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Розділ 1. 

ПРОБЛЕМИ, ПОТРЕБИ ТА ПОТЕНЦІАЛ ВПО В УКРАЇНІ 

 

Діденко Н.Г., 

професор кафедри публічного управління 

та адміністрування Інституту 

підготовки кадрів Державної служби  

зайнятості країни, д.держ.упр., 

професор, 

м. Київ, Україна 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ОСВІТИ ДЛЯ  

ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ 

 

За даними ООН, нині в Україні в якості вимушених переселенців зареєстровано 

близько 167 000 дітей, таким чином однією з головних гуманітарних проблем є 

доступність отримання якісних освітніх послуг для цих громадян у сфері дошкільної, 

загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти.  

Дошкільна освіта. Для вирішення питань дошкільної освіти та забезпечення дітей 

переселенців місцями в дошкільних закладах Міністерством освіти і науки  було 

направлено листа від 12.06.2014 р. № 1/ 9-310 про те, що прийом дітей-переселенців 

здійснюється без попередньої електронної реєстрації, а якщо дитину переводять в дитячий 

садок компенсуючого типу, додатково керівник цієї установи повинен забезпечити 

психолого-медико-педагогічну консультацію дитини. 

Загальна середня освіта. Щодо забезпечення права на загальну середню освіту, 

згідно з листом Міністерства освіти і науки № 1 / 9-366 від 18.07.2014 р. учні 

приймаються в школу і при відсутності відповідних документів про базову або повну 

загальну середню освіту та додатків до них. При цьому навчальний заклад має сприяти в 

питанні відновлення таких документів. У разі, якщо у дитини немає можливості 

документально підтвердити рівень освіти, навчальний заклад самостійно визначає такий 

рівень, організовуючи спеціальну комісію, яка складає вправи з кожного предмета, 

результат такого оцінювання оформляється спеціальним протоколом (згідно з листом 

МОН №1 / 9-535 від 14.10. 2014 р.). 
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Серед дітей з тимчасово непідконтрольних територій Донбасу та Криму зростає 

попит на дистанційну освіту в Україні – не тільки у випускників шкіл, а й в учнів 

молодших класів. За статистикою департаментів освіти і науки Донецької та Луганської 

областей, кількість дітей з тимчасово непідконтрольних територій Донбасу, які 

навчаються дистанційно/на екстернаті, зросла більш ніж на третину. У Луганській області 

з 487 учнів у 2015/2016 навчальному році до 747 – у 2016/2017 рр.; у Донецькій області – з 

1 651 до 2 238 учнів. 

Позитивним кроком було створення освітніх центрів «Донбас-Україна» та «Крим-

Україна» на базі переміщених вищих навчальних закладів, а також тих вищих навчальних 

закладів, які розташовані на території Луганської та Донецької областей, де здійснюють 

свої повноваження обласні цивільно-військові адміністрації. Це дозволило вступати до 

закладів вищої освіти абітурієнтам з населених пунктів в непідконтрольних районах 

Донецької і Луганської областей, Криму, які або не мають документів про освіту; не 

проходили ЗНО; або мають український документ про освіту, проходили ЗНО та мають 

відповідні сертифікати. У 2017 р.  через освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-

Україна» до  українських  закладів вищої освіти вступило 1550 осіб, що на третину більше 

ніж у 2016 р. Зокрема, через освітній центр «Донбас-Україна» до ВНЗ вступили 1346 осіб, 

з яких понад 1 тис. – на бюджетну форму навчання. Загалом до освітніх центрів «Донбас-

Україна» звернулися за консультацією 3733 вступників. Через освітній центр «Крим-

Україна» до закладів вищої освіти вступили 204 абітурієнти, з них на бюджет – 156 [5]. 

Професійно-технічна та вища освіта. Порядок вступу внутрішньо переміщених осіб 

до професійно-технічних та вищих закладів освіти регулюється Законом України № 425-

VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників 

бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення 

антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових 

акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, 

для здобуття професійно-технічної та вищої освіти» від 14 травня 2015 р., Постановою 

Кабміну від 23.11.2016 № 975, згідно з якими на період здобуття професійно-технічної, 

вищої освіти, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років, дітям, зареєстрованим як 

внутрішньо переміщені особи, державна цільова підтримка надається у вигляді: 

1) повної оплати навчання за рахунок коштів загального фонду державного або 

місцевих бюджетів у разі зарахування вступників на навчання за державним 

(регіональним) замовленням, 

2) часткової оплати навчання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів 

шляхом надання особам, зарахованим на навчання за рахунок коштів фізичних і 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/425-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/425-19
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юридичних осіб, пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої та професійно-

технічної освіти; 

3) соціальної стипендії (у розмірі та порядку її призначення і виплати, 

встановлених Кабінетом Міністрів України) — для осіб, які навчаються за державним або 

регіональним замовленням за денною формою; 

4) безоплатного забезпечення підручниками – за рахунок бібліотечного фонду 

відповідного навчального закладу; 

5) безоплатного доступу до Інтернету, систем баз даних у державних та 

комунальних навчальних закладах; 

6) безоплатного проживання в учнівських та студентських гуртожитках або 

проживання у студентських гуртожитках з пільговою оплатою –  для осіб, які навчаються 

за денною формою [1; 6]. 

7 лютого 2017 р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки дітей, які постійно 

проживають в зоні проведення антитерористичної операції в населених пунктах, 

розташованих на лінії зіткнення», що дозволило поширити державну підтримку для 

отримання професійно-технічної та вищої освіти для дітей, які постійно проживають в 

зоні проведення антитерористичної операції в населених пунктах, розташованих на лінії 

зіткнення [2]. Раніше вони не могли претендувати на отримання державної цільової 

підтримки, оскільки ні у відповідних законах, ні в порядку і умовах її надання, не 

містилося такої категорії, як діти, що постійно проживають в зоні проведення АТО та в 

населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення. Як повідомляло Еспрессо.TV, нині в 

населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення на території Донецької області 

проживають приблизно 22 тис., а в Луганській області приблизно 25,5 тис. дітей у віці до 

17 років. 

Разом з тим, залишаються деякі невирішені проблеми в сфері доступу до освітніх 

послуг. Серед них –  проблема значного збільшення наповнення груп та класів у 

дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах в регіонах України з найбільшою 

кількістю ВПО, що потребує будівництва нових закладів. 

Актуальною проблемою є небажання батьків-переселенців відправляти своїх дітей 

в школу або дитячий садок. Приблизно 10% дітей переселенців не ходять до освітніх 

закладів. Спостерігачі ООН відзначають, що частково це можна пояснити намірами 

батьків таких дітей незабаром повернутися на попереднє місце проживання. На 

можливість отримання освіти школярами має вплив недостатнє забезпечення їхніх батьків  

[3; с. 8]. Для студентів-переселенців актуальними є також матеріальні складнощі, 
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труднощі у тимчасовому працевлаштуванні, адже студенти-переселенці намагсаються 

шукати роботу, щоб мати можливість вижити при зростанні цін на продукти харчування 

та комунальні послуги.  

У різних містах України, студенти з числа ВПО мали проблеми з поселенням у 

гуртожитки. У Києві, з цим зіткнулися 34% студентів ВПО. Крім того, з'явилася нова 

проблема – відсутність можливості на час канікул виїхати на окуповані території і 

неготовність ВНЗ забезпечити таких студентів місцями в гуртожитку.  

Серед частини студентів-переселенців спостерігається також феномен споживача і 

утриманства: вони відмовляються працювати, самостійно вирішувати власну ситуацію, 

вимагають допомоги та участі інших, користуючись своїм винятковим становищем, тому 

психологічна підтримка студентів-переселенців полягає також у тому, щоб допомогти їм 

гармонізувати їхні емоційні стани, усвідомити ситуацію, працювати над особистісним 

цілепокладанням з урахуванням конкретної ситуації.  

Суттєвим фактором реалізації освітніх прав ВПО може бути їх активна правова та 

громадянська позиція, зокрема діяльність студентського самоврядування. Так, 9-11 

жовтня 2016 р. у місті Вінниці відбувся Всеукраїнський Форум студентів-переселенців 

«Криза переміщення – Студентські голоси», що реалізовувався Спілкою молодіжних 

організацій Вінниччини (СМОВ) з метою допомогти студентам-переселенцям 

адаптуватися у нових умовах [4]. За допомогою механізму студентського самоврядування 

можна залучати студентів-переселенців до активного життя, спільних заходів та проектів. 

Необхідно врахувати, що більшість студентів, які виїхали з окупованих територій, є 

патріотами України, і дуже важливо зберегти їх громадянську позицію.  

Висновки. Забезпечення права внутрішньо переміщених осіб на доступ до освіти є 

важливим фактором державної політики щодо ВПО, що потребує удосконалення 

нормативно-правових, організаційних, інформаційних механізмів та спільної діяльності 

закладів освіти, громадськості, самих учнів та студентів. 

Слушними вважаємо пропозиції щодо уваги громадськості до попередження 

сегрегації, формування у шкільних спільнотах солідарності та причетності громадян 

різних регіонів України до проблем дітей, незалежно від регіону проживання; відзначення 

найбільш активних педагогічних колективів та їх керівників, які демонструють високі 

професійні якості та громадянську самосвідомість при вирішенні гострих проблем ВПО. 
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http://www.kmu.gov.ua/ 
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ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ВИБОРЧИХ ПРАВ 

ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ 

 

Серед проблем українського суспільства вже четвертий рік поспіль актуальними 

залишаються питання розширення прав внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Війна все 

ще є далекою від завершення, а відтак вирішення проблем ВПО потребує відповідних 

зусиль від них самих, громадянського суспільства, держави, міжнародного 

співтовариства.  

http://www.irf.ua/.../idp_education_needs_monitoring_report_21_
https://osvita.ua/vnz/consultations/57686/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
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Однією з ознак демократичної держави є наявність у громадянина певного переліку 

політичних прав, серед яких – право обирати і бути обраним. В Україні для тих громадян, 

які зареєструвалися як ВПО, не передбачено участі у виборах місцевих органів влади за їх 

новим місцем реєстрації. На можливих порушеннях конституційних прав частини 

громадян України через їхню неучасть у виборах на місцевому рівні і в одномандатних 

округах на загальнодержавних парламентських виборах наголошують деякі вітчизняні 

експерти і правозахисники, міжнародні спостерігачі.  

У Звіті Національної системи моніторингу ситуації з ВПО, що фінансується ЄС та 

впроваджується Міжнародною організацією з міграції, оприлюдненому у квітні 2017 р., 

зауважено, що лише 6% ВПО відзначили, що вони голосували на місцевих виборах на 

території переміщення з 2015 р. Посол Великої Британії в Україні Д. Гоф підкреслила, що 

забезпечення виборчих прав ВПО є важливим не лише для них самих. Воно має певне 

значення для вирішення ширшого кола важливих питань: легітимності виборчого процесу 

загалом та практики належного врядування.  

23 січня 2018 р. на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) було 

прийнято резолюцію «Гуманітарні наслідки війни в Донбасі», в якій наголошується, що 

вимушені переселенці в Україні мають чітко бачити своє майбутнє. Резолюція містить 15 

пунктів, адресованих українській владі, де висловлено пропозиції щодо конкретних дій 

задля розв’язання проблем ВПО та всіх тих, хто постраждав від конфлікту в Донбасі й 

анексії Криму. Серед іншого в резолюції йдеться про права ВПО на участь у виборах.  

