. Повністю контролювати учасників переворотів протягом тривалого часу неможливо, хоча вони підтримують стійкі контакти
з «історичними спонсорами» і використовуються
останніми в разі необхідності.

5. Провал спроби державного перевороту або революції не означає відмови від їх підтримки організаторами – зовнішніми спонсорами.

7. Ескалація ненасильницьких дій не завжди дозволяє досягти заданого «порогового» значення
поставленої мети. За рахунок компромісу між опозицією та владою можна домогтися, наприклад,
відставки кількох високопоставлених чиновників,
суду над кількома корупціонерами тощо. Однак
до зламу правлячого режиму такі дії призводять
лише у виняткових випадках. Тому в багатьох
конфліктах опозиція і зовнішні сили нарощують
тиск на владу, переходять до обмежених, а потім
і до масштабних силових заходів впливу.
8. Стислі терміни переходу перевороту з категорії потенційних загроз до реальних вимагають
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ретельного превентивного опрацювання на державному рівні заходів протидії, які повинні нейтралізувати «гандикап раптовості» у застосуванні
підривних технологій.
Перспективи подальших розвідок стосуються поглиблення теоретичних засад кратології у вітчизняній науці.
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інформаційної політики та удосконалення державного регулювання інформаційних відносин» в Інституті внесено зміни в науково-дослідну тематику, уточнено завдання та функції, удосконалено
організаційно-штатну структуру. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого
1997 р. № 171 «Питання Національного інституту
стратегічних досліджень» розширено мережу філіалів у регіонах України, зокрема в Автономній
Республіці Крим, Донецькій, Закарпатській, Львівській та Одеській областях створено регіональні
інформаційно-аналітичні центри, а в 1999 р. утворено Центр інформаційних ресурсів і технологій.
У 2002, 2003, 2007, 2010 рр. відбувалися зміни
в структурі НІСД, напрямах його статутної діяльності. Так, у 2002 р. при Інституті створено
Центр інвестиційно-інноваційної політики та Соціологічну службу, у 2003 р. проведено комплексну
перебудову Інституту, закінчено формування філіалів у Львові та Одесі.
Згідно з Указом Президента України від 16 грудня
2002 р. НІСД виконує організаційний, методичний
та науковий супровід підготовки проектів щорічних послань Президента України до Верховної
Ради України, подає на розгляд безпосередньо
Главі держави проекти програмних документів,
експертизи нормативно-правових актів, аналітичні довідки і пропозиції щодо основних засад
внутрішньої та зовнішньої політики, шляхів вирішення загальнодержавних і регіональних проблем
суспільного розвитку.
Протягом усього терміну своєї роботи Інститут
забезпечує широку публічну експертну підтримку
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політичної позиції Президента України шляхом
проведення «круглих столів», наукових конференцій, засідань експертних груп тощо, тематика
і завдання яких визначаються проблемами, над
якими Інститут працює, актуальними питаннями внутрішньої та зовнішньої політики, здійснює
також координаційні функції стосовно проведення наукових досліджень з тематики національної
безпеки та оборони України.
Інститут встановив, підтримує та розвиває творчі
контакти з різними міжнародними організаціями
та структурами, у т. ч. з представництвом ООН
в Україні, а також із багатьма зарубіжними науковими центрами, інститутами, університетами,
зокрема КНР, США, Канади, Великої Британії,
Німеччини, Польщі, Словаччини, Австрії, Литви,
Японії та ін.
З липня 1999 р. в НІСД і Національному інституті
українсько-російських відносин (НІУРВ) розпочала роботу спільна спеціалізована вчена рада із
захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук із 4 спеціальностей
у галузі політичних, філософських, економічних
і технічних наук.
Важливою подією 1998 р. став вихід у світ першого
числа журналу «Стратегічна панорама».
У 1998–1999 рр. НІСД виконав 39 державних наукових проектів. За підсумками досліджень опубліковано 71 працю – монографії, наукові доповіді,
інформаційно-аналітичні огляди і звіти загальним
накладом близько 10 тис. прим. Вони надсилалися
майже 200 постійним адресатам, серед яких члени
РНБОУ, керівництво та фахівці Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України, міністерств і відомств, дипломатичних представництв України за кордоном,
місцевих органів державної влади, а також вітчизняні та зарубіжні наукові й навчальні заклади,
провідні бібліотеки України.
У ці роки співробітники Інституту брали участь
у підготовці низки проектів законів України («Про
ратифікацію Угоди між Україною та Російською
Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту», «Про участь України в міжнародних миротворчих операціях», «Про захист
населення і територій при надзвичайних ситуаціях», «Про інформаційний суверенітет України» та
ін.), працювали в складі офіційних делегацій України, міжвідомчих і відомчих комісій і робочих груп
(зокрема, щодо врегулювання питань юрисдикції
та взаємних розрахунків між урядами України
та РФ у зв’язку з тимчасовим перебуванням на
території України Чорноморського флоту РФ, та
інших актуальних міждержавних угод; розроблення «Балтійської стратегії», Стратегії забезпечення
економічної безпеки України, Концепції реалізації в Україні Угоди про створення зони вільної
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торгівлі держав СНД, підготовки матеріалів з проблем подолання «тінізації» економіки та ін.).
У цей період теоретичні проблеми національної
безпеки України висвітлювались у колективних та авторських монографіях НІСД: «Оцінка
й аналіз фонового ризику смертності в Україні»
(А. Б. Качинський, С. І. Пирожков, Г. А. Хміль),
«Без’ядерний статус і національна безпека України» (Г. М. Перепелиця), «Соціально-політична
стабільність у регіоні: етнополітичні та міжконфесійні чинники» (О. І. Уткін), «Економічна стратегія
держави у нестабільних ринкових економічних
системах» (Я. А. Жаліло), «Національно-політичні рухи та їхній вплив на державне управління» (С. І. Здіорук, В. Г. Кремень, М. Д. Міщенко),
«Україна – 2000 і далі: геополітичні пріоритети
та сценарії розвитку» (колективна), «Спеціальні
інформаційні операції та пропагандистські кампанії» (О. В. Литвиненко), «Міжнародні християнські організації і національна безпека України»
(С. В. Сьомін) та багатьох інших.
У 2001 р. співробітники Інституту брали участь
у розробці проектів Концепції національної безпеки України, Стратегії демократичного цивільного
контролю в оборонній сфері, Воєнної доктрини
України, Концепції та Програми забезпечення економічної безпеки України, підготовці Програми
економічного співробітництва України з Російською Федерацією на період до 2007 року, законів
України; залучалися до складу офіційних делегацій України, міжвідомчих і відомчих, урядових та
інших комісій і робочих груп.
В Інституті постійно діяв «круглий стіл» «Безпека
економічних трансформацій». Крім цього, було
організовано ще 8 конференцій, семінарів, інших
«круглих столів».
Науковці Інституту розробили й реалізували технологію єдиного інформаційного простору та комутованого мережевого середовища між РНБОУ,
Національним інститутом проблем міжнародної
безпеки, Міністерством закордонних справ України, Міністерством оборони України та Центром
стратегічного планування при Президентові
України. Було організовано доступ до світових
інформаційних ресурсів через ISP (Internet Serviсе
Provider).
Теоретичні, концептуальні та методологічні аспекти стратегії суспільного розвитку України
аналізувались у 18 наукових працях, опублікованих у 2001 р.: монографіях, препринтах, наукових
доповідях, інформаційно-аналітичних оглядах.
Серед фундаментальних досліджень – колективна
монографія «Стратегія національної безпеки України в контексті досвіду світової спільноти» (головний редактор О. Ф. Бєлов), «Стратегічні інтереси
України в країнах Чорноморського регіону та проблеми національної безпеки» (Б. О. Парахонський,
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М. М. Гончар, В. Л. Кузнєцов та ін.), препринт «Методологічні засади розробки нової редакції концепції національної безпеки України» (О. М. Гончаренко, Е. М. Лисицин), монографії «Екологічна
безпека України: системний аналіз перспектив
покращання» (А. Б. Качинський), «Воєнна безпека
України на межі тисячоліть» (Г. М. Перепелиця,
В. С. Корендович, А. М. Павленко, А. А. Соболєв,
О. О. Нестеров) та інші актуальні видання.

стратегія держави: теорія, методологія, практика»
(Я. А. Жаліло), «Інформаційні впливи та операції. Теоретико-аналітичні нариси» (О. В. Литвиненко), «Конфлікти в посткомуністичній Європі»
(Г. М. Перепелиця), «Конкурентоспроможність
національної економіки: сутність та умови забезпечення» (колективна), «Специфіка становлення
громадянського суспільства в Україні» (Т. В. Розова, В. Ю. Барков) та ін.

У 2002 р. за роботу «Науково-методологічне забезпечення системи національної безпеки України»,
яка тривала 10 років, колективу авторів присуджено Державну премію України в галузі науки
і техніки. Серед лауреатів – О. Ф. Бєлов (керівник), Ю. М. Пахомов, С. І. Пирожков, О. С. Власюк,
Л. О. Бакаєв, В. М. Геєць, В. П. Шкідченко, В. І. Мунтіян, В. П. Горбулін, Б. В. Губський, знані в Україні
вчені-економісти, громадські та політичні діячі,
керівники установ і відомств.

У 2004 р. Інститут виконував завдання, визначені
в його Статуті, здійснював координацію наукових
досліджень з іншими науково-дослідними структурами й установами. Наприклад, над текстом
Послання Президента України працювали більшість науковців НІСД, а також відомі українські
економісти, політологи, соціологи.