Чинне українське законодавство регулює виборчі права громадян. Зокрема, ст. 8 

Закону України «Про Державний реєстр виборців» визначає виборчою адресою виборця 

адресу, за якою зареєстровано його місце проживання, при цьому виборча адреса є 

підставою для віднесення виборця до виборчої дільниці. Під час періодичного оновлення 

Реєстру виборча адреса визначається виключно на підставі зареєстрованого місця 

проживання виборця (крім окремих випадків, які стосуються військовослужбовців 

строкової служби, бездомних осіб, виборців, які проживають або перебувають за межами 

України). 

Законодавство про Державний реєстр виборців у частині встановлених підстав для 

визначення виборчої адреси не враховує факт реєстрації громадян як ВПО. А Закон 

України «Про місцеві вибори» встановлює, що належність виборця до територіальної 

громади та його постійне проживання на відповідній території визначається виключно 

зареєстрованим місцем проживання. На виборах Президента України та народних 

депутатів України виборці, які фактично проживають не за місцем реєстрації, мають 

змогу скористатися процедурою тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої 
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адреси, а щодо голосування на місцевих виборах та виборах у ВР у одномандатних 

виборчих округах – чинне законодавство не дозволяє голосувати виборцю, який 

скористався процедурою тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси. 

Зазначені юридичні норми відповідають ст. 24 Конституції України про рівні 

конституційні права і свободи громадян, в якій наголошується на неможливість обмежень 

за будь-якими ознаками, у томі числі і за місцем проживання. У ст. 14 Закону України 

«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» зазначається, що ВПО 

користуються тими ж правами і свободами відповідно до Конституції, законів та 

міжнародних договорів України, як і інші громадяни України. Законодавство прямо 

забороняє дискримінацію при здійсненні ними будь-яких прав і свобод на підставі, що 

вони є внутрішньо переміщеними особами.  

Неучасть ВПО у виборах на місцевому рівні багатьом видається правовою 

колізією, що потребує вирішення. На поточний момент рамки впливу ВПО на життя та 

розвиток громади, в якій вони зареєстровані як ВПО, чітко визначені законодавством. У 

листопаді-грудні 2016 р. в Україні відбулося 438 місцевих виборів, зокрема в об’єднаних 

територіальних громадах, в яких ВПО та трудові мігранти не брали участі.  

Групою народних депутатів України з метою врегулювання ситуації щодо 

можливого утиску конституційних прав окремих категорій українських громадян у 

березні 2017 р. було зареєстровано проект Закону № 6240 «Про внесення змін до деяких 

законів України (щодо виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та інших мобільних 

всередині країни громадян)». Законопроектом пропонується внести зміни до Законів 

України «Про Державний реєстр виборців», «Про місцеві вибори», «Про забезпечення 

прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».  

Проект закону № 6240 передбачає, що виборець зможе змінити виборчу адресу 

після вмотивованого звернення до органу ведення Реєстру за наявності таких підстав: 

наявність у виборця довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; оренда 

житла виборцем за адресою, яку він просить визначити його новою виборчою адресою; 

здійснення виборцем підприємницької діяльності за адресою житла, яку він просить 

визначити його новою виборчою адресою, за умови; наявність у виборця права власності 

на житло за адресою, яку він просить визначити його новою виборчою адресою; 

здійснення виборцем догляду за особою, місце проживання якої зареєстровано за адресою, 

яку він просить визначити його новою виборчою адресою; перебування виборця у шлюбі 

або у родинних відносинах із особою, місце проживання якої зареєстровано за адресою, 

яку він просить визначити його новою виборчою адресою. 
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Приклади участі переселенців у місцевих виборах зафіксовані у міжнародній 

практиці. Як зазначає Я. Ленгер, такий досвід існує в Європі та США. Зокрема, у Бельгії 

та Португалії навіть громадяни України, які там мешкають, мають право обирати місцеву 

владу. У Великій Британії виборче право мають усі громадяни з країн ЄС, за умов, якщо 

громадянин працює і платить податки на певній території, він може бути суб’єктом 

виборчого процесу. У США для того, щоб брати участь у місцевих виборах, необхідно 

просто мати або договір оренди житла, або трудовий контракт.  

Щоби усунути можливі зловживання виборчим правом, законопроектом 

передбачено низку обмежень. Як зазначено у Пояснювальній записці, з метою 

попередження необґрунтованого використання виборцями можливості зміни виборчої 

адреси запропоновано наступне: 1. Звернення щодо зміни виборчої адреси може бути 

подане виборцем до органу ведення Реєстру за новою виборчою адресою не пізніше ніж 

на п’ятий день з дня початку виборчого процесу виборів, голосування на яких 

відбувається на виборчій дільниці, у межах якої виборець просить визначити його 

виборчу адресу. 2. Виборець, який уже один раз змінював виборчу адресу на іншу, аніж 

визначену відповідно до зареєстрованого місця проживання, може звернутися з новою 

заявою не раніше, ніж через 180 днів після дати внесення до Реєстру остатньої зміни щодо 

виборчої адреси такого виборця. При цьому під час виборчого процесу зміна виборчої 

адреси такого виборця не допускається. 3. Виборча адреса виборця, який скористався 

можливістю змінити виборчу адресу на спеціальних підставах, але пізніше змінив 

зареєстроване місце проживання, визначатиметься зареєстрованим місцем проживання. 

Такий механізм зміни виборчої адреси застосовується для інтеграції громадян у нових 

місцях проживання у приймаючі громади.  

20 березня 2018 р. зазначений законопроект було включено до порядку денного 

засідань Верховної Ради України, але він ще не розглядався народними депутатами. 

Можливо, ухвалення законопроекту № 6240 дозволить громадянам з числа переселенців 

брати участь  у місцевих виборах за їх місцем реєстрації як ВПО.  
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СИСТЕМА ПРИЗНАЧЕННЯ (ВІДНОВЛЕННЯ) ТА ЗДІЙСНЕННЯ 

КОНТРОЛЮ ЗА СОЦІАЛЬНИМИ ВИПЛАТАМИ ВНУТРІШНЬО 

ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

У 1972 р. Генеральна Асамблея ООН розширила мандат Управління Верховного 

Комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) на осіб, переміщених всередині власних 

країн (до цього часу він охоплював біженців та шукачів притулку). Хоча чинне 

міжнародне гуманітарне право та норми захисту прав людини поширюються на 

внутрішньо переміщених осіб, але в деяких аспектах вони не враховують особливості їх 

становища, через що для достатнього забезпечення захисту у 1998 р. структури ООН 

схвалили Керівні принципи з питання переміщення осіб всередині країни [1]. Згідно з 

принципами ООН, внутрішньо переміщені особи – це особи, або групи осіб, яких змусили 

рятуватися втечею або залишити свої домівки чи місця звичайного проживання в 

результаті або з метою уникнення наслідків воєнного конфлікту, масового насильства, 

порушень прав людини, стихійного чи викликаного людською діяльністю лиха, й які не 

перетинали міжнародно  визнаних державних кордонів.  
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Внутрішнє, вимушене переміщення населення відбулося і в Україні через анексію 

Криму та окупацію частини території Донецької та Луганської областей Російською 

Федерацією. Це вплинуло на прийняття державних рішень щодо соціального забезпечення 

такої категорії населення України. Починаючи з 2014 р. в Україні створена нормативно-

правова та інформаційна база соціального захисту внутрішньо переміщених осіб (далі 

ВПО), яка продовжує вдосконалюватися відповідно до потреб у цієї сфері. Згідно із 

законодавством, ВПО є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка 

перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне 

проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у 

результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової 

окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних 

ситуацій природного чи техногенного характеру [2].  

Права, свободи та законні інтереси осіб, які переселилися з тимчасово окупованої 

території України та перебувають на території України на законних підставах, гарантовані 

державою. При цьому, витрати на ці заходи  здійснюються з Державного бюджету 

України [3]. Станом на 4 червня 2018 року, за даними структурних підрозділів 

соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, 

взято на облік 1 509 340  переселенців або 1233 540 сімей з Донбасу і Криму [4]. 

Факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про взяття на облік 

ВПО, що діє безстроково, крім визначених законом випадків. Механізм видачі довідки 

про взяття на облік ВПО регулюється Порядком оформлення і видачі довідки про взяття 

на облік ВПО, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. 

№ 509 (зі змінами) [5]. Для обліку зазначених осіб передбачено створення Єдиної 

інформаційної бази даних про ВПО. Умови створення, ведення та доступу до відомостей 

Єдиної інформаційної бази даних про ВПО визначені у Порядку, затвердженму 

постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 646 [6]. Інформація до 

бази даних вноситься структурними підрозділами з питань соціального захисту населення 

районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних 

у містах (у разі створення) рад (далі – уповноважені органи) в електронній формі на 

підставі поданої ВПО форми, яка затверджується Мінсоцполітики. Для ідентифікації 

внутрішньо перемішеної особи до бази даних може вноситися також її фотографія.  

Уповноважені органи організовують збирання, систематизацію та зберігання 

зазначеної інформації та ведуть облік ВПО шляхом формування персональної облікової 

картки на кожну особу. З 1 серпня 2016 р. Мінсоцполітики  запустило єдиний реєстр 

(наразі удосконалюється) ВПО в регіональному форматі. Передбачається, що створена 
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інформаційна база даних сприятиме вирішенню проблем ВПО, підвищенню якості та 

доступності гарантованих їм послуг.  

Законодавством встановлено, що взята на облік внутрішньо переміщена особа має 

право на зайнятість, пенсійне забезпечення, загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності, на отримання соціальних послуг відповідно до законодавства України. 

Відносно ВПО повинні вживатися заходи щодо вирішення проблем у соціальному захисті, 

зокрема, відновлення усіх соціальних виплат. Передбачено, що громадяни пенсійного віку, 

особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та інші особи, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, мають право на отримання соціальних послуг відповідно до 

законодавства України за місцем реєстрації фактичного місця проживання ВПО. За 

статтею 14 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 

осіб» ВПО «користуються тими ж правами і свободами відповідно до Конституції, законів 

та міжнародних договорів України, як і інші громадяни України, що постійно проживають 

в Україні. Забороняється їх дискримінація при здійсненні ними будь-яких прав і свобод на 

підставі, що вони є внутрішньо переміщеними особами» [7].  

8 червня 2016 р., з метою спрощення порядку обліку ВПО та забезпечення дієвого 

контролю в системі здійснення соціальних виплат, субсидій ВПО, Уряд ухвалив 

постанову № 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним 

особам»[8], якою затверджено Порядок призначення (відновлення) соціальних виплат 

ВПО, а також Порядок здійснення контролю за проведенням соціальних виплат ВПО за 

місцем їх фактичного проживання / перебування. Відповідно до цієї постанови 

впроваджено перевірку структурними підрозділами з питань соціального захисту 

населення наведених у довідці про взяття на облік відомостей про фактичне місце 

проживання ВПО, які є отримувачами соціальних виплат, субсидій та пільг, а також 

складання акту обстеження матеріально- побутових умов сім’ї.  

Рішення про виплату ВПО пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), 

субсидій, довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, 

матеріального забезпечення, надання соціальних послуг за рахунок коштів державного 

бюджету та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування 

приймають Комісії з питань призначення соціальних виплат ВПО, утворені районними, 

районними у містах Києві і Севастополі держадміністраціями, виконавчими органами 

міських, районних у містах (у разі їх створення) рад. Передбачено, що орган, який 

здійснює соціальні виплати та структурний підрозділ з питань соціального захисту 
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населення, на підставі рішення комісії призначає або відновлює таку соціальну виплату з 

місяця, в якому надійшла заява від ВПО, та здійснює повернення сум недоотриманих 

соціальних виплат за минулий період відповідно до законодавства. 

Відповідно до Порядку надання щомісячної адресної допомоги ВПО для покриття 

витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, ця грошова 

допомога надається ВПО, які перемістилися з тимчасово окупованої території України, 

населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють 

свої повноваження, та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, а також ВПО, 

житло яких зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення 

антитерористичної операції та які взяті на облік у структурних підрозділах з питань 

соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, 

виконавчих органах з питань соціального захисту населення міських, районних у містах (у 

разі утворення) рад (далі – уповноважені органи), з дня звернення за її призначенням по 

місяць зняття з такого обліку включно, але не більше ніж на шість місяців.  

Грошова допомога ВПО призначається на сім’ю та виплачується одному з її членів 

за умови надання письмової згоди у довільній формі про виплату йому грошової допомоги 

від інших членів сім’ї (далі – уповноважений представник сім’ї) у таких розмірах:  для 

непрацездатних осіб (пенсіонери, діти) – 884 гривні на одну особу (члена сім’ї);  для осіб з 

інвалідністю I групи та дітей з інвалідністю – 130% прожиткового мінімуму для осіб, які 

втратили працездатність; для осіб з інвалідністю II групи – 115% прожиткового мінімуму 

для осіб, які втратили працездатність; для осіб з інвалідністю III групи – прожитковий 

мінімум для осіб, які втратили працездатність; для працездатних осіб – 442 гривні на одну 

особу (члена сім’ї). Загальний розмір допомоги на сім’ю розраховується як сума розмірів 

допомоги на кожного члена сім’ї та не може перевищувати 2400 гривень або 3400 

гривень, якщо до складу сім’ї входять особи з інвалідністю або діти з інвалідністю [9].  

У листопаді 2017 р. призначено щомісячну адресну допомогу для 168 957 сімей 

ВПО. У січні-вересні 2017 р. на виплату щомісячної адресної ВПО для покриття витрат на 

проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, профінансовано з 

Держбюджету України 2 141 411,399 тис. грн. з передбачених на рік 3 263 665  тис. грн. 

[10]. Для отримання різних видів соціальної підтримки (допомоги) до органів соціального 

захисту населення звернулися станом на 01.09.2017 р. – 63363 особи з числа ВПО, 58214 

особам виплачено соціальну допомогу (по іншим продовжується робота щодо її 

призначення). Станом на 15.10.2017 р. 31774 сімей з 32787 дітьми, що переселилися з АР 

Крим і м. Севастополя, Луганської та Донецької обл., решті з них вирішення питань 

продовжується. Для забезпечення надання у повному обсязі та своєчасно соціальної 
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допомоги та соціальних послуг ВПО є важливим ретельне визначення потреб у 

бюджетних коштах на виплату різних видів державної соціальної допомоги, на яку вони 

мають право відповідно до діючого законодавства.   

Висновки. Починаючи з 2014 р. в Україні створена нормативно-правова та 

інформаційна база соціального захисту ВПО, яка продовжує вдосконалюватися відповідно 

до потреб.  Права, свободи та законні інтереси осіб, які переселилися з тимчасово 

окупованих територій та перебувають на території України на законних підставах, 

гарантовані державою. Витрати на ці заходи  здійснюються з Держбюджету України. 

Особи з числа ВПО мають право на зайнятість, пенсійне забезпечення, 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, у зв’язку з 

тимчасовою втратою працездатності, від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, на отримання 

соціальних послуг відповідно до законодавства України. ВПО відновлюються усі 

соціальні виплати, на які вони мали право.  Громадяни пенсійного віку, особи з 

інвалідністю, діти з інвалідністю та інші особи, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, мають право на отримання соціальних послуг в установленому порядку.  

Для реалізації державних гарантій дотримання прав і свобод ВПО важливо 

визначити науково-обґрунтувані обсяги потреби у бюджетних коштах на соціальні 

виплати та надання соціальних послуг; передбачити додаткові кошти у субвенціях з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання житлових субсидій та виплату 

державної соціальної допомоги ВПО. У 2017 році, за проведеними розрахунками 

лабораторією моніторингу соціальних процесів Інституту, 47936 осіб могли отримувати 

різни види допомоги сім’ям з дітьми; 342 56 сімей – допомогу у зв’язку з 

малозабезпеченістю, 5735 особи  – допомогу особам з інвалідністю з дитинства та 3555 

особи – допомогу дітям з інвалідністю; 375 840 домогосподарств – житлові субсидії. За 

розрахунками у 2017 р., орієнтовна потреба у бюджетних коштах на надання у ВПО 

житлових субсидій та на виплату державної соціальної допомоги може становити 3 829,47 

млн. грн. Потребує удосконалення система соціальних виплат для ВПО. Через специфіку 

обліку різних державних органів невідома точна кількість переселенців.  
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Події 2014-2018 років стали для України надзвичайно важкими та принесли з 

собою міграцію, з’явилися великі потоки людей, що були змушені залишити місця свого 
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постійного проживання і переселитись до інших регіонів України. У вітчизняній науковій 

літературі, засобах масової інформації їх визначають як «внутрішні мігранти», «вимушені 

переселенці», в офіційних документах – як «внутрішньо переміщені особи» (ВПО), що 

найточніше відповідає англомовному терміну «internally displaced persons» [3; 4; 5].  

Саме таке визначення закріплене також у «Керівних принципах з питань про 

переміщених осіб всередині країни» Організації Об’єднаних Націй: «Внутрішньо 

переміщені особи – це окремі особи чи групи осіб, які були змушені залишити свої 

помешкання або місця постійного проживання в результаті, або щоб уникнути наслідків 

збройного конфлікту, проявів насильства, порушень прав людини, стихійних або 

спричинених діяльністю людини, лих чи техногенних катастроф, і які не перетнули 

міжнародно-визнаних державних кордонів» [6]. 

Багато сімей залишили свої домівки та були вимушені переселитися в інші міста та 

райони. Вони вирішили стати частиною українського суспільства і жити у спокійних 

умовах. Так, згідно з даними Міністерства соціальної політики України станом на 5 

березня 2018 року на обліку перебувають 1 489 659 вимушених переселенців з Донбасу. 

Найбільше внутрішньо переміщених громадян прийняли Харківська, Дніпропетровська, 

Запорізька області та Київ. Дніпропетровська ж область прийняла 74036 переселенців (на 

5 березня 2018 року), як повідомляє саме Міністерство соціальної політики України. Це 

свідчить про нерівномірний регіональний розподіл ВПО по Україні, що призводить до 

надмірного соціального і адміністративного навантаження на громади, локальні ринки 

праці, соціальну інфраструктуру регіонів вселення [2].  

Інтеграція ВПО у приймаючи громади (іntegration of internally displacement persons 

in reception communities) є однією із трьох форм впровадження довгострокових рішень 

щодо ВПО згідно з Керівними принципами по внутрішнім переміщенням Верховного 

комісару ООН у справах біженців. Двома іншими формами є інтеграція у спеціальні 

окремі місця проживання (integration in a new location) – спеціальні заклади та містечки та 

повернення і реінтеграція (return and reintegration) [6]. 

У рамках реалізації проекту «ВПО та приймаючі громади: розбудова толерантності 

через діалог» за підтримки фонду Ч. Мотта Головою ГО «Два береги» І.М. Кобзєвою та 

Головою ГО «У Єднанні сила» Л.І. Єрмак було проведено дослідження профілю громади 

міста Дніпро. Метою цього дослідження було вивчення взаємодії, що існує на сьогодні, 

між ВПО та приймаючою громадою. Для цього було обрано найбільш актуальні сфери: 

ринок праці, доступ до житла та формування довіри. При складанні профіля громади були 

використані результати онлайн-опитування (120 осіб ) і офлайн-анкетування (27 осіб). 
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Працевлаштування є одним з трьох найважливіших питань для ВПО. На думку 

респондентів, ВПО складніше знайти роботу, ніж місцевим жителям з декількох причин: 

компанії відмовляють людям у працевлаштуванні, оскільки вважають, що переселенці 

рано чи пізно повернуться додому і немає сенсу брати їх на роботу тимчасово; 

спеціалізація ВПО не актуальна на ринку праці м. Дніпро (наприклад, досвід роботи в 

шахтах); ВПО потребують більш високооплачувану роботу, оскільки переважна більшість 

орендує житло. Що стосується проблеми працевлаштування переселенців старшого віку, 

то в даному питанні відмова не пов'язана з тим, що це переселенці. Це загальна тенденція 

ринку праці в Україні, де існує дискримінація за віком. 

Основні джерела доходів схожі, як для ВПО, так і для приймаючої громади. Це 

заробітна платня, пенсії та соціальні виплати. Для місцевого населення це можливість 

отримати субсидію, кредит. Для ВПО ‒ «переселенські», гуманітарна допомога. Для ВПО 

майже неможливо отримати кредит і субсидію, а також деякі соціальні виплати, які 

фінансуються з місцевих бюджетів. 

До можливостей на ринку праці респонденти відносять наступні: підвищення рівня 

кваліфікації, перенавчання, придбання нової професії, на яку є попит на ринку праці, 

віддалена робота, організація власного бізнесу та самозайнятості з можливістю отримати 

фінансової підтримки від міжнародних донорів та частково від держави. 

 

 

Р 

 

Рис. 1. Рівень добробуту ВПО громади м. Дніпро (шкала від 1 до 10, де 10 – дуже 

високий, 1 – дуже низький), %. 

Як бачимо, 49 % респондентів оцінили рівень свого добробуту як близький до 

середнього, 5 % вказало, що вони знаходяться на межі бідності, 0 %  – повністю 

забезпечені. 

Проблема з житлом для переселенців є найбільш гострою, але вона практично не 

вирішується у зв’язку з відсутністю законодавчої бази, державної та регіональних 

програм, а також фінансування. 

Існують певні особливості доступу до житла ВПО в порівнянні з приймаючою 

громадою. На думку респондентів, вона складається з декількох частин: 

- ВПО не можуть користуватися своїм житлом, яке вони були вимушені покинути, 

не можуть отримати компенсацію за втрачене житло і майно. Більша частина місцевих 

жителів проживає у власних помешканнях. 
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- ВПО не зможуть самостійно придбати житло на умовах іпотеки або кредитування 

у зв’язку з відсутністю заставного майна, постійної прописки, постійної роботи. Існуючі 

надвисокі  кредитні ставки і ціни на житло завеликі як для ВПО, так і для місцевих 

жителів. 

- ВПО не можуть претендувати на соціальне житло, тому що, за деякими 

виключеннями, вони не можуть навіть стати на квартирну чергу, на відміну від більшості 

місцевих жителів, у зв’язку з відсутністю реєстрації. 