Упродовж 2001–2002 рр. НІСД працював над
21 державним науковим проектом. Підготовлено
214 науково-аналітичних матеріалів з різних проблем суспільного, економічного, політичного, соціального розвитку України. Окремі з них використовувалися для підготовки указів і розпоряджень
Президента України, інших актів законодавства.
За 2002 р. створено 20 наукових праць – монографій, препринтів, матеріалів «круглих столів».
Серед них – фундаментальна праця науковців
Інституту «Стратегії розвитку України: теорія
і практика», приурочена до 10-річчя Інституту.
У 2003 р. науково-дослідна робота НІСД здійснювалася в межах 7 загальноінститутських наукових
проектів, унаслідок чого Інститутом підготовлено
979 аналітичних записок, 34 випуски щотижневого моніторингу найважливіших подій суспільного
розвитку, велику кількість науково-аналітичних
матеріалів з різних проблем суспільно-політичного, економічного та соціального розвитку України,
зміцнення національної безпеки та обороноздатності України, удосконалення її зовнішньої та внутрішньої політики.
У 2003 р. розпочала роботу аспірантура НІСД із
9 спеціальностей.
Упродовж 2003 р. опубліковані: 8 монографій,
13 матеріалів «круглих столів» та конференцій (із
25 проведених), 18 статей у «Стратегічній панорамі», 185 – в інших наукових виданнях. Наукова
спільнота, політики, громадяни позитивно оцінили започаткований щорічник «Україна: стратегічні
пріоритети. Аналітичні оцінки».
У цьому ж році побачили світ проект Послання
Президента України до Верховної Ради України
«Про внутрішнє і зовнішнє становище України
у 2002 році», Стратегія економічного та соціального розвитку України на 2004–2015 рр., «Економічна
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Фундаментальне наукове дослідження «Українська політична нація: генеза, стан, перспективи»
увійшло до десятки найкращих видань України
2004 р. Серед інших непересічних видань – «Переяславська угода 1654 року: історичні уроки для
Українського народу».
У 2005 р. наукові підрозділи Інституту виконували 7 науково-дослідних проектів, серед них:
Проект щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України; «Щорічні оцінки
суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку України»; «Нова хвиля економічних реформ: загальнодержавний та регіональний
контекст»; «Внутрішньополітичні перетворення
в Україні: проблеми реалізації»; «Гуманітарні пріоритети суспільно-політичного розвитку України»;
«Стратегія України в галузі зовнішньої політики,
безпеки та оборони»; «Оборонно-промислова політика України в умовах трансформації: проблемні
питання і перспективи їх вирішення».
Результати розробок упроваджені в науковій продукції Інституту: проекті Послання Президента
України до Верховної Ради України «Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2005 році», щорічнику «Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки – 2005», препринтах, аналітичних
доповідях, інформаційно-аналітичних матеріалах, публікаціях у наукових виданнях та ЗМІ, монографіях «Український соціум» (О. С. Власюк,
В. С. Крисаченко, М. Т. Степико та ін.); «Регіони
України: проблеми та пріоритети соціальноекономічного розвитку» (за ред. З. С. Варналія);
«Суспільно-релігійні відносини: виклики Україні
ХХІ століття» (С. І. Здіорук).
Протягом 2006 р. Інститут подав до органів влади
142 матеріали, забезпечено видання (разом із регіональними філіалами) 13 монографій, аналітичних
доповідей, брошур, 9 матеріалів «круглих столів»,
33 статті співробітників Інституту опубліковано
в журналі «Стратегічна панорама». Започатковано видання наукового збірника «Стратегічні
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пріоритети», його перший випуск вмістив 25 статей. Близько 250 публікацій співробітників НІСД
надруковано в інших наукових виданнях.

від 11 січня 2008 р. № 12/2008, та організаційне,
науково-інформаційне забезпечення міжнародного форуму «Європа – Україна».

Інститут (м. Київ) і його регіональні філіали у містах Дніпропетровську, Донецьку, Львові, Одесі,
Сімферополі, Ужгороді, Харкові провели та долучилися до участі в 65 комунікативних заходах,
32 з них відбулися в столиці, 33 – у містах, де працювали філіали.

Складником статутних завдань Інституту стала
нормопроектна робота, відповідно до Указу Президента України від 4 лютого 2008 р. № 83/2008 «Про
деякі питання Центру нормопроектного забезпечення діяльності Президента України», відбувалося становлення структурного підрозділу. У цей та
наступні роки проводилися наукові дослідження,
експертизи проектів нормативно-правових актів,
готувалися законопроекти з удосконалення законодавчого врегулювання конституційних прав
громадян, чинного законодавства України з питань національної безпеки та оборони України,
адміністративного законодавства України тощо.

За даними на кінець 2006 р. в НІСД здійснювалася підготовка 45 аспірантів (17 – з відривом від
виробництва), 7 докторантів і 20 здобувачів наукового ступеня кандидата наук.
Наприкінці 2007 р. у складі головного Інституту
(м. Київ) діяли 7 функціональних та 11 наукових
підрозділів, Центр нормопроектного забезпечення діяльності Президента України. В Інституті та
його філіалах станом на кінець 2007 р. працювали
20 докторів і 53 кандидати наук.
З 2007 р. робота НІСД здійснювалася в новій формі прикладних наукових досліджень за такими
основними напрямами: підготовка Послання Президента України до Верховної Ради України; аналітико-прогнозне супроводження діяльності Глави
держави; інформаційно-комунікативне супроводження політики Президента України; розвиток
міжнародного партнерства і співробітництва.
Упродовж 2008 р. з метою підвищення рівня аналітико-прогнозного супроводження діяльності
Президента України проводилися експертні дискусії («Проблеми української економіки: внутрішні
суперечності чи результат світової фінансової кризи», «Російсько-грузинський конфлікт: причини
та наслідки для європейської безпеки», «Вибори
в Києві: сценарії та прогнози»), «круглий стіл»
«100 днів українського уряду: успіхи, проблеми,
перспективи», друкувалися аналітичні доповіді та
матеріали. Було підготовлене видання «Голодомор
в Україні 1932–33 років за документами Політичного архіву Міністерства закордонних справ».
У 2008 р. результатом співпраці Інституту та Національної конституційної ради став спеціальний
випуск наукового збірника «Стратегічні пріоритети» – «Конституційний процес в Україні» (2008,
№ 2 (7)), присвячений питанням конституційної
реформи в Україні.
Цього ж року були надруковані колективна монографія «Україна в 2008 році: щорічні оцінки
суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку» та підсумкове видання «Україна
у 2008 році: процеси, результати, перспективи.
Біла книга державної політики». До важливих наукових результатів Інституту цього року належать
Концепція гуманітарного розвитку України, підготовлена на виконання Указу Президента України
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Протягом 2008 р. до Секретаріату Президента
України та інших органів державної влади подано більше 290 аналітичних матеріалів, 26 проектів
нормативно-правових актів та 28 наукових експертиз проектів таких актів, програмних документів,
концепцій; підготовлено близько 20 аналітичних
матеріалів за зверненнями РНБОУ, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України
тощо; проведено близько 80 «круглих столів», конференцій, семінарів за участю широкого кола науковців, фахівців, експертів, політиків; надруковано
7 монографій, 17 матеріалів «круглих столів» та
конференцій; підготовлено повний річний комплект збірника «Стратегічні пріоритети»; науковці
НІСД опублікували понад 300 статей у наукових
виданнях.
У 2009 р. НІСД продовжував працювати над зазначеними вище проблемами, проводилися соціологічні дослідження з актуальних суспільно-політичних і соціально-економічних проблем країни,
наприклад проекції економічної кризи на політичні симпатії громадян; ставлення громадян до
фінансово-економічного стану країни тощо.
Із залученням авторитетних фахівців, представників широкої громадськості підготовлена Біла книга державної політики «Україна в 2009 році: конституційний процес і перспективи країни», в якій
зосереджено увагу на аналізі конституційних ініціатив Президента України та результатах всенародного обговорення проекту Закону України
«Про внесення змін до Конституції України». Під
час її підготовки було систематизовано 8200 звернень і пропозицій громадян до законопроекту.
У монографії «Україна в 2005–2009 рр.: стратегічні
оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку» представлено системний аналіз
державної політики України за вказаний період.
Протягом 2010 р. до Адміністрації Президента
України та інших органів державної влади надіслано 273 аналітичні матеріали; 8 проектів
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нормативно-правових актів та 518 наукових експертиз проектів нормативно-правових актів,
НІСД виконував науково-дослідні роботи з розробки на замовлення програмних документів,
концепцій; підготовлено 40 аналітичних матеріалів на звернення Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, РНБОУ, Міністерства
економіки України, Міністерства юстиції України,
МОН України та ін. Видано 23 одиниці друкованої
наукової продукції; підготовлено 4 номери збірника «Стратегічні пріоритети» за 2010 р. Зокрема,
розроблено Стратегію соціально-економічного
розвитку Сумської області на період до 2015 р.,
Програму розвитку АР Крим у сфері туризму та
курортів на 2011–2015 роки та Модель соціально-економічного розвитку АР Крим до 2020 року.
Відповідно до наукових проектів та за дорученнями Адміністрації Президента України проведено
45 конференцій, «круглих столів», семінарів, до
яких залучалися провідні українські науковці, експерти, політики.
В Інституті здійснювалася підготовка наукових
кадрів вищої кваліфікації: навчалися 84 аспіранти
(31 – з відривом і 53 – без відриву від виробництва), 7 докторантів. З метою підготовки й захисту
кандидатської дисертації прикріплено 17 здобувачів наукового ступеня кандидата наук.
На виконання постанов Президії ВАК України
№ 6–08/6 від 6 жовтня 2010 р., № 101–06/8 від
22 грудня 2010 р. у НІСД створено спеціалізовані вчені ради Д 26.718.01 та Д 26.718.03 з правом
прийняття до розгляду та проведення захистів
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора
(кандидата) наук за спеціальностями 21.04.01 –
економічна безпека держави (економічні науки);
21.01.01 – основи національної безпеки держави
(політичні науки); 21.03.01 – гуманітарна і політична безпека держави (філософські науки)
відповідно.
У 2011 р. НІСД завершив 20 науково-дослідних
робіт за бюджетною програмою прикладних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої
та зовнішньої політики. У межах виконання НДР
підготовлено Проект щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про
внутрішнє та зовнішнє становище України
у 2011 році», надрукований у виданні «Модернізація України – наш стратегічний вибір».
У цьому ж році оприлюднено значну кількість
колективних та індивідуальних монографій, матеріалів «круглих столів» та конференцій. Ось
деякі з них: «Стратегічне планування: вирішення
проблем національної безпеки» (В. П. Горбулін,
А. Б. Качинський); «Державні фінанси України:
досвід та перспективи реформ» (О. О. Молдован);
«Українська ідентичність: феномен та засади
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формування» (М. Т. Степико); «Стратегії розвитку регіонів: шляхи забезпечення дієвості» (за ред.
С. О. Білої); «Військово-технічне співробітництво
в умовах глобалізації: український вимір» (за
заг. ред. О. В. Литвиненка); аналітичні доповіді:
«Україна – НАТО: нові умови та реалії співробітництва» (О. С. Александров; упорядн. В. М. Бегма,
Н. Г. Діденко, О. О. Резнікова; за заг. ред. О. В. Литвиненка); «Проблеми становлення накопичувальної складової пенсійного забезпечення в Україні»
(О. П. Коваль); «Три роки членства у СОТ: тенденції зовнішньої торгівлі України у посткризовий
період» (І. В. Клименко, О. А. Федірко, І. В. Ус);
«Тіньова економіка в Україні: масштаби та напрямки подолання» (Т. А. Тищук, Ю. М. Харазішвілі, О. В. Іванов та ін.); «Інформаційні технології як фактор суспільних перетворень в Україні»
(М. А. Ожеван, С. Л. Гнатюк, Т. О. Ісакова; за заг.
ред. Д. В. Дубова). Вийшли друком 4 науковоаналітичні щоквартальні збірники «Стратегічні
пріоритети».
На той час в Інституті працювали 17 докторів наук,
75 кандидатів наук; серед яких – 10 професорів,
15 доцентів, 13 старших наукових співробітників. Почесне звання України «заслужений» мали
15 працівників.
У 2011 р. тривала міжнародна співпраця НІСД
з такими науковими інституціями, як польський
Інститут східноєвропейських досліджень, зокрема
в межах організації щорічного міжнародного «Економічного Форуму» (м. Криниця-Здруй, Польща);
Китайська академія сучасних міжнародних відносин; Європейський центр досліджень проблем
безпеки ім. Дж. Маршалла (США – Німеччина);
Дослідницький Центр Словацької асоціації зовнішньої політики (RC SFPA, м. Братислава, Словацька Республіка); Всесвітній інститут з ядерної
безпеки (WINS, Відень, Австрія); Польський центр
східних досліджень (OSW, м. Варшава, Республіка
Польща); Російський інститут стратегічних досліджень (РІСД, Москва, РФ); Центр стратегічних
і міжнародних досліджень (CSIS, Нью-Йорк, США).
30 березня 2012 р. відбулася наукова конференція
«Національні стратегії в епоху глобальних
трансформацій» з нагоди 20-ї річниці створення Інституту. У заході взяли участь Президент
України, провідні науковці та експерти наукових
та експертно-аналітичних установ, представники
органів державної влади, громадських об’єднань,
засобів масової інформації тощо. Працівникам
НІСД було вручено державні нагороди.
У 2012 р. Інститут завершив 19 науково-дослідних робіт за бюджетною програмою «Прикладні розробки та дослідження у сфері державного
управління, стратегічних проблем внутрішньої
і зовнішньої політики та з питань посередництва
і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)».