- ВПО стикаються з дискримінацією при оренді житла: невиправдано високі ціни за 

оренду, ціни для ВПО вищі, ніж для місцевих, їм відмовляють в оренді на тій підставі, що 

у них «донецька» або «луганська прописка», підозрюють у шахрайстві і т.п. ВПО 

вимушені знімати житло, рівень якого не відповідає його вартості. 

- Модульні містечка і гуртожитки не обладнані для постійного проживання, 

розраховані на незначну кількість ВПО і по принципу «ліжко-місця», з них можуть 

виселити через 6 місяців без надання іншого місця проживання. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Основні причини, через які ВПО можуть повернутися додому,  % 

Дані діаграми показують, що саме відсутність житла на новому місті є головною 

причиною, яка може призвести до повернення ВПО додому. І часто це території, які 

непідконтрольні українській владі. 

Згідно з опитуванням, тільки 24 % ВПО Дніпропетровської області інтегрувались у 

громаду і відчувають себе її частиною. Це пов’язано з тим, що у більшості випадків ВПО 

сприймалися в нових громадах як «жертви», проте з часом ставлення до них поступово 

змінювалося. Не зважаючи на стереотипне ставлення частини жителів приймаючих 

громад до ВПО, самі ВПО досить доброзичливо відгукуються про них. Позитивним 

фактом є те, що всі представники органів державної влади та місцевого самоврядування 

зазначили, що не бачать особливої різниці між ВПО та постійними мешканцями 

Дніпропетровської області, і намагаються максимально допомогти адаптуватися першим 

до нових умов [1].  
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Аналіз результатів проведеного дослідження з точки зору респондентів довів, що 

на успішну інтеграцію до приймаючої громади впливають: наявність власного бізнесу або 

постійної роботи і зарплати, можливість оплачувати житло, залученість у громадську 

діяльність і активний спосіб життя, наявність доступу до освітніх і розважальних програм, 

наявність друзів і знайомих, прийняття рішення будувати нове життя на новому місті та 

оптимістичний погляд на майбутнє. 

Успішна інтеграція переселенців можлива завдяки допомозі їм в облаштуванні в 

нових місцях проживання та сприянні толерантності між переселенцями й місцевим 

населенням. Слід інформувати та залучати всі групи ВПО чи їхніх представників до 

місцевого самоуправління при вирішенні всіх актуальних для них питань; заохочувати 

створення органів самоорганізації населення для активної участі ВПО у житті місцевих 

громад. У цьому контексті надзвичайно важливою є співпраця державних органів влади із 

громадськими організаціями ВПО. Ефективна реалізація саме цього напряму дозволить 

досягти синергетичного ефекту у вирішенні цілої низки проблем, з якими стикаються 

ВПО та приймаючі громади. 
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СПРИЯННЯ ІНТЕГРАЦІЇ ВПО: ДУМКИ ГРОМАДСЬКОГО АКТИВІСТА 

 

Збройні конфлікти, масштабні стихійні лиха та техногенні аварії часто 

спричиняють вимушене переміщення великої кількості людей. Мало назвати 

неприємністю лихий поворот долі, коли люди вимушені залишати звичні місця 

проживання, що супроводжуються втратою майна і роботи, розривом соціальних зв’язків, 

нівелюванням напрацьованого іміджу та ударом по перспективах і планах. Це справжнє 

випробування. 

На першому етапі такого переселення найгострішою потребою звісно є потреба в 

гуманітарнй допомозі. Сюди, крім їжі, ліків та побутових предметів першої необхідності, 

відноситься і житло. Проте, далеко не завжди є можливість майже одномоментно знайти 

(створити) житло для великої кількості людей. Саме тому найкращим рішенням є надання 

тимчасового житла у вигляді модульних будиночків, фондів гуртожитків, санаторіїв тощо. 

Проте, після задоволення гуманітарних потреб стає очевидним, що людям також потрібна 

допомога в освоєнні на новому місці проживання. Мова йде не просто про дах над 

головою, але й про утворення нових можливостей для заробітку, нових соціальних 

зв’язків, навчання та самореалізації у широкому розумінні цього слова.  

Створити нові можливості для заробітку не завжди є простим завданням, але навіть 

у разі вирішення даної проблеми, лише цього недостатньо для створення належних умов 

проживання у новому середовищі. Отже, важливо створити умови для інтеграції 

внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО) у приймаючу громаду. Однією із ключових 

причин, які заважають інтеграції, є проживання ВПО групами, уособлено від іншої 

частини місцевого населення.  

Таким чином створюються так звані «гетто», в яких люди навіть на 

психологічному рівні не можуть відчувати себе повноправною частиною населення, 

налагоджувати нові знайомства, здійснювати обмін культурним багажем. Чим довше ВПО 
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проживають у тимчасових поселеннях, тим більше проблема загострюється. Справа у 

тому, що з часом частина людей, які від початку мали кращі фінансові можливості, або 

яким вдалося знайти роботу чи започаткувати власний бізнес, орендують собі краще 

житло, або купують власне, а в місцях тимчасового компактного поселення ВПО 

залишаються все більше осіб, що потребують захисту та підтримки з боку держави.  

Умови «фінансової бідності» та атмосфера знедоленості мають негативні наслідки, 

в тому числі за рахунок погіршення криміногенної обстановки, і це шкодять інтеграції. З 

часом люди звикають і подолати психологічний бар’єр «свій / чужий» стає дедалі важче. 

Звикає також місцеве населення, яке починає сторонитися переселенців, з’являється 

упередженість. На жаль, такі приклади уже існують у світовій історії. Найпоказовішою 

можна назвати історію сумнозвісного району Прюїтт-Айгоу в американському місті Сент-

Луїс, штат Міссурі. Там у 1950-х рр.. звели цілий район із багатоповерхівок для 

робітничого класу і соціально незахищених верств населення, але менш ніж за 20 років 

район перетворився на джерело криміналу, хвороб та зруйнованих життів. Тому місцева 

влада відселила людей, які ще залишалися там проживати, і знищила усі будинки фізично, 

підірвавши їх вибухівкою. Зараз існує безліч статей і документальних фільмів про 

зазначені події. Як же вирішити зазначену проблему? 

Однозначно потрібно сприяти тому, щоб ВПО проживали уособлено лише 

тимчасово,  строком до одного року. Людей потрібно розселяти по всій території громади 

таким чином, щоб можна було жити, так би мовити, «пліч-о-пліч» з місцевим населенням. 

Інтеграція тримається на «чотирьох китах»: проживання ВПО по всій території громади, а 

не уособлено; робота/ бізнес, яка передбачає колег із місцевого населення; навчання 

(школа, університет, гуртки, курси тощо) спільно з місцевим населенням; спільне 

дозвілля. Велике значення для інтеграції ВПО мають проекти, які реалізувалися, або 

продовжують реалізовуватися як органами влади так і  громадськими організаціями і 

міжнародними донорськими організаціями. Зокрема, проекти з організації спільного 

дозвілля. При цьому варто наголосити, що у разі формування команд (будь-то спорт чи 

інтелектуальні змагання і квести), слід розподіляти ВПО у декілька різних команд так, 

щоб в одній команді були як ВПО, так і місцеве населення.  

Насамкінець хотілося б зазначити, що наявність в усьому світі великої кількості 

ВПО та біженців є досить негативним явищем, але добре, що ми в Україні вміємо вивчати 

досвід та спрямовувати діяльність на мінімізацію негативних наслідків. 

 

 

 



Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення 

30 

Москвіна Н.О., 

практичний психолог Маріупольського 

НВК «Ліцею-школи №14»,  

член правління Всеукраїнської БО  

Український фонд «Благополуччя дітей»,  

м. Маріуполь, Україна 

 

«ЗМІНЮЄМО ЖИТТЯ РАЗОМ»: ПРИКЛАДИ УСПІШНИХ ПРОЕКТІВ 

ДОПОМОГИ ВПО 

 

Війна на сході України триває. За даними Міністерства соціальної політики, станом 

на 07.12.2017 р. в Україні зареєстровано 1 487 455 внутрішньо переміщених осіб [1]). 

Частина з них знайшли в собі сили й ресурс влаштувати життя на нових місцях, з новою 

роботою, в новому оточенні. Частина – залишаються заручниками скрутних обставин: 

оренда дорогого житла, випадкові підробітки, численні бюрократичні перепони для 

отримання соціальних чи медичних послуг, соціальна ізоляція, а іноді навіть стигма. 

Значну допомогу ВПО надає держава. Але її не вистачає. Дається взнаки і 

безвідповідальність наших співгромадян. Як бути, коли соціальні виплати затримують, а 

родину треба годувати,  коли треба платити за оренду житла та комунальні послуги, коли 

маленькі діти постійно хворіють, а батьки-пенсіонери потребують догляду та лікування? 

Як прийняти свій статус особи, яка зараз вимушена жити за іншими правилами, а 

подумками весь час повертається до того, ще мирного життя у своїй власній домівці? Де 

знайти сили забути жахіття обстрілів, смерть близьких, руйнування мрій і сподівань? Як 

відновитися, як не втратити віру в себе і свою країну? Чи є хтось, хто протягне руку 

допомоги?  

Всеукраїнська благодійна організація Український фонд «Благополуччя дітей», яка 

діє в Україні з 1997 року є однією з неурядових організацій, що не стоїть осторонь 

проблем своєї держави, має чітку громадянську позицію, яку реалізує в конкретних діях. 

За час свого існування, а це вже 20 років, Фонд реалізував майже 80 міжнародних 

проектів, спрямованих на розв’язання соціальних проблем, покращення умов життя дітей, 

поліпшення якості соціальних послуг дітям та сім’ям шляхом впровадження ефективних 

науково-обґрунтованих технологій і підвищення потенціалу громадського суспільства. 

З 2014 року ВБО Український фонд «Благополуччя дітей» за фінансової підтримки 

Міністерства закордонних справ Німеччини та в партнерстві з Diakonie Katastrophenhilfe 

реалізує в Україні гуманітарний проект метою якого є підтримка сімей ВПО та 
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відновлення їх життєспроможності. Географія проекту: Дніпропетровська, Харківська, 

Донецька області. 

У 2016 році Український фонд «Благополуччя дітей» у партнерстві з Diakonie 

Katastrophenhilfe відвідав 5000 родин ВПО і виявив, що більше половини опитаних живуть 

за межею бідності (прибуток на особу становить менше 1400 грн. на місяць), 92% 

економлять на їжі, 77% вдягаються в «секонд хенді», 71% не можуть дозволити собі 

необхідні ліки. Понад 30% опитаних сказали, що потребують психологічної допомоги [2]. 

Результати цього дослідження сприяли введенню в Проект окрім гуманітарного 

компоненту (ваучерна допомога) ще й компонент соціально-психологічної підтримки. У 

2016 р. учасниками програми соціально-психологічної підтримки стали 1928 осіб із числа 

ВПО. Вони взяли участь у 154 групових дискусіях для дорослих, де у невеликих групах 

(12-15 осіб) впродовж кількох годин обговорювалась одна з проблем, що істотно впливає 

на якість їхнього життя. Зустріч координують модератори, які не лише презентують 

корисну інформацію та підказують, як поліпшити життя самотужки, але й стимулюють 

спілкування та обмін досвідом.  

Теми групових дискусій: «Змінюючи життя: Долаємо стрес», «Змінюючи життя: 

Керуємо бюджетом», «Змінюючи життя: Учимося бути здоровими», «Змінюючи життя: 

Виховуємо дітей без покарання». По закінчені занять близько 85% учасників сказали, що 

зустрічі дозволили їм покращити свій психологічний стан. 82% зазначили, що будуть 

використовувати нові знання для досягнення цілей та вирішення проблем. 

У 2017 р.  соціально-психологічна допомога зростає: на запит учасників проекту 

групових дискусій з дорослими стає більше, започатковані групові заняття з дітьми. Теми 

занять з дітьми: «Спілкування в радість», «Сам собі захисник», «Здоров’я – як, навіщо і 

чому?». В період з 1 червня по 30 грудня 2017 р. було проведено 368 групових дискусій: 

218 для дорослих (2440 учасників) та 150 інтерактивних занять для дітей (1778 учасників). 

Були організовані дистанційні курси для здобуття нових професійних знань. 141 

особа пройшли навчання на курсах з копірайтингу, СММ маркетингу, продажу товарів 

ручної роботи через Інтернет. Великий попит мали очні та заочні консультації з 

безпечного та ефективного пошуку роботи (консультації HR-фахівців, профілактика 

торгівлі людьми). 

У 2018 р. гуманітарний проект ВБО Український фонд «Благополуччя дітей» за 

фінансової підтримки Міністерства закордонних справ ФРН та в партнерстві з Diakonie 

Katastrophenhilfe «Благодійна допомога ВПО та найвразливішим родинам, які 

постраждали через конфлікт в Україні» втупив у заключну стадію.  
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Основний акцент зроблено на Компоненті розвитку і відновлення, основна мета 

якого – допомога ВПО у відновлені особистісного ресурсу та можливість здобути знання і 

навички, які дозволять стати на ноги й відбудувати своє життя на новому місці, 

допоможуть мінімізувати травму війни.   

Компонент розвитку – це дистанційне навчання та консультації з 

працевлаштування, це групи соціально-психологічної підтримки та здобуття навичок 

благополучного життя для дорослих і дітей. Нові теми для дорослих: «Розвиток дитини 

від 0 до 3-х років», «Розвиток дитини від 3 до 6 років», «Змінюючи життя: Вчимося 

керувати часом», «Змінюючи життя: Вчимося приймати рішення». Нові теми для 

підлітків: «Освіта», «Кар’єра», «Успіх». 

ВБО Український фонд «Благополуччя дітей» узгоджує свою роботу з офісом ООН 

з координації гуманітарних питань (ОСНА) і працює у складі робочих груп 

Продовольчого кластера та Кластера з питань захисту.   

Моніторингове дослідження впливу Проекту на його учасників у 2017 р. [3] 

дозволило зробити наступні висновки: 

- Участь у гуманітарному компоненті Проекту – Ваучерній програмі – сприяло 

збільшенню доходів сімей-учасників. 

- У всіх сім’ях в процесі отримання допомоги спостерігалось зниження кількості 

проблем, пов’язаних з відсутністю коштів на задоволення наявних потреб, 

побутових проблем, лікування. 

- Учасники Проекту помітили і позитивно оцінили збільшення власного добробуту, 

забезпечення харчуванням, одягом, засобами гігієни, медикаментами. 

- Найбільшу користь від участі у Проекті отримали сім’ї ВПО, які мають дітей. Вони 

продемонстрували найбільше зниження кількості проблем і копінг-стратегій, 

більшу спроможність самостійно приймати рішення щодо задоволення своїх 

потреб та загальну задоволеність умовами життєдіяльності. 

- Участь у компоненті розвитку дала змогу учасникам Проекту через групові 

дискусії підвищити самооцінку, знайти «своє коло спілкування», отримати корисні 

знання, які підштовхнули їх до саморозвитку і самовдосконалення. 

- Групові дискусії, спілкування с професійними психологами сприяло зниженню 

ПТСР. 
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СТАВЛЕННЯ ДО ВПО В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ МЕТОДИК ВИМІРЮВАННЯ 

 

У резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи від 27.01.2015 р. «Гуманітарна 

ситуація: українські біженці і переміщені особи» українській владі було рекомендовано, 

зокрема в пункті 27, вжити «належних заходів для підтримки гармонійних відносин між 

ВПО і приймаючими громадами, у тому числі шляхом запобігання можливій травлі та 

дискримінації вимушених переселенців, а в більш загальному сенсі – сприяти 

національній єдності і примиренню соціальних настроїв і очікувань даних соціальних 

суб’єктів» [1]. Це актуалізувало використання соціологічних опитувань як засобу 

контролю міжнародних організацій та української громадськості за ситуацією щодо 

ставлення приймаючих громад до внутрішньо переміщених осіб в Україні. 

У методиках вимірювання ставлення до ВПО можуть використовуватись прямі 

запитання, на кшталт «Як Ви, в цілому, ставитесь  до вимушених переселенців з Донбасу 

та Криму». Так, за результатами відповідей на таке запитання в усеукраїнському 

дослідженні «Як українці ставляться до переселенців», проведеному  Управлінням 

верховного комісара ООН у справах біженців спільно з Київським міжнародним 

інститутом у 2016 р.,  з'ясувалося, що 43% громадян України позитивно ставляться до 

ВПО, 47% – нейтрально, 6% – негативно і 4% – не змогли визначитись з відповіддю. При 

цьому, в місцях з найбільшою концентрацією переселенців позитивні в нейтральні 

показники були вищими – як позитивне своє ставлення до ВПО визначали 58%, 

нейтральне – 34%, негативне – 2% [2].  

http://childfund.org.ua/
http://childfund.org.ua/
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Широкого застосування при вимірюванні ставлення до ВПО набула також 

адаптована шкала соціальної дистанції Богардуса. Зокрема, її було використано в 

опитуваннях Дослідницького центру SPHERA «Готовність жителів окремих 

територіальних громад Донецької та Луганської областей допустити в своє життя 

вимушених переселенців (ВПО)» у 2017 та у 2018 роках. За даними 2018 р., у 

підконтрольній Україні частині Донецької області готові прийняти ВПО «як членів 

родини» 25% респондентів, «як близьких друзів» – 19%, як «сусідів» – 23%, як «колег по 

роботі» – 6%, як «жителів своєї області» – 18%, як «жителів іншої області» – 3%, «взагалі 

не впускав би до України» – 2%, «важко відповісти» –       4% [3].  

Порівнюючи показники за роками, О. Шульга відзначає тенденцію до 

дистанціювання респондентів від переселенців, зазначаючи, що на сьогодні відбувається 

розмивання крайніх позитивних позицій в шкалі (йдеться про готовність приймати ВПО 

до  найближчого оточення – родичів, друзів, колег), натомість зростає значущість 

нейтральних показників (сусідство в межах області), негативні ж показники лишаються 

низькими і практично незмінними. Погіршення ставлення до переселенців з боку 

приймаючих громад підконтрольних теорій Донецької та Луганської областей О. Шульга 

пояснює зростанням навантаження на місцеву інфраструктуру. Здається, тут може 

проявляти себе також психологічний чинник – люди звикають до війни й з перебігом часу 

їхні емпатійні прояви щодо «жертв війни» притлумлюються.  

Для з'ясування особливостей ставлення до ВПО, характеру «толерантності» чи 

«ізоляціонізму», на нашу думку, вельми перспективним може стати синтез описаних 

методик. Так, в етносоціологічних дослідженнях, при порівнянні результатів з 

використанням прямих запитань щодо ставлення українців до представників певних 

етносів з результатами контрольних вимірювань за допомогою шкали Богардуса, Н. 

Паніною був зафіксований «парадокс доброго ставлення» наших співгромадян до 

представників інших етносів. Йдеться про так звану «любов на відстані». Зі значного 

числа респондентів, хто декларував своє позитивне ставлення до представників інших 

національностей, відповідаючи  на пряме запитання, при вимірюванні цього ставлення за 

допомогою шкали Богардуса, виявлялися готовими підтримувати з представниками 

більшості національностей близькі контакти лише одиниці. Категорія «нейтральне 

ставлення», на думку Н. Паніної, у цьому контексті виступає своєрідним дипломатичним 

еквівалентом байдужості, а байдуже ставлення до всього, що не заторкує безпосередніх 

особистих інтересів є причиною національної «нетолерантності» [4]. 

У Моніторингу Інституту соціології НАН України 2015 року, при вимірюванні 

ставлення до ВПО, запитання з методики Богардуса використані в статусно-рольовому 

http://soc-sphera.com/novini/46-pres-reliz-gotovnist-meshkantsiv-okremikh-teritorialnikh-gromad-donetskoji-ta-luganskoji-oblastej-dopustiti-u-svoe-zhittya-vimushenikh-pereselentsiv
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контексті й доповнені, крім горизонтальних статусів: «члени родини», «друзі», «сусіди» 

«колеги по роботі, що працюють на рівних», «виборці Президента України», статусами по 

«вертикалі»: «наймані працівники, підлеглі», «працедавці, керівники», «очільники 

адміністрацій населених пунктів», «очільники міністерств або державних служб», 

«Президент України». У вертикальному статусному вимірі показники толерантного 

ставлення щодо ВПО виявилися значно нижчими, ніж у горизонтальному.  

По мірі зростання пропонованого статусу ВПО готовність респондентів їх в цьому 

статусі приймати знижується. Якщо 49% опитаних виявили готовність прийняти ВПО з 

Донбасу «як сусідів», 35,8% – «як колег по роботі, що працюють на рівних», 29,9% – «як 

близьких друзів», 20,5% – «як членів родини», то на керівних посадах на своїй роботі 

переселенців бачать лише 11,9% респондентів, серед осіб, які очолюють міські 

адміністрації – 9,4%, серед осіб, які очолюють міністерства або державні служби – 8,8%, 

на посаді Президента України – 7,4%. При цьому майже 1/5 частина опитаних (19,9%) 

обрали ізоляціоністську позицію й виявилися не готовими «допустити» переселенців з 

Донбасу у жодній якості [5]. Ці дані непрямо засвідчують асоціації в масовій свідомості 

статусу ВПО з нисхідною соціальною мобільністю, що знаходить відповідний відбиток у 

ставленні до них з боку представників громад-реципієнтів.  

Наразі в Україні тривають методологічні пошуки та апробація методик 

вимірювання ставлення представників приймаючих громад до ВПО, що ускладнює 

можливості узагальнення та порівняльного аналізу даних опитувань, особливо, 

враховуючи наявність численних локальних досліджень. У медійному середовищі, 

внаслідок подекуди некоректних порівнянь результатів опитувань, отриманих на основі 

застосування різних методик, стикаємося з відвертими маніпуляціями на кшталт 

заголовків: «Ставлення до ВПО в Україні різко       погіршилось» [7], «Ставлення до 

переселенців залежить від активності бойових дій» [8] чи «2018 рік став критичним в 

плані ставлення до ВПО» тощо. Отже, на часі виведення моніторингу ставлення до ВПО 

на загальнонаціональний рівень, з використанням в якості ядра уніфікованої методики.    
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Employment has been one of the main problems for internally displaced persons (IDPs) 

in Ukraine. With so many people in this country looking for work, being able to speak good 

English has become a must: chances of getting a job with a foreign company are much better for 

those who speak English fluently. For IDPs the knowledge of English can be a real lifesaver, 

considerably increasing their employability. 
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As an English teacher with many years’ experience, I would recommend using “News 

In Levels” [1]. The tool can be used to help English learners increase their reading 

comprehension, speaking skills and vocabulary. Besides, the site provides learners with the latest 

news in a wide range of topics, thus extending their knowledge in science, politics, sport, 

entertainment, etc. When you open the homepage, you are invited to complete the Test Your 

Level exercise in the pop-up box [2]. Once you are done with that, you can start reading articles 

selected for your level. Each piece of news is presented in three levels – Level 1, Level 2 and 

Level 3. The vocabulary at Level 1 is repeated at the higher levels, but more difficult vocabulary 

is added as the level increases. 