Ñòðàòåãi÷íà ïàíîðàìà

1’ 2017

Сторінки історії
У межах виконання НДР «Проект щорічного Послання Президента України до Верховної Ради
України» науковцями НІСД із залученням провідних фахівців підготовлено Проект щорічного
Послання Президента України до Верховної Ради
України «Про внутрішнє та зовнішнє становище
України у 2012 році». До Адміністрації Президента України та інших органів державної влади
подано 379 аналітичних матеріалів; 3 проекти нормативно-правових актів та 339 науково-правових
експертиз проектів законів та інших нормативно-правових актів. Переважна більшість аналітичних матеріалів розміщена на веб-сайті Інституту.
Було видано 48 друкованих видань; опубліковано
понад 230 статей. Підготовлено 4 номери збірника «Стратегічні пріоритети» та щорічний альманах «Ойкумена». Зареєстровано нове періодичне видання НІСД – журнал «Pro Futuro» («Для
майбутнього»).
Серед науково-дослідних робіт, які НІСД виконував на замовлення інших установ, – розроблення
«Стратегії економічного і соціального розвитку
Кіровоградської області на 2013–2020 рр.».
У 2012 р. Інститут продовжував розвивати наукове
співробітництво із вказаними раніше зарубіжними науково-дослідницькими центрами з КНР,
Словаччини, Австрії, ФРН, Польщі, Німеччини,
США. Відбувався обмін візитами делегацій. Було
започатковано і налагоджено співробітництво
з Центром стратегічних досліджень при Президентові Азербайджанської Республіки (ЦСДА).
На прохання Японського атомного промислового форуму (ЯАПФ) і Посольства Японії в Україні
продовжено низку експертних зустрічей представників влади і наукових організацій Японії, залучених до вирішення завдань із подолання наслідків
аварії на АЕС у м. Фукусіма, з фахівцями Інституту й представниками українських організацій
та установ, що мають відношення до ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, з метою
надання консультацій і матеріалів щодо передачі
досвіду України з подолання наслідків аварій на
АЕС.
У 2012 р. значний творчий доробок фахівців
Інституту втілився у численних друкованих
виданнях, наприклад, аналітичних доповідях:
«Бюджетна політика в Україні в умовах ризиків
сповільнення економічної динаміки» (О. О. Молдован, О. С. Біла, О. В. Шевченко та ін.), «Шляхи
протидії прихованому відпливу капіталу з України» (Т. А. Тищук, О. В. Іванов), «Реформування
сфери охорони здоров’я в Україні: організаційне,
нормативно-правове та фінансово-економічне
забезпечення» (Т. П. Попченко) та ін.; монографіях: «Інвестиційна безпека перехідних економік
в умовах глобальної інтеграції: теоретико-методологічні підстави та прикладні аспекти» (за ред.
В. Андрійчука, М. Флейчук, А. Мокія), «Ризики
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європейського інтеграційного проекту: виклики та можливості для України» (І. В. Клименко, І. В. Ус), «Стратегічні пріоритети безпечного
розвитку України на засадах зеленої економіки» (В. Г. Потапенко) та ін.; збірниках матеріалів: «Українська політична нація: проблеми становлення» (за ред. М. М. Розумного (заг. ред.),
М. Т. Степика, В. М. Яблонського), а також багатьох інших актуальних публікаціях.
У 2013 р., здійснюючи аналітико-прогнозне супроводження діяльності Президента України,
Національний інститут стратегічних досліджень
завершив 19 науково-дослідних робіт за бюджетною програмою «Фундаментальні та прикладні розробки та дослідження у сфері державного
управління, стратегічних проблем внутрішньої
і зовнішньої політики та з питань посередництва
і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)», а також працював над
науково-аналітичними й прогнозними дослідженнями відповідно до своєї статутної діяльності.
У межах виконання НДР «Проект щорічного Послання Президента України до Верховної Ради
України» підготовлено Проект щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України,
що побачив світ у виданні «Про внутрішнє та
зовнішнє становище України у 2013 році».
Зростала й наукова когорта Інституту: станом на
кінець 2013 р. тут працювали 22 доктори наук,
99 – кандидатів наук, вчене звання професора
мали 14 фахівців, доцента – 19, старшого наукового співробітника – 22. Почесне звання України
«заслужений» мали 27 працівників Інституту.
У 2013 р. Адміністрації Президента України та
іншим органам державної влади працівники Інституту надали 403 аналітичні матеріали; до Адміністрації Президента України було направлено
549 науково-правових експертиз нормативно-правових актів, винесених на розгляд Верховної Ради
України за процедурою першого читання.
Видано 31 друковане видання, із них: 3 – монографії, 23 – аналітичні доповіді; 3 – збірники матеріалів комунікативних заходів; підготовлено
4 випуски збірника «Стратегічні пріоритети»,
в яких уміщено 73 статті науковців Інституту,
статті інших учених. Підготовлено один випуск
науково-публіцистичного журналу «Pro Futuro».
Протягом року фахівці Інституту працювали
в складі кількох урядових комісій, низки міжвідомчих робочих груп. Крім того, у 2013 р. фахівцями Інституту на замовлення Міністерства
соціальної політики України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі АР Крим виконано
4 науково-дослідні роботи.
У 2013 р. прийом до аспірантури здійснювався за спеціальностями 21.01.01 «Основи
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національної безпеки держави» (політичні науки)
та 21.04.01 «Економічна безпека держави» (економічні науки); було зараховано 15 осіб, до докторантури – 2 особи. Протягом року захищено
9 дисертацій: 3 – на здобуття наукового ступеня
доктора наук, 6 – кандидата наук.
У 2013 р. фахівцями Інституту опубліковано чимало наукових праць, у т. ч. аналітичні доповіді: «Перспективи економіки України в умовах
глобальної макроекономічної нестабільності»
(Я. А. Жаліло, Д. С. Покришка, Я. В. Белінська та
ін.), «Організаційно-економічні інструменти державної аграрної політики в Україні» (В. М. Русан,
О. В. Собкевич, А. Д. Юрченко), «Модернізаційні пріоритети реформування транспортно-дорожнього комплексу в Україні» (О. В. Собкевич,
К. М. Михайличенко, О. Ю. Ємельянова), «Особливості формування сучасної зовнішньої політики
Російської Федерації» (М. Ф. Єжеєв, В. В. Орлик,
Н. І. Мхитарян; за ред. А. З. Гончарука) та ін.; монографії: «Міжнародне безпекове середовище:
виклики і загрози національній безпеці України»
(Б. О. Парахонський, Г. М. Яворська, О. О. Резнікова; за ред. К. А. Кононенка), «Явище політичної корупції: теоретико-методологічний аналіз»
(Г. В. Кохан), «Індикатори національної безпеки:
визначення та застосування їх граничних значень» (А. Б. Качинський) та ін.; збірники матеріалів конференцій, «круглих столів» та експертних
нарад: «Стратегічні пріоритети політики України в Чорноморському регіоні» (М. О. Воротнюк,
А. М. Захарченко, І. В. Максименко та ін.; за ред.
А. О. Филипенка).
У 2013 р. реалізовувались угоди про співробітництво з Дослідницьким центром Словацької асоціації зовнішньої політики, Всесвітнім інститутом
з ядерної безпеки (WINS, Відень, Австрія), Центром стратегічних досліджень при Президентові
Азербайджанської Республіки. Підписано рамковий документ про співробітництво з Програмою
розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН),
що входить до Системи ООН в Україні.
Суспільно-політичні зміни, що відбулися в Україні
в 2013–2014 роках, привели до повного перезавантаження завдань Національного інституту стратегічних досліджень. До Адміністрації Президента
України та інших органів державної влади направлено 305 аналітичних матеріалів.
На виконання статутного завдання Національного
інституту стратегічних досліджень та Розпорядження Президента України № 1126/2014-рп від
28 жовтня 2014 р. підготовлено Проект позачергового Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України у сфері національної безпеки
із розробленням Проекту Стратегії національної
безпеки України спільно з РНБОУ із залученням
провідних фахівців у цій галузі.
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У 2014 р. надруковано 22 наукові видання, підготовлено до друку 2 монографії; до щоквартального
збірника «Стратегічні пріоритети» науковці Інституту подали 90 статей.
У межах реалізації науково-дослідних робіт та
у відповідь на події в країні проведено 38 комунікативних заходів за участі представників органів
державної влади, провідних науковців, експертів неурядових організацій. Для висвітлення їхньої роботи налагоджено постійне інформаційне
співробітництво з телеканалами, друкованими та
електронними ЗМІ.
Протягом 2014 р. відбулися 3 засідання Міжвідомчої експертної робочої групи (МЕРГ) з питань
протидії загрозам розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення, а також пов’язаних
з ними терористичних загроз і захисту критично важливої для забезпечення життєдіяльності
держави інфраструктури. Фахівці Інституту працювали у складі урядових комісій, міжвідомчих
робочих груп.
На кінець 2014 р. загальна чисельність аспірантів
та докторантів сягнула 62 осіб, із них: 54 аспіранти
(25 навчалися з відривом від виробництва і 29 –
без відриву від виробництва) і 8 докторантів. З метою підготовки і захисту дисертацій прикріплено
трьох здобувачів наукового ступеня кандидата
наук. Протягом року на засіданнях спеціалізованої вченої ради Д 26.718.01 відбулися захисти
двох дисертацій на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук за спеціальністю
21.04.01 «Економічна безпека держави».
Колектив Інституту станом на грудень 2014 р. налічував 29 докторів наук та 90 – кандидатів наук.
В Інституті працювали 14 професорів, 20 доцентів
та 21 старший науковий співробітник. Почесні
звання України мали 17 працівників.
За мобілізацією в зону АТО направлені С. О. Зубченко та О. А. Іванишин.
Фахівці Інституту у 2014 р. підготували до друку
багато наукових робіт, зокрема: аналітичні доповіді: «Стратегія реформування системи державних
фінансів України: завдання, пріоритети, механізми» (О. О. Молдован), «Перекази мігрантів з-за
кордону: обсяги, канали, соціально-економічне
значення» (О. А. Малиновська), «Пенсійний вік:
іноземний досвід та вітчизняні реалії» (О. П. Коваль), «Проблеми та пріоритети модернізації
української культурної політики» (С. І. Здіорук,
А. О. Астаф’єв, М. Т. Степико та ін.; за заг. ред.
С. І. Здіорука), «Особливості захисту персональних даних у сучасному кібер-просторі: правові та
техніко-технологічні аспекти» (С. Л. Гнатюк) та
ін.; монографії: «Виклики модернізації в Україні:
політичні аспекти» (М. О. Паламарчук; за ред.
О. В. Литвиненка); збірники матеріалів «круглих
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столів», міжнародних науково-практичних конференцій та науково-експертних матеріалів, інші праці з актуальних питань життєдіяльності країни.
Упродовж 2015 р. Інститут оперативно реагував
на динамічні суспільно-політичні зміни в країні та світі. Згідно зі статутним завданням Інституту та Розпорядженням Президента України
№ 229/2015-рп від 26 лютого 2015 р. підготовлено
Проект Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє та зовнішнє становище України, оприлюднене у виданні
«Аналітична доповідь до щорічного Послання
Президента України до Верховної Ради України
«Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році». Координацію робіт із підготовки Аналітичної доповіді здійснював директор
Інституту В. П. Горбулін.
До Адміністрації Президента України та інших органів державної влади у 2015 р. надіслано 295 аналітичних матеріалів.
Фахівці Інституту працювали у складі урядових комісій, міжвідомчих робочих групах, брали
участь в експертному забезпеченні роботи української делегації у Тристоронній переговорній контактній групі з врегулювання ситуації на сході
України. Директор Інституту В. П. Горбулін представляв Україну в політичній підгрупі на Мінських
переговорах. Аналітичні матеріали, підготовлені
різними підрозділами Інституту, надавалися Адміністрації Президента, Раді національної безпеки
та оборони України та безпосередньо учасникам
переговорного процесу від України.
На виконання Указу Президента України
№ 605/2015 від 23 жовтня 2015 р. у складі Національного інституту стратегічних досліджень
створено Центр досліджень проблем Російської
Федерації з метою системного аналізу проблемних
питань у відносинах з РФ, вироблення пропозицій щодо забезпечення національних інтересів
України. Це зумовило корекцію планів наукової
діяльності Інституту. Указом Президента України
№ 656/2015 від 24 листопада 2015 року внесено
відповідні зміни до Статуту Інституту.
У 2015 р. на замовлення інших установ виконано 5 науково-дослідних робіт: «Розробка проекту Енергетичної стратегії України на період до
2030 року»; «Нормативно-правові й інституційні
засади удосконалення державної політики щодо
зняття з експлуатації ЧАЕС і перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему»;
«Науково-експертний висновок до проекту Закону України «Про внутрішній водний транспорт»;
«Розробка проекту нової редакції Морської доктрини України на період до 2035 року»; «Розробка
проекту нової редакції Морської доктрини України на період до 2035 року» проводилося на замовлення Державної установи «Держгідрографія».
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Протягом року надруковано 9 наукових видань,
одне з них – «Україна і світ: дев’ятий вал чи
китайська стіна» (В. П. Горбулін, О. С. Власюк,
С. В. Кононенко). У роботі висвітлено політико-теоретичні, геополітичні, культурно-історичні й зовнішньополітичні аспекти збройного конфлікту
на Донбасі. Запропоновано прогностичні сценарії подальшої еволюції конфліктної ситуації на
двосторонньому, регіональному та глобальному
рівнях. Виокремлено й витлумачено джерела зовнішньополітичної поведінки сучасної Росії щодо
України та решти держав пострадянського простору. На підставі досвіду конфлікту на Донбасі
визначено стратегію й систематизовано тактики
протидії зовнішній агресії.
Підготовлено 4 номери «Стратегічних пріоритетів», один номер науково-практичного журналу
«Стратегічна панорама», до яких увійшли 64 статті
науковців Інституту.
Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації
продовжувалася. Загальна чисельність здобувачів – 67 осіб, із них: 60 аспірантів (24 здобували
освіту з відривом від виробництва і 36 – без відриву від виробництва) і 7 докторантів.
На засіданнях спеціалізованої вченої ради
Д 26.718.01 відбулися захисти однієї докторської
та чотирьох кандидатських дисертацій за спеціальністю 21.04.01 – економічна безпека держави
(економічні науки); спеціалізованої вченої ради
Д 26.718.03 відбувся захист 1 кандидатської дисертації за спеціальністю 21.01.01 – основи національної безпеки держави (політичні науки).
Над науковими дослідженнями працювали 199
працівників, із них: докторів наук – 22, кандидатів наук – 65; у т. ч.: професорів – 13, доцентів –
16, старших наукових співробітників – 14 осіб.
Почесне звання України «заслужений» мали
15 працівників.
У межах виконання теми «Стратегія безпеки
України: від війни до миру» підготовлено українською, російською та англійською мовами монографію «Донбас і Крим: ціна повернення» (за заг.
ред. В. П. Горбуліна, О. С. Власюка, Е. М. Лібанової,
О. М. Ляшенко). У роботі обґрунтовується позиція
України та висвітлюються підходи ЄС та Росії до
врегулювання ситуації на Донбасі в Мінському
процесі. Визначені умови реінтеграції та пріоритети відновлення Донбасу. Окреслені шляхи подолання соціальних наслідків збройної агресії Росії
проти України. Розроблені прогнози розвитку подій на Донбасі та довкола Криму, а також сценарії
майбутнього України в глобалізованому світі.
Результати дослідження з теми «Удосконалення системи забезпечення національної безпеки України» (керівник – О. О. Резнікова, к. е. н.,
с. н. с., завідувач відділу проблем національної
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безпеки) висвітлено в аналітичній доповіді «Концептуальні засади розвитку системи забезпечення
національної безпеки України» та 11 аналітичних
записках.
З теми НДР «Пріоритети оборонної політики
України (керівник – В. М. Бегма, д. е. н., доцент –
головний науковий співробітник відділу воєнної
та воєнно-економічної політики) проведено дослідження стосовно визначення місця України
в європейському регіональному безпековому просторі в умовах загострення воєнно-політичної
обстановки. Результати дослідження висвітлено
в 9 аналітичних записках.
За результатами виконання НДР «Економічний
розвиток України та економічна безпека держави»
(керівник – Я. Б. Базилюк, к. е. н., доцент, завідувач
відділу економічної безпеки) визначено тренди внутрішнього та зовнішнього середовища, що зумовлюють ключові ризики економічній безпеці України. Результати дослідження висвітлено в аналітичній доповіді «Дисбаланси та механізми розвитку
внутрішнього ринку України в умовах військових
дій на Донбасі» та 19 аналітичних записках.
У НДР «Забезпечення фінансової безпеки держави в Умовах реформування економіки України» (керівник – Л. Г. Шемаєва, д. е. н., професор,
завідувач відділу фінансової безпеки) досліджувалися проблеми у сфері бюджетно-податкової
та грошово-кредитної політики, банківського
нагляду, розвитку ринку фінансових послуг та
забезпечення безпеки та зміцнення фінансової
безпеки держави в умовах реформування економіки України на стратегічну перспективу. Результати дослідження висвітлено в аналітичній
доповіді «Пріоритети реформування та напрями
перспективного розвитку міжбюджетних відносин
в умовах бюджетної децентралізації в Україні» та
13 аналітичних записках.
Науково-дослідна робота «Проблеми та пріоритети забезпечення енергетичної та техногенної безпеки» (керівник – О. М. Суходоля,
д. н. держ. упр., професор, завідувач відділу енергетичної та техногенної безпеки) була присвячена
дослідженню загроз у сфері енергетичної та техногенної безпеки, їхньому впливу на стан національної безпеки України. Результати дослідження
висвітлено в 13 аналітичних записках.
За результатами виконання НДР «Соціальна політика в умовах посилення зовнішніх та внутрішніх загроз: виклики та напрями реформування» (керівник – О. І. Цимбал, д. е. н., с. н. с.,
завідувач відділу соціальної безпеки) визначено
соціально-економічні та політичні обмеження для
реформування соціальної політики та здійснено
оцінку стану соціальної безпеки в умовах посилення внутрішніх і зовнішніх загроз Розкрито
головні умови ефективного соціального захисту
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населення, напрями вдосконалення соціального захисту військовослужбовців та їхніх сімей,
проаналізовано проблеми життєзабезпечення
внутрішньо переміщених осіб. Результати дослідження висвітлено у двох аналітичних доповідях
і 13 аналітичних записках.
У результаті виконання НДР «Пріоритети формування державної регіональної політики»
(керівник – Д. І. Олійник, д. е. н., професор, головний науковий співробітник відділу регіональної політики) визначено механізми й інструменти
збалансування регіонального розвитку та проведення реформи адміністративно-територіального
устрою. Сформовано низку рекомендацій щодо
ефективної реалізації державної регіональної політики з метою активізації соціально-економічного
розвитку регіону та місцевого самоврядування.
Результати дослідження висвітлено в аналітичній
доповіді «Економіка регіонів у 2015 році: нові реалії і можливості в умовах започаткованих реформ»
та 11 аналітичних записках.
Змістом виконання НДР «Національна консолідація та інституційне забезпечення демократії
в Україні» (керівник – М. М. Розумний, д. політ. н.,
с. н. с., завідувач відділу розвитку політичної системи) став аналіз основних проблем та визначення
шляхів їх вирішення у сфері організації роботи
та нормативно-правового забезпечення функціонування органів державної влади в Україні;
були вироблені рекомендації щодо підвищення
ефективності інститутів народовладдя в Україні.
Результати дослідження висвітлено в аналітичних
доповідях: «Конституційні аспекти розподілу повноважень у системі вищих органів державної влади України»; «Партійне законодавство та розвиток
політичних партій в Україні»; «Місцеві вибори
2015 р.: проблеми організації, підсумки, тенденції»
та 11 аналітичних записках.
У ході виконання НДР «Роль громадянського
суспільства у національній консолідації, проведенні системних реформ та забезпеченні національної безпеки України» (керівник – О. А. Корнієвський, д. політ. н., доцент, завідувач сектору
відділу розвитку політичної системи) встановлено,
що громадянське суспільство має значний потенціал зміцнення національної консолідації, визначено основні напрями підвищення ефективності
державно-громадської взаємодії та сформульовані
рекомендації щодо вдосконалення її конкретних
форм та механізмів. Результати дослідження висвітлено в аналітичних доповідях: «Волонтерський
рух: світовий досвід та українські громадянські
практики»; «Розвиток громадянського суспільства
в Україні» та 7 аналітичних записках.
Змістом НДР «Реалізація державної етнополітики у контексті завдань національної консолідації» (керівник – А. М. Дегтеренко, к. політ. н.,
доцент, головний консультант відділу розвитку
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політичної системи) став аналіз ситуації щодо
питань дотримання прав кримськотатарського
народу в анексованому Криму; проаналізовано динаміку загальнонаціональної та регіональної ідентичності громадян України в умовах другого року
збройного конфлікту на Донбасі; у контексті політизації етнічності в Украні розглянуто «русинське
питання». Визначені маркери, навколо яких можна
об’єднати українське суспільство. Результати дослідження висвітлено у аналітичній записці.
Під час виконання НДР «Зміцнення гуманітарної безпеки української держави в умовах
європейської інтеграції та ескалації зовнішніх загроз» (керівник – С. І. Здіорук, к. філос. н.,
доцент, завідувач відділу гуманітарної безпеки)
осмислено значущість освітньо-наукової системи,
культури, релігійної царини в контексті зміцнення
гуманітарної безпеки Української держави в умовах європейської інтеграції та ескалації зовнішніх
загроз. Проаналізовано негативні наслідки неоімперського впливу Російської Федерації на освітню
та наукову системи України в умовах неоголошеної
війни. Встановлено, що основним пріоритетом
культурної політики в системі національної безпеки є збереження й розвиток світоглядно-ціннісної
матриці, зміцнення національної ідентичності та
забезпечення сталого розвитку суспільства. Результати дослідження висвітлено в аналітичній
доповіді «Безпекові виміри гуманітарної політики
України» та 15 аналітичних записках.
У НДР «Інформаційна політика України в Умовах гібридної війни» (керівник – Д. В. Дубов,
к. політ. н., с. н. с., завідувач відділу інформаційної
безпеки та розвитку інформаційного суспільства)
проаналізовано інформаційний супровід російської агресії в Криму, а також зроблено докладний
огляд маніпулятивних прийомів, що використовувались РФ у забезпечені цього процесу. Проведено системний огляд інформаційної активності
терористичних організацій на сході України, основних інформаційних ресурсів та їх контентного
наповнення. Розглянуто проблеми відновлення
національного інформаційного мовлення на окупованих територіях, а також надано рекомендації
із потенційного характеру такого мовлення. Результати дослідження висвітлено у аналітичній
доповіді «Інформаційні виклики гібридної війни:
контент, канали, механізми протидії» та 17 аналітичних записках.
Результати виконання НДР «Трансформація громадської думки в контексті суспільно-політичних процесів в Україні» (керівник – П. А. Бурковський, заступник завідувача аналітичноінформаційного відділу) висвітлено в аналітичній
доповіді «Шляхи та перспективи примирення та
реінтеграції в умовах збройного конфлікту на Сході України» та 100 аналітичних записках, присвячених суспільно-політичним та соціально-економічним подіям в Україні та за кордоном, подіям