Those studying English might ask why they should read the same news in different 

levels. The thing is the same words are repeated in one level again and again, and if you keep 

reading and listening to the news on a regular basis, you will learn all the vocabulary in one level 

in a few months. Many of the news stories on the site include audio and practice exercises. 

Consequently, your next step is to go one level higher. Within a few months, you will not have 

difficulty understanding native speakers and will learn 3000 most important words in English.  

“News in Levels” can help English learners practice paraphrasing, a very important skill 

necessary to pass international exams successfully [3]. 

As an article presented in three levels is a paraphrase with the same story told in a 

different way and at a different level of difficulty, you can build your own paraphrases after 

listening to the variations of each article. Some information is omitted in the shorter paraphrases 

to make them easier to understand. English learners should be encouraged to paraphrase and 

shorten a News in Levels article to polish this skill. 

Another plus of this tool is that it includes an audio reading of each piece of news. The 

readalouds for Level 1 and Level 2 may sound slow and unnatural, but this is done to show 

learners the correct pronunciation of each word. Level 3 news lessons are quite different and 

feature videos with presenters delivering news at a natural speed of speech. 

If you wish to improve your speaking skills, “News In Levels” articles can be a useful 

resource for doing this. Their grammar and sentence structures can be memorized and used in 

your speech as the sentences are well-structured and concise [4]. 

Also, the simplicity of the news articles helps you concentrate on developing speaking 

skills without being distracted by difficult vocabulary. You just focus on your speech while 

reading the articles aloud. 

Using “News In Levels” can be a good way of preparing for the Reading section of 

many international exams, especially for beginners and low intermediate learners [5]. 
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Learning a foreign language takes time, perseverance and commitment, but using free 

and innovative web applications makes this process not only easier, but more interesting and 

engaging. Internally Displaced Persons in Ukraine should make greater use of free web 

resources: they are easily accessible 24/7 and most of them can be downloaded on mobile 

devices, thus making it possible to learn a foreign language on the go. 
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Цілком очевидно, що наявні соціально-економічні проблеми України 

поглиблюються ще низкою інших труднощів, характерних саме для нинішньої ситуації, 

зокрема, проведенням антитерористичної операції (далі – АТО) та наявністю тимчасово 
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окупованих територій, адже з багатьма кризовими викликами стикаються внутрішньо 

переміщені особи (далі – ВПО) через війну на Донбасі. 

Так, за оперативною інформацією Міжвідомчого координаційного штабу з питань 

соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з районів проведення 

антитерористичної операції та тимчасово окупованої території, даними обласних та 

Київської міської державних адміністрацій щодо учнів (слухачів), які переселяються з 

Донецької і Луганської областей, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, 

встановлено, що для здобуття професійної (професійно-технічної)  освіти до  закладів 

освіти звернулася 1931 особа з Донецької та Луганської областей та 41 з Автономної 

Республіки Крим, 7 осіб з м. Севастополь. 101 педагогічний працівник з зазначених 

регіонів був працевлаштований до закладів професійної (професійно-технічної) освіти.  

Серед охоплених професійною підготовкою, перепідготовкою та підвищенням 

кваліфікації внутрішньо-переміщених осіб, найбільша кількість мешканців Донецької та 

Луганської областей, які виявили бажання навчатися або продовжувати навчання у таких 

регіонах України: Донецька область – 342 особи, Харківська область – 246 осіб, 

Запорізька область – 184 особи, Луганська область – 160 осіб, Одеська обл. – 141 особа, м. 

Київ – 221 особа [3]. 

Станом на 1 березня 2018 року, за даними структурних підрозділів соціального 

захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, в Україні взято 

на облік 1 490 085  переселенців або 1 215 164 сім’ї  з Донбасу і Криму. Люди 

продовжують залишати окуповані території,  незважаючи на припинення вогню. 

Безперечно, ці групи є найбільш вразливими і потребують особливого захисту з боку 

держави, включаючи психологічну підтримку фахівців та допомогу у пошуку  роботи [5].           

Особливу увагу держава спрямовує на захист дітей та жінок, які перебувають в зоні 

АТО. Важливими також є медична та психологічна допомога ВПО. У свою чергу, 

соціальна та професійна адаптація даних осіб включає такі курси цільового призначення, 

як підвищення кваліфікації та професійне навчання, як первинна професійна підготовка, 

перепідготовка, отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітнього 

рівня, підвищення кваліфікації та спеціалізації, спрямовані на здобуття або удосконалення 

професійних знань, умінь та навичок [1].  

Для осіб, які не мають професії або виявили бажання отримати нову 

професію, підвищити свою кваліфікацію або пройти стажування, надаються індивідуальні 

профконсультаційні послуги, у тому числі з використанням психодіагностичних методик. 

Професійне навчання здійснюється за денною, вечірньою, очно-заочною, 

дистанційною, екстернатною формами навчання, з відривом і без відриву від виробництва 
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та індивідуально. Строк навчання до 12 місяців, а підвищення кваліфікації шляхом 

навчання на курсах цільового призначення установлюється від 20 до 500 годин. Після 

успішного завершення повного курсу навчання учасники отримують документи 

державного зразка, а після підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення 

учасники отримують посвідчення встановленого зразка. 

Водночас необхідно зазначити, що актуальною є державна цільова підтримка для 

здобуття професійно-технічної освіти дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені 

особи. Своєю чергою, Закон України «Про професійно-технічну освіту» визначає правові, 

організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи професійно-

технічної освіти, створення умов для професійної самореалізації особистості та 

забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках. Порядок та 

умови надання державної цільової підтримки для здобуття професійно-технічної освіти 

зазначеним категоріям громадян визначаються Кабінетом Міністрів України. 

Започатковано інноваційний освітній проект «Надання сучасної військово-

професійної підготовки молоді у закладах професійної освіти». Метою реалізації й 

водночас новизною проекту є не лише отримання випускниками повної загальної 

середньої освіти, а й здобуття військово-облікових професій та спеціальностей. Так, 

випускники  Київського та Тернопільського професійних коледжів з посиленою 

військовою та фізичною підготовкою зможуть на пільгових умовах вступати до 

військових вишів, проходити службу на первинних посадах у Збройних силах України та 

в інших військових структурах відповідно до набутої професії або працювати у 

цивільному секторі економіки [2, с. 8]. Саме така підготовка в умовах сьогодення є 

актуальною та необхідною передумовою обороноздатності України, стратегічною 

складовою збереження територіальної цілісності та непохитності її кордонів. 

Забезпечення якісних освітніх послуг, зокрема, для дітей з тимчасово 

непідконтрольних та окупованих територій – є одним із пріоритетів Української держави. 

Серед дітей з тимчасово непідконтрольних територій Донбасу та Криму зростає попит на 

дистанційну освіту в Україні – не тільки у випускників шкіл, а й в учнів молодших класів, 

про що йшлося 19 жовтня 2017 року під час конференції «Створення міжнародної 

платформи для розширення доступу до якісної освіти громадянам, постраждалим від 

конфлікту», яку провело Міністерство освіти і науки України спільно з Посольством 

Франції в Україні та Фондом «Відкрита політика» [6]. 

Наприклад, за статистикою департаментів освіти і науки Донецької та Луганської 

областей, кількість дітей з тимчасово непідконтрольних територій Донбасу, які 

навчаються дистанційно / на екстернаті, зросла більш ніж на третину. При цьому, серед 
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основних потреб дистанційної освіти можна назвати наступні: необхідність розробки і 

затвердження Положення про дистанційну освіту, в якому передбачити навантаження і 

тарифікацію викладачів, які здійснюють дистанційне навчання, максимальну кількість 

учнів, слухачів тощо, та механізму контролю навчального навантаження; необхідність 

корекції навчальних планів та програм під потреби дистанційного навчання; 

запровадження в штатний розклад відповідних посад дистанційного навчання; відсутність 

інформації на непідконтрольних, окупованих територіях про дистанційне навчання; 

недостатня кількість закладів освіти, які здійснюють дистанційне навчання тощо. 

Очевидно, що необхідно удосконалити систему дистанційної освіти в Україні та 

запровадити спрощену систему вступу до закладів вищої  та професійної (професійно-

технічної) освіти через освітні центри «Донбас-Україна» (Київ, Бахмут, Вінниця, Дніпро, 

Краматорськ, Кремінна, Кривий Ріг, Костянтинівка, Покровськ, Лиман, Лисичанськ, 

Маріуполь, Рубіжне, Сєверодонецьк, Старобільськ, Суми, Слов’янськ, Харків, Торецьк). 

Відтак, з  1 липня 2016 року на базі Донецького державного університету 

управління створено Освітній центр «Донбас-Україна», яким організовується діяльність з 

реалізації Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, 

місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її 

проведення). Центр створено спільно із загальноосвітніми закладами комунальної форми 

власності для проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації, 

замовлення та видачі документа державного зразка про базову або повну загальну 

середню освіту. Донецький державний університет управління забезпечує 

функціонування Центру на правах підрозділу приймальної комісії.  

У 2017 році через освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна» до  

українських  закладів вищої освіти вступило 1550 осіб, що на третину більше ніж у 2016 

році. Зокрема, через освітній центр «Донбас-Україна» вступили 1346 осіб, з яких понад 1 

тис. осіб – на бюджетну форму навчання. Найбільше абітурієнтів вступили до 

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (224) та 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (154). Загалом до 

освітніх центрів «Донбас-Україна» звернулися за консультацією 3733 вступників [4]. 
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ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ЖИТЛОВИХ ПРОБЛЕМ ВНУТРІШНЬО 

ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ 

 

Четвертий рік однією з актуальних проблем в Україні залишається соціальний 

захист внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО) та громадян України, що проживають 

на тимчасово окупованих Росією територіях. 

За даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та 

Київської міської державних адміністрацій, станом на 11.06.2018 року, взято на облік 

1 509 938  переселенців або 1 234 904 сімей з Донбасу і Криму [1]. 

Для вирішення проблемних питань ВПО державою прийнято низку нормативних 

актів. Зокрема, розроблена Стратегія інтеграції ВПО та впровадження довгострокових 

рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року, яка схвалена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України № 909-р від 15.11.2017 року.  

http://www.dsns.gov.ua/ua/Mizhvidomchiy-koordinaciyniy-shtab.html
https://osvita.ua/vnz/consultations/57686/
http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=250417818


Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення 

43 

Головним напрямком вирішення проблем ВПО на найближчу перспективу 

визначено їх соціально-економічна інтеграція до приймаючих громад на території 

України. При  цьому зазначено, що «найбільшою перешкодою до залучення внутрішньо 

переміщених осіб у життя територіальної громади є відсутність власного житла, проблема 

отримання соціальних послуг та проблема з працевлаштуванням» [2]. 

Розглянемо шляхи вирішення «житлових» проблем ВПО, які останнім часом 

впроваджуються в Україні. Більшість ВПО (з числа тих, хто переїхав на постійне 

проживання на підконтрольні українському уряду території) живуть в орендованому 

житлі: 49% – в орендованих квартирах, 6% – в орендованих будинках, 4% – в орендованих 

кімнатах. 25% з числа таких ВПО проживають з родичами або приймаючими родинами, 

10% – мешкають у власному житлі, 3% – у гуртожитках, 1% – у центрах колективного 

проживання [3]. За даними дослідження Міжнародної організації з міграції в Україні 

(МОМ) щодо проблем ВПО, яке нещодавно було презентовано у Міністерстві з питань 

тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (МТОТ), 80 % 

переселенців (йдеться про тих, хто реально переїхав) планують залишитися мешкати на 

новому місці [4]. З січня 2018 року ВПО, які не мають у власності житла на 

підконтрольній території України, або житло яких непридатне для проживання, мають 

право отримати з фондів житла для тимчасового проживання житлове приміщення (у 

розмірі не менше ніж 6 м2 на особу, строком до 1 року з можливістю продовження) за 

умови, якщо таке житло є єдиним місцем проживання та сукупний дохід родини являється 

недостатнім для придбання або найму іншого житлового приміщення. При цьому, 

першочерговим правом на отримання житла для тимчасового проживання мають сім’ї з 

неповнолітніми  дітьми, вагітні жінки, особи, які  втратили працездатність, та особи 

пенсійного віку. Таке житло не підлягає приватизації, обміну, здачі в піднайм або 

поселенню до нього інших громадян [5]. 

Розроблені програми придбання житла та надання його ВПО у тимчасове 

користування, на реалізацію яких МТОТ надає субвенції місцевим бюджетам громад 

Донецької та Луганської областей. Співфінансування складає – 50 % з державного 

бюджету, 50 % – з місцевого. В державному бюджеті 2017 року на вказану субвенцію 

було передбачено 17 млн. грн., у 2018 році – 34 млн. грн. 

Упродовж 2017 р. за рахунок співфінансування з державного та місцевого 

бюджетів 72 родини ВПО отримали житло в містах Маріуполі та Покровську Донецької 

області. Цього року 95 родин ВПО отримали житло в Краматорську, 63 родини – в 

Маріуполі. Найближчим часом 38 родин отримають житло в Мирнограді.   

http://mtot.gov.ua/uryadom-vneseno-zminy-do-poryadku-nadannya-subventsiyi-z-derzhavnogo-byudzhetu-dlya-pidtrymky-terytorij-shho-zaznaly-negatyvnogo-vplyvu-vnaslidok-zbrojnogo-konfliktu-na-shodi-ukrayiny/
http://mtot.gov.ua/rezultaty-diyalnosti-mtot-u-2017-r-infografika/
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Місцева влада намагається шукати свої шляхи вирішення проблеми забезпечення 

житлом переселенців. Так, в Київський області розроблена Комплексна обласна програма 

щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з 

тимчасом окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції 

до Київської області, на період до 2020 року, якою передбачено виділення з обласного 

бюджету коштів для будівництва соціального житла на 50 сімей ВПО в селі Барахти 

Васильківського району, в також виділення вільних земельних ділянок під забудову житла 

для 24 об’єднань ВПО, від яких надійшли до Київської ОДА заяви, списки та проекти 

забезпечення житлом в області. В Харківській області також розроблена та прийнята 

регіональна програма підтримки та інтеграції ВПО, розвитку підприємництва серед 

ВПО. Позитивним є приклад міста Львова, де міська рада прийняла рішення про 

виділення 50 земельних ділянок для будівництва житла для переселенців. 

Для забезпечення відповідних умов проживання ВПО на території України 

залучаються інші фінансові ресурси. Так, від Уряду Німеччини Україна отримає грант у 

сумі понад 25,5 млн. євро безповоротної фінансової допомоги для створення соціального 

житла для ВПО та розвиток відповідної соціальної інфраструктури (школи, дитсадки) у 

приймаючих громадах. Кошти будуть спрямовані до громад Дніпропетровської, 

Запорізької, Харківської областей та підконтрольних районів Донецької і Луганської 

областей. Проект планується реалізувати протягом 4 років. Завдяки його реалізації у місті 

Мелітополь вже відкрито 3 соціальних гуртожитки. До кінця року ще 700 внутрішньо 

переміщених осіб отримають соціальне житло у 14 відремонтованих об’єктах [6]. 

Упродовж 2017 року в Донецькій області тривала реалізація низки проектів 

міжнародної технічної допомоги: «Житло для переселенців», «Нарощування потенціалу 

громади м. Маріуполь для підтримки ВПО і місцевих жителів», «Забезпечення житловими 

умовами найбільш вразливих ВПО та жителів міста Краматорськ». В результаті реалізації 

цих проектів проведено реконструкцію 2-х гуртожитків у м.Слов’янськ, 3-х гуртожитків у 

м. Краматорськ, капітальний ремонт гуртожитку у м. Маріуполь. 

 За рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької 

області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 

повноваження, ДФРР та коштів місцевого бюджету в м. Бахмут проведено реконструкцію 

нежитлових будівель під гуртожиток  (вартістю 20,2 млн. грн.) та будівлі гуртожитку під 

житловий будинок (вартістю 8,07 млн. грн.). В рамках Надзвичайної кредитної програми 

для відновлення України Європейського інвестиційного банку, які фінансуються за кошти 

першого траншу по Донецькій області планується відновлення 8 гуртожитків для 

забезпечення житлом ВПО: 3 – в м. Мирноград, 5 – в м. Бахмут.  
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Таким чином, для успішної соціальної інтеграції ВПО до приймаючих громад 

необхідна консолідація всього суспільства, залучення значних бюджетних та 

позабюджетних коштів, тісна співпраця між державними установами і організаціями з 

міжнародними організаціями, підтримка громадських організацій.   
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ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ ЯК СОЦІАЛЬНА ГРУПА 

 

У 2017 р. Україна посіла дев’яте місце в світі за кількістю зареєстрованих 

внутрішньо переміщених осіб, опинившись в даному рейтингу серед таких країн як Сирія, 

Ємен, Ірак та Нігерія. Внутрішньо переміщені особи – особи, змушені раптово тікати зі 

https://www.msp.gov.ua/news/15416.html
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/909-2017-р
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/nms_round_7_september_2017_ukr_0.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/nms_round_7_september_2017_ukr_0.pdf
http://mtot.gov.ua/u-mtot-prezentovano-chergovyj-raund-doslidzhennya-mom-shhodo-problem-vpo/
http://mtot.gov.ua/u-mtot-prezentovano-chergovyj-raund-doslidzhennya-mom-shhodo-problem-vpo/
http://www.donbasssos.org/04042018-2/
https://www.dotb.dn.ua/2017/04/nimechchina-vidilit-ponad-25-milyoniv-yevro-na-budivnitstvo-zhitla-dlya-vpo/
https://www.dotb.dn.ua/2017/04/nimechchina-vidilit-ponad-25-milyoniv-yevro-na-budivnitstvo-zhitla-dlya-vpo/
https://dt.ua/WORLD/siriya-gotova-do-mirnih-peregovoriv-z-opoziciyeyu-u-zhenevi-194978_.html
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своїх будинків, масово, в результаті збройного конфлікту, внутрішньої ворожнечі, 

систематичних порушень прав людини або стихійних лих, але при цьому продовжують 

перебувати на території власної країни. Фактично, внутрішньо переміщені особи, це 

особи, які підпадають під визначення вимушені переселенці, що покинувши місце свого 

постійного проживання, залишаються в країні своєї громадянської належності та можуть 

користуватися її захистом [1, с. 154–159]. Специфіка статусу ВПО полягає в тому, що, 

будучи громадянами держави і залишаючись на її території, вони знаходяться під 

винятковою юрисдикцією і захистом своєї країни, навіть якщо сама держава і не в силах 

забезпечити такий захист.  

Найбільш прийнятне і точне визначення поняття «вимушений переселенець» подається 

в статті 1 проекту Закону України «Про вимушених переселенців». Зокрема, «вимушений 

переселенець» – це внутрішньо-переміщена особа, або особа, яка покинула або залишила 

місце постійного проживання у результаті, або щоб уникнути, негативних наслідків 

збройного конфлікту, окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини, 

внаслідок стихійного лиха, голоду, епідемії чи надзвичайних ситуацій природного і 

техногенного характеру» [3, с. 6–11]. Вимушеним переселенцем визнається громадянин 

України, іноземний громадянин чи особа без громадянства, які постійно проживають на 

законних підставах на території України і змінили місце проживання в межах території 

України за обставин, передбачених частиною першою цієї статті [4]. 

Зокрема, у проекті Закону України «Про вимушених переселенців» крім 

визначення поняття «вимушений переселенець», вказано права і обов’язки вимушених 

переселенців, визначено обов’язки органів державної влади та місцевого самоврядування, 

що стосуються вимушених переселенців, врегульовано питання, пов’язані з обліком, 

реєстрацією, розміщенням вимушених переселенців, з відшкодуванням витрат на 

вимушене переміщення та з компенсацією за втрачене майно, передбачено створення 

Фонду житла для тимчасового поселення вимушених переселенців, визначено джерела 

фінансування та відповідальність за спричинену вимушену міграцію [4]. 

«Вимушені переселенці російсько-української війни – категорія громадян України, 

іноземців або осіб без громадянства, котрі були змушені покинути своє місце 

проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного 

конфлікту на частині території Донецької і Луганської областей України або окупації 

Автономної Республіки Крим» [7, с. 175–181]. У березні 2015 р. було зареєстровано як 

ВПО 1 млн. 941 тис. осіб [2, с.124–126]. У березні 2015 р., за даними Управління з 

координації гуманітарних питань при ООН, за кордоном налічувалося понад 760 тисяч 

біженців з України. З них понад 625 тис. виїхали до Росії, понад 80 тис. – до Білорусі, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%94%D1%8E_(2014)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%94%D1%8E_(2014)
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понад 44 тис. – до Польщі [1, с. 154–159]. Станом на 16 травня 2016 р., за даними 

структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської 

державних адміністрацій було взято на облік  як ВПО 1 780 946 осіб або 1 439 428 сімей з 

Донбасу і Криму [6]. У жовтні 2017 р. постійний представник України при ООН В. 

Єльченко повідомив, що вимушеними переселенцями з 2014 року стали 4% українців [5]. 

Станом на 9 січня 2018 р., за даними структурних підрозділів соціального захисту 

населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік як ВПО 

1 492 100 осіб, або 1 218 002 сім’ї з Донбасу і Криму, а на 5 лютого 2018 р. – взято на 

облік 1 493 057 осіб або 1 218 611 сімей з Донбасу і Криму. 

Проблема зі статистикою, обліком ВПО є така, що не всі вони реєструються в 

органах соціального захисту населення, а з іншого боку, є величезна кількість осіб, які, 

зареєструвавшись в якості ВПО для отримання в Україні пенсій, інших соцільних виплат, 

освіти та ін., і далі постійно проживають на тимчасово окупованих територіях.  