1’ 2017

у окремих регіонах країни та їхньому впливу на
формування громадської думки в Україні, стратегічним моніторингам соціально-економічного
розвитку регіонів України.
У ході виконання НДР «Оборонна і оборонно-промислова політика України в умовах зовнішньополітичних змін і внутрішніх реформ»
(керівник – А. І. Шевцов, д. т. н., професор, директор Регіонального філіалу Інституту в м. Дніпропетровську (нині – м. Дніпро)) проаналізовано
вплив російського фактору на безпекову ситуацію та внутрішню динаміку прийняття рішень
російською владою щодо відносин з Україною.
Проаналізовано роль ядерного фактору у формуванні системи європейської безпеки. Визначено
нові аспекти реалізації Спільної європейської
політики безпеки й оборони ЄС та її вплив на
безпеку Украї ни. Окрему увагу приділено питанням розвитку ракетно-космічної галузі України.
Результати дослідження висвітлено в 10 аналітичних записках.
У НДР «Пріоритети антикризової політики
щодо реального сектору економіки України»
(керівник – О. В. Собкевич, к. е. н., с. н. с., завідувач
відділу безпеки реального сектору економіки) відзначено, що в 2014–2015 рр. Україна втратила значну частину промислового, сільськогосподарського
та транспортного потенціалу. Загострення соціально-економічної ситуації внаслідок розгортання
бойових дій на Донбасі, а також низка системних
проблем, накопичених у секторах економіки протягом останніх десятиліть, посилили негативні
тенденції, спричинивши падіння економічної
активності в усіх агрегованих видах діяльності.
Тому державна антикризова політика сьогодні має
формуватися як загальнонаціональна, коли рівноправними учасниками її розроблення й реалізації
є держава, бізнес, а також наукові, громадські організації й інститути громадянського суспільства.
Це вимагає глибокої дебюрократизації державного апарату. Результати дослідження висвітлено в
10 аналітичних записках.
У результаті виконання НДР «Зовнішньополітичний вимір національної безпеки України»
(керівник – О. С. Александров, с. н. с. відділу проблем зовнішньої політики та міжнародної безпеки) проаналізовані актуальні зовнішньополітичні завдання України та напрацьовані конкретні
пропозиції щодо стратегії й тактики зовнішньої
політики держави в умовах кризи міжнародного
безпекового середовища, російської агресії на сході України та анексії Криму за окремими напрямами, запропоновано оптимальну для України (за
сучасних умов) систему забезпечення зовнішніх
відносин і дипломатичної служби. Результати дослідження висвітлено в аналітичних доповідях:
«Зовнішня політика України в умовах кризи міжнародного безпекового середовища»; «Реформування системи забезпечення зовнішніх зносин
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та дипломатичної служби України» та 13 аналітичних записках.
У 2015 р. продовжувалася міжнародна співпраця
зі згаданими вище офіційними міжнародними
партнерами Інституту зі Словацької Республіки,
Австрії, Азербайджанської Республіки, КНР, за
Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН). Серед нових партнерів Інституту
слід зазначити Центр передового досвіду НАТО
з питань ядерної безпеки (м. Вільнюс, Литва),
з яким 8 липня 2015 р. був підписаний Меморандум про наміри. Було розпочато активне співробітництво з Японською агенцією з міжнародного
співробітництва (JICA).
Упродовж 2016 р. науково-дослідна діяльність
Інституту здійснювалась у межах 16 НДР. Науковці Інституту тісно співпрацювали з іншими
науково-дослідними установами, організаціями,
центрами, фахівцями Адміністрації Президента
України, РНБОУ, Кабінету Міністрів України, комісіями Верховної Ради України, міністерствами
та відомствами.
Фахівці Інституту брали активну участь в експертному забезпеченні роботи української делегації
в Тристоронній переговорній контактній групі
з урегулювання ситуації на сході України. Директор Інституту В. П. Горбулін представляв Україну
в політичній підгрупі у Мінських переговорах.
Аналітичні матеріали, підготовлені підрозділами
Інституту, надавалися Адміністрації Президента,
Ради національної безпеки та оборони України та
безпосередньо учасникам переговорного процесу
від України.
До Адміністрації Президента України та інших
органів державної влади направлено 256 аналітичних матеріалів, які подавалися у формі аналітичних записок, 17 аналітичних доповідей,
63 аналітико-прогнозних матеріалів та інформаційно-аналітичних розробок, 5 збірників матеріалів науково-практичних конференцій та науково-експертних матеріалів.
У цьому році за планом Інституту надруковано
4 монографії. Вийшли друком усі номери щоквартального збірника «Стратегічні пріоритети» та
науково-практичного журналу «Стратегічна панорама», в яких загалом опубліковано 119 статтей, із
них 100 статей – науковців Інституту.
У 2016 р. на замовлення інших установ виконано 3
науково-дослідні роботи: «Розробка проекту нової
редакції Морської доктрини України на період
до 2035 року» (замовник – Державна установа
«Держгідрографія»); «Дослідження щодо національного плану реагування на кризові ситуації»
(замовник – Парсонс Гавернмент Сервісез Інтернешенл); «Формування господарського механізму
розвитку сільських територій та вирівнювання
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просторово-територіальних диспропорцій соціально-економічної безпеки України» (замовник –
Міністерство освіти і науки України).
У 2016 р. прийом до аспірантури здійснювався за
спеціальностями: 051 Економіка, спеціалізація
«Економічна безпека» та 052 Політологія, спеціалізація «Національна безпека» з галузі знань
05 Соціальні та поведінкові науки відповідно до
Ліцензії Міністерства освіти і науки України від
19.07.2016 № 856. Загальна чисельність аспірантів
та докторантів – 54 особи, із них: 22 аспіранти денної, 22 – заочної та 4 – вечірньої форм навчання
та 6 докторантів.
У 2016 р. у НІСД працювали дві спеціалізовані вчені ради з правом присудження наукового ступеня
доктора (кандидата) наук: Д 26.718.01 – за спеціальностями 21.04.01 – економічна безпека держави
(економічні науки) та 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності (наказ МОН
України від 09.03.2016 № 241); Д 26.718.03 – за спеціальностями 21.01.01 – основи національної безпеки держави (політичні науки) та 21.03.01 – гуманітарна і політична безпека держави (філософські
науки) (наказ МОН України від 14.02.2014 № 153,
наказ МОН України від 09.03.2016 № 241). Упродовж року докторантами, аспірантами, здобувачами – випускниками попередніх років було захищено 3 докторські та 6 кандидатських дисертацій.
За станом на 31 грудня 2016 р. в Інституті працювали 186 працівників, із них: докторів наук – 25,
кандидатів наук – 58; вчені звання професора мають 16 працівників, доцента – 13, старшого наукового співробітника – 17. Почесне звання України
«заслужений» мали 16 працівників.
У 2016 р. на основі домовленостей продовжувалася
співпраця Інституту з усіма офіційними міжнародними партнерами, які згадувались у матеріалі
щодо роботи у 2015 р. У 2015–2016 рр. НІСД разом
із Японською aгенцією з міжнародного співробітництва (JICA) реалізували масштабний проект
з реалізації програми підтримки демократизації
в Україні у рамках допомоги з боку Японії «Обмін
знаннями та досвідом з метою відновлення демократії». Підсумком реалізації програми стало
спільне українсько-японське видання «Будівництво демократій: Україна і Японія. Допомога Україні у справі демократизації з боку Японії у 2015 р.»,
перекладене російською та англійською мовами.
Як і в 2015 р., Інститут виступив співорганізатором Другого щорічного Українсько-Словацького
дискусійного форуму, на якому було підбито підсумки двостороннього наукового співробітництва
протягом року.
Традиційно активно розвивався євроатлантичний напрямок міжнародного співробітництва
Інституту, зокрема з ключовими партнерами
Інституту, як-от: Офіс зв’язку НАТО в Україні,
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Представництво ЄС в Україні, Європейський
центр досліджень проблем безпеки ім. Дж. Маршалла (ЦМ, США – ФРН), Консультативна місія
Європейського Союзу з реформування сектору
цивільної безпеки в Україні. У 2016 р. за участю
Інституту погоджено положення та започатковано діяльність спільної Платформи Україна –
НАТО з вивчення досвіду протидії гібридній війні
в Україні на виконання відповідного рішення Комісії Україна-НАТО в рамках Варшавського саміту.
У рамках продовження співпраці з Консультативною місією Європейського Союзу в Україні
8 липня 2016 р. у НІСД відбувся семінар «Питання
стратегічного планування у секторі цивільної безпеки», присвячений обговоренню методологічних
підходів ЄС до стратегічного планування в секторі
цивільної безпеки, а також перспектив подальшого сприяння зацікавленим міністерствам і відомствам України у розробці таких планів, у т. ч.
й Інституту.
У 2016 р. Інститут спільно з іноземними партнерами виступив співорганізатором низки міжнародних заходів. Зокрема, 15–18 лютого 2016 р. відбулася Четверта міжнародна конференція «Співпраця
між Україною та Литвою в умовах російської загрози» (м. Каунас, Литва), у якій, крім Інституту,
взяли участь партнери: Міністерство закордонних
справ Литви, Центр інформації та документації
НАТО в Україні, Посольство Республіки Литва
в Україні, Литовська асоціація атлантичного договору, Почесне Консульство Литви в Закарпатській
області та м. Ужгороді.
У грудні 2016 р. Інститут брав активну участь в організації та проведенні в м. Вінниці Осінньої Академії НАТО «Встановлення довіри для України:
досвід НАТО у примиренні через інформування та
діалог» разом із Громадською організацією «Центр
міжнародної безпеки», Донецьким національним
університетом ім. Василя Стуса за фінансової підтримки Центру інформації та документації НАТО
в Україні.
На виконання статутного завдання фахівці НІСД
із залученням авторитетних науковців, представників громадських організацій та недержавних
аналітичних центрів підготували й видали друком
Аналітичну доповідь до щорічного Послання
Президента України до Верховної Ради України
«Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2016 році».
У 2016 р. в Інституті підготовлені й надруковані
кілька концептуальних робіт. У вибраних працях
О. С. Власюка «Національна безпека України:
еволюція проблем внутрішньої політики» розглянуто науково-методологічні підходи до формування системи національної безпеки, висвітлено
еволюцію загроз національній безпеці, досліджено
питання формування української національної
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ідентичності, людського розвитку, регіональної
політики, інформаційної безпеки держави та реформування сектору безпеки, проблеми забезпечення національної безпеки України в умовах
російської агресії.
У цьому ж році побачила світ монографія М. М. Розумного «Виклики національного самовизначення», яке тлумачиться в роботі як складний
процес самоорганізації спільноти, що стала на
шлях модернізації. Цей процес включає в себе
націоналізацію колективної свідомості, демократизацію політичного життя та інтеграцію в існуючі міжнародні зв’язки й комунікації. Кожне з цих
завдань вимагає від національних лідерів та еліт
інноваційного підходу, волі та унікальних інтелектуальних рішень.
У межах виконання теми «Проблеми і шляхи
забезпечення національної безпеки України
в умовах посилення внутрішніх і зовнішніх загроз» (керівник – О. О. Резнікова, к. е. н., с. н. с.,
завідувач відділу проблем національної безпеки) визначено недоліки у системі забезпечення
національної безпеки України в умовах протидії гібридній агресії з боку РФ та запропоновано
шляхи їх усунення. Розроблені рекомендації щодо
врегулювання конфлікту на Донбасі. Підготовлені
пропозиції щодо удосконалення низки нормативно-правових актів України у сфері національної
безпеки. За темою НДР надруковано загалом 12
матеріалів у наукових фахових виданнях. Підготовлено 3 аналітичні доповіді та 10 аналітичних
записок, 21 матеріал за такими напрямами: «Щодо
стратегії дій України з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі в контексті Мінського процесу»;
«Матеріали до засідання контактної групи щодо
амністії»; «Матеріали до засідання контактної групи щодо плану дій з політичного врегулювання
в межах Мінського процесу».
Згідно з темою НДР «Актуальні проблеми розвитку воєнної та воєнно-економічної складових
сектору безпеки і оброни України» (керівник –
В. К. Горовенко, завідувач відділу воєнної та воєнно-економічної політики) досліджено основні
ризики та загрози воєнній безпеці України протягом 2016 р. та у перспективі. Запропоновано перелік заходів, спрямованих на подолання наявних
загроз і створення ефективного сектору безпеки
і оборони. За темою НДР опубліковано загалом
6 матеріалів у наукових фахових виданнях. Підготовлено 11 аналітичних записок, 8 матеріалів
за напрямами: «Пропозиції щодо створення системи імпорту товарів військового призначення
України»; «Пропозиції щодо засідання Міжвідомчої комісії з питань оборонно-промислового
комплексу».
За результатами виконання НДР «Зовнішня політика як інструмент забезпечення національної
безпеки України в Умовах кризи міжнародного
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безпекового середовища» (керівник – О. С. Александров, завідувач відділу проблем зовнішньої
політики та міжнародної безпеки) проаналізовано
актуальні зовнішньополітичні завдання України та напрацьовані конкретні пропозиції щодо
стратегії й тактики зовнішньої політики держави
в умовах кризи міжнародного безпекового середовища, російської агресії на сході України та анексії Криму. Надруковано 13 матеріалів у наукових
фахових виданнях. Підготовлено одну аналітичну
доповідь, 19 аналітичних записок, матеріали за темами: «Вплив російської пропаганди на результати референдуму в Нідерландах»; «Щодо основних
наслідків результатів референдуму про вихід Великої Британії з Європейського Союзу»; «Наслідки
невдалого військового перевороту в Турецькій
Республіці».

завідувач відділу фінансової безпеки) визначено
бюджетно-податкові важелі забезпечення фінансової безпеки держави; ключові напрями фінансового забезпечення бюджетної децентралізації
в Україні; шляхи зміцнення боргової стійкості
держави; механізми реформування фінансової
політики у грошово-кредитній та валютно-курсовій сферах. Підготовлено 2 монографії, надруковано загалом 19 матеріалів у наукових фахових
виданнях. Підготовлено 2 аналітичні доповіді та
12 аналітичних записок, 6 матеріалів за темами:
«Рекомендації до асиметричних заходів України
у фінансовий сфері у відповідь на гібридну війну
РФ»; «Інформаційно-аналітичні матеріали щодо
заходів до проекту Державної цільової програми
відновлення та розбудови миру в східних регіонах
України».

За результатами виконання НДР «Забезпечення
енергетичної та техногенної безпеки України
в умовах євроінтеграції та подолання наслідків
воєнного конфлікту» (керівник – О. М. Суходоля,
д. держ. упр., професор, завідувач відділу енергетичної та техногенної безпеки) обґрунтовано пріоритетні механізми реалізації державної політики
у сфері забезпечення енергетичної та техногенної
безпеки України в умовах євроінтеграції та подолання наслідків воєнного конфлікту. Досліджено
актуальні проблеми захисту критичної інфраструктури та техногенної безпеки. За темою НДР
надруковано 10 матеріалів у наукових фахових
виданнях. Підготовлено 2 аналітичні доповіді та
14 аналітичних записок, 8 матеріалів за такими
темами: «Забезпечення діяльності Тристоронньої
контактної групи під час Мінського переговорного процесу»; «Проведення заходів до 30-річчя
Чорнобильської аварії» (доручення Кабінету Міністрів України); «Приєднання України до Центру
НАТО з питань енергетичної безпеки» (доручення
віце-прем’єр-міністра).

У ході виконання НДР «Протидія та подолання
наслідків загроз соціальній безпеці України
в умовах збройного конфлікту» (керівник –
О. І. Цимбал, д. е. н., с. н. с., завідувач відділу соціальної безпеки) обґрунтовано перспективні напрями та механізми реалізації державної соціальної
політики в країні в умовах збройного конфлікту.
Виявлено головні демографічні ризики в умовах
соціальної нестабільності та воєнної агресії та
визначено напрями їх нейтралізації. Загалом надруковано 27 матеріалів у наукових фахових виданнях. Підготовлено одну аналітичну доповідь
та 12 аналітичних записок.

У ході виконання НДР «Інструменти забезпечення економічної безпеки України в умовах
зовнішньої агресії» (керівник – Я. Б. Базилюк,
к. е. н., доцент, завідувач відділу економічної
безпеки) досліджено низку питань, пов’язаних
зі збереженням макроекономічної стабільності
країни в умовах воєнного конфлікту. Проаналізовано початок дії зони вільної торгівлі з ЄС,
міжнародні санкції, накладені на Росію, наслідки референдуму в Нідерландах щодо Угоди про
асоціацію ЄС з Україною та референдуму щодо
виходу Великої Британії з ЄС. За темою НДР надруковано загалом 14 матеріалів у наукових фахових виданнях. Підготовлено одну аналітичну
доповідь та 15 аналітичних записок, матеріал на
тему «Інтереси України у відносинах з Туреччиною та Єгиптом».
У НДР «Пріоритети фінансової політики в контексті подолання загроз фінансовій безпеці держави» (керівник – Л. Г. Шемаєва, д. е. н., професор,
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За результатами виконання НДР «Управлінські
та економічні механізми реформування регіональної політики в умовах анексії та тимчасової
окупації частини території країни» (керівник –
А. О. Двігун, д. е. н., проф., завідувач відділу регіональної політики) проаналізовано проблеми соціально-економічного розвитку регіонів і територій
України в умовах тимчасової окупації та анексії
частини території країни і соціально-економічної
нестабільності. Надано низку рекомендацій із використання інструментів державної регіональної
політики для відновлення тенденцій стабільного
розвитку у регіонах України. Надруковано загалом 62 матеріали у наукових фахових виданнях.
Підготовлено одну аналітичну доповідь і 13 аналітичних записок, 19 матеріалів за темами: «Зауваження та пропозиції до проекту Стратегії розвитку
Луганської області на період до 2020 року»; «Пропозиції до проекту Державної цільової програми
розбудови миру в східних регіонах України».
У ході НДР «Модернізація внутрішньої політики як ендогенний чинник національної безпеки» (керівник – П. А. Бурковський, завідувач
відділу розвитку політичної системи) вивчалися актуальні проблеми державного будівництва
та демократичного розвитку України в умовах
зовнішньої збройної агресії та соціально-економічної кризи. Підготовлені рекомендації щодо
реформування окремих політичних інституцій,
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визначення засад стратегії державної політики
стосовно тимчасово окупованих та звільнених
територій у Донецькій та Луганській областях,
сприяння національній консолідації та розвитку громадянського суспільства. Опубліковано
загалом 16 матеріалів у наукових фахових виданнях. Підготовлено 2 аналітичні доповіді та
28 аналітичних записок, а також аналітичні матеріали до засідання Ради регіонального розвитку
(за дорученням Глави Адміністрації Президента України); на запит Генеральної прокуратури
України – аналітичні матеріали щодо проблем
конституційного транзиту; пропозиції до проекту Державної цільової програми відновлення
та розбудови миру в східних регіонах України.
У НДР «Пріоритети зміцнення гуманітарної
безпеки держави в умовах зовнішніх загроз»
(керівник – Т. В. Черненко, к. філос. н., завідувач
відділу гуманітарної безпеки) висвітлено актуальну проблематику української гуманітарної сфери в контексті зміцнення гуманітарної безпеки
Української держави в умовах гібридної війни
РФ. Надано пропозиції та рекомендації стосовно
оптимізації зазначених напрямів політики гуманітарної безпеки України в умовах комплексних
зовнішніх загроз. Надруковано загалом 20 матеріалів у наукових фахових виданнях. Підготовлено
одну аналітичну доповідь та 17 аналітичних записок, 15 матеріалів, серед яких «Пропозиції щодо
діяльності Ради з питань національної єдності» та
експертний висновок щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
свободу совісті та релігійні організації».
Під час виконання НДР «Комплексне забезпечення інформаційної безпеки України в умовах гібридної війни та подолання її наслідків»
(керівник – Д. В. Дубов, д. політ. н., с. н. с., завідувач відділу інформаційної безпеки та розвитку інформаційного суспільства) досліджено проблеми
реалізації державної інформаційної політики на
окупованих і звільнених територіях (ОРДЛО, АР
Крим), визначено пріоритетні заходи їх вирішення та способи подолання. Надруковано загалом
14 матеріалів у наукових фахових виданнях, підготовлено 1 аналітичну доповідь та 16 аналітичних
записок.
У ході виконання НДР «Вплив суспільно-політичних та соціально-економічних подій
в Україні та за кордоном на громадську думку» (керівник – С. С. Кисельов, завідувач аналітично-інформаційного відділу) досліджено
вплив на громадську думку процесів у внутрішній, регіональній, зовнішній, соціально-економічній політиці України, надано рекомендації
щодо формування громадської думки стосовно
діяльності органів державної влади. Опубліковано 2 матеріали, підготовлено 1 аналітичну
доповідь та 1 аналітичну записку. Здійснювалися: моніторинг-реакція на події у внутрішній,
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зовнішній політиці й економіці України – 33
випуски (надсилалися в електронному вигляді
до Адміністрації Президента України); аналітично-інформаційний тижневий регіональний
моніторинг подій – 34 випуски (надсилалися
в електронному вигляді до Адміністрації Президента України); моніторинг україномовних
та російськомовних публікацій з питань національної безпеки та оборони – 240 випусків.
Готувалися матеріали до виступу Президента
України на Раді регіонального розвитку.
За час виконання НДР «Перспективи та загрози
розвитку реального сектору економіки України
в умовах макроекономічної нестабільності»
(керівник – О. В. Собкевич, д. е. н., с. н. с., завідувач відділу безпеки реального сектору економіки)
здійснено аналіз поточного стану реального сектору економіки України, встановлено перспективні
напрями його розвитку; запропоновано перелік
заходів, спрямованих на запобігання загроз реальному сектору економіки України та забезпечення
його діяльності в умовах макроекономічної нестабільності. Опубліковано 14 матеріалів у наукових
фахових виданнях. Підготовлено 1 аналітичну
доповідь та 11 аналітичних записок, а також 6 матеріалів за дорученнями, зокрема: «Пропозиції
до проекту Державної цільової програми відновлення миру у східних регіонах України»; «Щодо
Концепції розвитку автомобільних доріг Луганської області»; тeзи доповіді «Шовковий шлях
як складова національної безпеки (покращання
інвестиційного клімату та сприяння створенню
нової України)».
За результатами виконання НДР «Імплементація євроатлантичних стандартів в оборонну та
оборонно-промислову політику України» (керівник – А. І. Шевцов, д. т. н., професор, директор
Регіонального філіалу НІСД у м. Дніпрі) визначені
актуальні завдання забезпечення національної
безпеки України в умовах протидії гібридній агресії РФ та обґрунтовані шляхи підвищення обороноздатності Української держави. Запропоновані
можливі напрями активізації Мінського переговорного процесу. Визначені можливості розширення міжнародної співпраці вітчизняних підприємств з компаніями країн Заходу з метою впровадження передових технологій та євроатлантичних
стандартів. Загалом опубліковано 11 матеріалів
у наукових фахових виданнях. Підготовлено одну
аналітичну доповідь та 5 аналітичних записок.
На виконання НДР «Українсько-російські відносини як чинник політики національної безпеки» (керівник – М. М. Розумний, д. політ. н.,
с. н. с., керівник Центру досліджень проблем Російської Федерації) розглядалися різні аспекти
внутрішньої та зовнішньої політики РФ у контексті її протистояння з Україною. Запропоновані
висновки та рекомендації з вироблення стратегії
двосторонніх відносин України і РФ та захисту
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національних інтересів України. Надруковано
загалом 9 матеріалів у наукових фахових виданнях. Підготовлено 10 аналітичних записок,
37 аналітичних оглядів подій зовнішньої та внутрішньої політики РФ.
У 2017 р. фахівці Інституту взяли участь у розробці доктрини інформаційної безпеки України.
Вийшли друком колективна монографія «Світова
гібридна війна: український фронт» і її скорочена англомовна версія «The World Hybrid War:
Ukrainian Forefront».
Сьогодні пріоритетами прогнозно-аналітичної
діяльності Інституту є:
 дослідження змісту, причин і наслідків гібридної
війни Росії проти України;
 формування стратегії модернізації економіки
України з урахуванням передумов і закономірностей кризового періоду відновлення національного господарства, забезпечення збалансованого
розвитку економіки регіонів України;
 обґрунтування основних державних пріоритетів
соціальної політики. Формулювання стратегічних орієнтирів реформування соціальної сфери
країни;
 аналіз політико-культурних, інституційно-функціональних та структурно-інституціональних
аспектів реформування політичної системи
держави, нової територіальної організації влади
в Україні; проблем активізації громадської участі
в управлінні державою;
 визначення ролі релігійних чинників у поступі
українського соціуму та місця конфесій у вітчизняній гуманітарній політиці. З’ясування стану
законодавчого забезпечення розвитку культурного середовища України, специфіки менеджменту в галузі національної культури. Визначення
пріоритетів гуманітарної політики Української
держави;

 аналіз ставлення громадян України до державної
соціально-економічної, внутрішньої та зовнішньої політики;
 визначення місця України в європейському регіональному безпековому просторі. Дослідження
методологічних підходів до аналізу оборонної
сфери держави, розробка концептуальних засад
і напрямів оборонної політики України в умовах
російської агресії;
 визначення нових тенденцій розвитку системи
європейської безпеки, формулювання стратегії
та пріоритетних поточних завдань у відносинах
України з ЄС;
 визначення напрямів підвищення ефективності
функціонування ключових інституцій сектору
безпеки; основних засад і напрямів реалізації
військової реформи; досвіду реформування кримінальної юстиції та її інституціональних складників; актуальних проблем і перспективних шляхів реалізації антикорупційної стратегії України;
 вироблення рекомендацій та експертних висновків щодо дотримання прав і свобод національних
меншин та етнічних груп; запобігання і протидії
проявам расизму, ксенофобії, нетерпимості та інших конфліктів на ґрунті міжетнічних відносин;
задоволення мовно-культурних, освітніх і релігійних потреб представників національних меншин; визначення та впровадження пріоритетів
національно-культурного розвитку України;
 аналіз сучасної політики забезпечення енергетичної безпеки держави та визначення необхідних кроків на цьому шляху, пріоритетів інвестиційної політики в енергетиці, стану та головних
проблем електроенергетичної галузі, напрямів
удосконалення державного управління та регулювання в цій галузі;
 дослідження актуальних питань охорони природного довкілля та природокористування в Україні,
які мають значний політичний резонанс.

М. Т. Степико,
доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник
Національного інституту стратегічних досліджень
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25 РОКІВ

СТРАТЕГІЇ, ЩО ТВОРЯТЬ УКРАЇНУ

1992
1993
1994

2007

Експертна доповідь «Україна в 2007 році: внутрішнє і зовнішнє становище та перспективи розвитку». Проект Концепції
Державної програми забезпечення конкурентоспроможності
в процесі європейської і євроатлантичної інтеграції, наукова
праця «Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети».

НІСД входить до системи органів державної виконавчої влади,
бере участь у підготовці програми Президента України
«Шляхом радикальних економічних реформ – 1994».

2008

1995

Підготовка Щорічної доповіді Президента України «Звернення
Президента України до Верховної Ради України 4 квітня
1995 року», доповіді Президента України «Ми вистояли,
ми стверджуємося».

Концепція гуманітарного розвитку України, монографії «Україна
в 2008 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку» та «Україна у 2008 році: процеси,
результати, перспективи. Біла книга державної політики».

2009

1996
1997

Наукова доповідь «Національна безпека України: сучасний
стан, проблеми та напрямки їх вирішення».

Біла книга державної політики «Україна в 2009 році: конституційний процес і перспективи країни». Монографія «Україна
в 2005–2009 рр.: стратегічні оцінки суспільно-політичного та
соціально-економічного розвитку».

2010

Підписано Меморандум про співробітництво й участь в українсько-словацькому проекті «Національний Конвент України
щодо ЄС».

2011
2012
2013

НІСД став співорганізатором щорічного Міжнародного економічного Форуму (м. Криниця-Здруй, Польща).

2014

Проект позачергового Послання Президента України до
Верховної Ради України «Про внутрішнє і зовнішнє становище України у сфері національної безпеки» із розробленням
Проекту Стратегії національної безпеки України.

2015

Експертне забезпечення роботи української делегації
в Тристоронній переговорній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України. Створено Центр досліджень
проблем Російської Федерації. Проект Енергетичної стратегії
України на період до 2030 року. Збірник матеріалів «Зелена
книга з питань захисту критичної інфраструктури в Україні»,
монографії «Україна і Росія: дев’ятий вал чи Китайська стіна»,
«Донбас і Крим: ціна повернення».

2016

Перше згадування НІСД у рейтингу The Lauder Institute, University
of Pennsylvania «2016 Global Go To Think Tank Index Report».
Започатковано діяльність спільної Платформи Україна – НАТО
з вивчення досвіду протидії гібридній війні в Україні. Монографії
«Національна безпека України: еволюція проблем внутрішньої
політики», «Building Democracies: Ukraine and Japan. Japan’s
Democratization Assistance to Ukraine in 2015», «Виклики національного самовизначення». Монографію «Donbas and Crimea:
return at what price?» удостоєно Персональної відзнаки
Президента ХХІІІ Національного «Форуму видавців у м. Львові».

2017

Участь у розробці Доктрини інформаційної безпеки України.
Вийшла друком колективна монографія «Світова гібридна
війна: український фронт».

Участь у підготовці нормативних документів Президента
України про створення Ради національної безпеки.
Участь у розробці Воєнної доктрини України, Концепції
національної безпеки України.

Участь у розробці «Концепції (Основи державної політики)
національної безпеки України», проекту Закону України «Про
Раду національної безпеки і оборони України». Перший
проект «Послання Президента України до Верховної Ради
України про внутрішнє і зовнішнє становище України
в 1996 році». Підготовка першої Білої книги нашої держави –
«Оборонна політика України. 1997».

1998

Розробка урядової програми «Україна – 2010», монографія
«Національно-політичні рухи та їхній вплив на державне
управління». Перше число журналу «Стратегічна панорама».

1999

Розпочато роботу спільної спеціалізованої вченої ради НІСД.
Монографії «Спеціальні інформаційні операції та пропагандистські кампанії» та «Спеціальні інформаційні операції».

2000
2001

Підготовлено Проект Концепції національної безпеки України,
Проект Воєнної доктрини України.

2002
2003
2004

Започаткований постійно діючий круглий стіл «Безпека
економічних трансформацій», колективна праця «Стратегія
національної безпеки України в контексті досвіду світової
спільноти». Монографія «Екологічна безпека України:
системний аналіз перспектив покращення».
Ювілейна колективна монографія Інституту «Стратегії розвитку України: теорія і практика».
Започатковано аналітичне видання «Україна: стратегічні
пріоритети. Аналітичні оцінки».
Монографії «Україна на шляху до НАТО: через радикальні
реформи до набуття членства» та «Проблеми формування
національної самосвідомості в Україні».

2005

Монографії «Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку», «Суспільно-релігійні відносини: виклики Україні ХХІ століття».

2006

Колективна монографія «Гуманітарна політика Української
держави в новітній період», започатковано видання щоквартального збірника наукових праць «Стратегічні пріоритети».

Участь у проекті «Україна 2020: політичний діалог на підтримку європейської інтеграції України».
Проект Концепції соціального розвитку України на 2013–
2023 роки. План дій щодо наближення України до підписання Угоди про асоціацію з ЄС «Європейський порядок денний
для України – 2014» («European agenda for Ukraine – 2014»).
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ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ
При підготовці матеріалів для публікації у щоквартальному науково-практичному журналі Національного інституту стратегічних досліджень «Стратегічна панорама» редакційна колегія журналу
та видавництво просять авторів дотримуватися таких вимог
1. Стаття має бути написана українською або англійською
мовою й оформлена відповідним чином:
 індекс УДК (на початку праворуч);
 назва статті (праворуч);
 дані про автора українською та англійською мовою. Праворуч – прізвище, ім’я та по батькові (у називному відмінку); науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи
(без скорочень); місто; країна; контактний телефон (разом
із кодом міста); e-mail;
 анотації українською та англійською мовами. Анотації
мають бути ідентичні за змістом та структуровані: актуальність, мета, отримані результати, висновки. Обсяг
кожної з анотацій має становити 1200-1400 знаків (з пробілами). Порядок оформлення кожної анотації: прізвище,
ім’я та по батькові; назва статті (виділити жирним прямим); (з абзацу) текст анотації; (з абзацу) ключові слова
(від трьох до восьми);
 текст статті;
 список використаних джерел, що включає не менше 10
назв, має бути розміщений наприкінці статті у вигляді
переліку та оформлений відповідно до стандартів (ДСТУ
ГОСТ 7.1:2006) та його транслітерація відповідно до правил, прописаних у Постанові КМУ від 27 січня 2010 р.
№ 55 «Про впорядкування транслітерації українського
алфавіту латиницею».
2. У структурі статті мають бути відображені обов’язкові
елементи (відповідно до Постанови Президії ВАК України
від 15.01.2003 р. № 7-05/1), а саме:
 постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок
із важливими науковими чи практичними завданнями;
 аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання зазначеної проблеми і на які спирається автор;
 виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;
 формулювання мети або цілей статті (постановка
завдання);
 виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 висновки з даного дослідження;
 перспективи подальших розвідок у даному напрямі.
3. Обсяг статті разом зі списком використаних джерел,
таблицями, схемами тощо має становити не менше ніж
10 тис. знаків з пробілами, але не повинен перевищувати
20 тис. знаків з пробілами (0,5 друк. арк.); сторінки мають
бути пронумеровані (зверху, по центру, без номера на першій сторінці).
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6. Ілюстративний матеріал має відповідати таким вимогам:
колір усіх без винятку ілюстрацій має бути ч/б, графіки
та діаграми мають бути зроблені в Microsoft Graph або
Microsoft Excel; написи та підписи подано мовою статті;
формули мають бути належним чином оформлені та зроблені в Microsoft Equation 3.0. і наступних версіях; якщо
ілюстрації скановано, то вони мають бути записані у форматі tiff або jpg відповідно з роздільною здатністю 300 dpi
або поліграфічною якістю; написи на ілюстраціях і підписи
до них мають бути подані мовою статті. Розмір поданих
ілюстрацій (у мм) повинен бути не меншим за розмір ілюстрацій у публікації. Усі елементи ілюстрацій, зроблені
безпосередньо у Word, мають бути згруповані.
7. Стаття (ім’я файла включає прізвище автора англійською) має бути набрана на комп’ютері (редак тор Microsoft
Word 2003 або пізніші версії).
8. Одноосібні статті аспірантів, здобувачів та авторів без
наукового ступеня обов’язково мають подаватися разом із
рецензією наукового керівника або фахівця з тематики, що
досліджується, який має науковий ступінь.
9. Для аспірантів на першій сторінці статті знизу робиться
примітка, в якій вказуються прізвище та ініціали наукового
керівника, його науковий ступінь і вчене звання.
10. Відповідальність за зміст статті несе автор. У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори
наданих матеріалів.
11. Остаточне рішення щодо поданих матеріалів ухвалює
редакційна колегія. Діє система подвійного таємного рецензування. Рецензенти отримують зашифровані статті, а
авторам не відкривається особа рецензента. Усі матеріали
оцінюються відповідно до критеріїв, які наведені в бланку
рецензії (http://panorama.niss.gov.ua/blankrec.html). Результати розгляду, зауваження та рекомендації надсилаються
автору електронною поштою. Інше листування з авторами
не передбачане. Процес розгляду статті триває не більше
трьох місяців. Редакція зберігає право на незначну літературну правку та скорочення текстів зі збереженням
авторського стилю без погодження з автором.
12. Надані матеріали автору не повертаються. Статті, відхилені редакційною колегією без права доопрацювання, не можуть бути надруковані в інших періодичних виданнях НІСД.
Рецензії зберігаються у комунікаційно-видавничому відділі.

4. Текст має бути набраний шрифтом Times New Roman, 14
кеглем через 1,5 інтервала; верхній, нижній і лівий береги –
2 см, правий – 1,5 см.

13. Текст статті, завізований автором (в електронній версії – підпис сканований), надсилається разом із рецензією
(за необхідності) електронною поштою на адресу: publish@
niss.gov.ua (Яценко Наталія Петрівна).

5. Зноски та примітки мають відповідати таким вимогам: зноски на джерела оформлюються за правилами
бібліографічного опису літератури (у квадратних дужках
номер джерела з посиланням на сторінку, наприклад [7,
с. 11]); інші зноски та примітки робляться посторінково,
автоматично.

14. Надіславши статтю на електронну адресу журналу
(publish@niss.gov.ua), автор:
 засвідчує, що авторське право на всі структурні елементи
статті (включно із зображеннями) належить йому;
 дає згоду на обробку персональних даних згідно із чинним законодавством України.
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