Частина ВПО стикається з побутовими та соціальними труднощами; у них не 

задоволені базові потреби: забезпечення їжею і житлом; відновлення документів; виплата 

пенсій і державних соціальних допомог; доступ до соціальних та медичних послуг, 

особливо для тих, хто потребує спеціалізованої медичної допомоги, лікування, 

реабілітації; професійне перенавчання і працевлаштування; влаштування дітей до 

навчальних закладів; продовження (поновлення) навчання. Серед ВПО певну кількість 

становлять соціально уразливі категорії населення, і обставини переселення посилюють 

фактори ризику для них. 

Внутрішньо переміщені особи можуть відчувати ізольованість і несприйняття з 

боку приймаючої громади. Це є перешкодою для побудови нових стосунків, 

працевлаштування за місцем переселення. Декому з них важко чи неможливо 

влаштуватися на новому місці відповідно до звичних умов життя та соціального статусу. 

Декому – доводиться змінювати життєві орієнтири та набувати нових як професійних та 

соціальних навичок. 
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Розділ 2 

СУСПІЛЬСТВО ТА СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ВІЙНИ 

 

Балюта В.В., 

аспірант Інституту соціальної 

та політичної психології Національної 

академії педагогічних наук,  

м. Київ, Україна 

 

ІЛЮЗІЯ РОЗУМІННЯ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК 

РАДИКАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДІ 

 

Нині суспільство є стомленим від нескінченних соціальних і політичних 

конфліктів, що неминуче провокує радикалізацію політичної поведінки. У такому 

контексті стає очевидною необхідність дослідження соціально-психологічних чинників 

радикалізації політичної поведінки в молодіжному середовищі, адже саме молодь є 

найбільш відкритою до соціальних змін, але разом з тим легше піддається стресам, 

викликаними невизначеністю соціальних орієнтирів. Традиційним для молоді є 

радикалізм суджень і вчинків, її загального ставлення до світу, що робить її 

найсприйнятливішою до радикальних ідей і настроїв соціальною групою.  

Політична поведінка має внутрішньоособистісні, суб’єктивні чинники і чинники 

соціально-психологічні, які мотивують особу на включення в політичний дискурс, на 

участь у соціально-політичному житті країни або навпаки – на пасивну позицію. Як 

зауважує Ф. Грінстайн, поведінка – це функція і від ситуації, що складається в 

навколишньому середовищі, і від психологічних предиспозицій, які чинять вплив на 

ситуацію [1]. Л. Розенбліт та Ф. Кейл стверджують, що найчастіше люди значно більше 

переконані у тому, наскільки добре вони орієнтуються у нібито найпростіших питаннях, 

ніж це є насправді [3]. У той же час ці переконання не є стійкими і люди можуть змінити 

хід своїх думок стосовно будь-яких політичних питань на 180 градусів під впливом більш 

переконливих чи емоційних аргументів на підтримку якоїсь іншої точки зору [2]. Відтак 

політична поведінка може бути спричинена ілюзорною впевненістю у своїх знаннях 

стосовно яких би то не було політичних питань чи проблем. 

Результати емпіричних досліджень радикальної політичної поведінки молодих 

людей вказують на те, що існує прямий зв'язок між рівнем радикальності політичної 
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поведінки, яку проявляють молоді люди, та рівнем їхньої впевненості стосовно того, що 

вони глибоко розуміють проблему, у відповідь на яку і розгортається радикальна 

політична поведінка, зв'язок між якими є прямопропорційним: чим вищим є рівень 

переконаності, тим радикальнішою є політична поведінка.  

Ми припустили, що пояснення сутності проблеми (її причин, теперішнього стану, 

потенційних наслідківи, можливо, навіть позитивнихі) призводить до того, що молоді 

люди починають усвідомлювати нестачу об’єктивного знання і наявність тільки 

поверхневого розуміння проблеми. Це в свою чергу призводить до дерадикалізації 

політичної поведінки.   

Для того, щоб перевірити наше припущення, ми розробили та провели 

експеримент. Загалом, у експерименті взяли участь 74 випробуваних: 38 молодих людей у 

складі експериментальної групи (23 хлопці та 15 дівчат, які пройшли попереднє 

тестування задля виявлення схильності проявляти радикальну політичну поведінку; 

учасниками цієї групи стали молоді люди, схильні до прояву радикальної політичної 

поведінки) та 36 учасників контрольної групи (18 молодих чоловіків та 18 дівчат). Усі 

випробувані були віком від 18 до 35 років, серед яких студенти вищих навчальних 

закладів, співробітники комерційних установ, державних закладів, а також тимчасово 

непрацюючі. Темою для роботи юуло обрано «недовіру до представників державної 

влади». Ми спершу перевірили, чи буде мати вплив пояснення на ставлення молодих 

людей до проблемних ситуацій. Результати вказують на те, що статистично значущі зміни 

були зафіксовані між пре- та постопитуванням (згідно з результатами за показниками t-

критерію Вілкоксона, р ≤ 0,05). Більшість учасників в опитуванні, після здійсненого 

експериментального впливу, вказали, що не впевнені у тому, що володіють достатньою 

кількістю інформації для того, щоб робити однозначні судження. Також багато з них 

відзначили, що не просто володіють недостатнім обсягом інформації, а заявили про її 

необхідність, про те, що будуть шукати цю інформацію у майбутньому. 

Ситуація у контрольній групі випробуваних виявилась такою ж. Рівень впевненості 

молодих людей у правильності своєї позиції знизився, більшість відповідей змінилась з 

«повністю впевнений» та «скоріше впевнений» чи «скоріше не впевнений», що є 

індикатором того, що тверда переконаність у правильності своєї позиції похитнулась. 

Тож результати говорять самі за себе. Подаючи пояснення сутності проблеми, 

результати можуть бути такими: 1) або молоді люди приходять до висновку, що вони 

знають значно менше, ніж вони думали, що знають, або 2) вони усвідомлюють, що їхня 

оцінка ситуації базувалась на суб’єктивному емоційному підґрунті. Але ні перший 

варіант, ні другий не результує рішенням про радикальну політичну поведінку. 
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Наступним кроком нашого аналізу було – перевірити вплив пояснення на 

політичну поведінку випробуваних і чи такий вплив взагалі має місце. Ми порівняли 

відповіді випробуваних до експериментального впливу та після нього за трьома рівнями 

радикальності політичної поведінки – низьким, середнім і високим, які ми визначили на 

основі здійсненої експертної оцінки відповідей.  

На основі показників за t-критерієм Вілкоксона (р ≤ 0,05) ми виявили статистично 

значущу відмінність у політичній поведінці випробуваних експериментальної групи. 

Ґрунтуючись на показниках за U-критерієм Манна-Уітні (р ≤ 0,05) ми встановили, що 

експериментальна та контрольна групи не відрізняються між собою (p = 0,386), відтак 

можна зробити висновок про те, що за рівнем радикальності політична поведінка 

випробуваних з експериментальної групи, яка була радикальною до початку роботи, та 

політична поведінка молодих людей з контрольної групи, яка не містила ознак 

радикальності від самого початку, вирівнялись після пояснення сутності проблеми, яку ми 

перевіряли експериментально. Відтак ми можемо сказати, що пояснення сутності 

проблеми є чинником дерадикалізації політичної поведінки молоді. Крім того, 

випробувані у обох групах вказували намір проявити поведінку у напрямі пошуку 

необхідної інформації для того, щоб мати компетентні знання задля обдуманого, 

виваженого рішення, яку політичну поведінку проявляти. 

Отже, у нашому експериментальному дослідженні ми перевіряли припущення про 

те, що одним із психологічних чинників радикальної політичної поведінки є недостатність 

об’єктивних знань та переоцінка свого розуміння сутності проблем. Впливаючи на 

впевненість молодих людей у власних переконаннях, можна змінити особливості їхньої 

політичної поведінки, зокрема знизити рівень її радикальності, що доводять результати 

нашого дослідження. Дерадикалізуючий ефект пояснення сутності проблеми лежить 

частково у деактивації впливу механізмів навіювання, наслідування і емоційного 

зараження, зниженні рівня конформності та частково на підгрудні інтелектуального 

опрацювання інформації, не емоційного. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Greenstein F. I. Can Personality and Politics Be Studied Systematically? // Political 

Psychology. 1992. Vol. 13. #2. P. 105–128. 

2. Petty R. E., Krosnick J. A. Attitude strength : Antecedents and consequences.  Manhaw, Nj : 

Erlbaum, 1995. 510 p. 

3. Rozenblit L. Keil F. C.  The misunderstood limits of folk science : An illusion of 

explanatory depth // Cognitive Science. 2002. №1. P. 521-562. 

 



Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення 

52 

Варич Н.І., 

доцент кафедри  

українознавства і лінгводидактики  

Харківського національного 

педагогічного  

університету імені Г.С. Сковороди, 

 к.філолог.н., доцент, 

м. Харків, Україна 

 

ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСВІТИ В СУЧАСНОМУ КОНТЕКСТІ 

 

Реалії сучасного життя як в Україні, так і світі в цілому (обстоювання Вітчизною 

державності, національної гідності, спротив підступності гібридної війни, військові 

злочини в різних регіонах планети, високий поріг самознищення людства) та 

функціонування освіти, найчутливішого суспільного феномену, як «сили для добра» 

привертають увагу мислителів до виховного потенціалу освіти.  

Аналітичний досвід із цих питань (презентований зокрема в працях G. Biesta, 

K. Bush, D. Orr, D. Saltarelli та інших) засвідчує: сучасні конфлікти не є простими, 

лінійними подіями, але містять складні перетворення суспільства, тож і вплив освіти має 

кілька облич. Освіта все частіше розглядається як один із засобів зменшити й подолати 

ефект насильства, формувати життєспроможність, створювати й підтримувати ситуації 

стійкої безпеки. Проте дослідження, наприклад, UNISEF в Італії [1], показують, що 

навчально-виховні практики, позірно сприяючи толерантності й справедливості, матимуть 

незначний вплив, якщо вони знехтують будь-якою нетерпимістю чи відчуватимуть брак 

заходів, спрямованих на захист особистої, національної, загальнолюдської гідності й 

свободи, на подолання ворожості й неприйняття розмаїття. З огляду на це, вони мають 

розглядатися як частина більш широкого підходу до навчання, як миророзбудовчі. 

Відповідно освіта, здійснювана в цьому напрямі, – довгостроковий процес із опертям на 

місцеві джерела та ресурси, спрямований на перетворення самих засад нетерпимості. 

Відносини освіти й конфлікту набувають особливого значення не лише під час і на 

території загострення, а й покликані реалізуватися через рутинну повсякденну діяльність 

усюди, через розбудовчі стратегії, захисні механізми уникнення зловживань, збереження 

особистості, соціального капіталу, зміцнення спроможності суспільства вийти з конфлікту 

й гідно розвиватися. Розв’язання багатьох питань, які постають перед нашим 

суспільством, пов’язане з вихованням громадянина, з формуванням громадянської 
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культури суспільства в цілому. Громадянину притаманне вміння не тільки розпізнати і 

враховувати інтереси інших спільнот та соціальних пластів, але й послідовно проводити 

принцип пріоритетності життєвих інтересів суспільства, людства взагалі, співробітництва 

у вирішенні конкретних проблем.  

Громадянська культура, статус громадянина потребує від людини відповіді на 

питання про те, заради чого вона діє, якої мети прагне досягнути, активно виступаючи в 

економічній, соціальній, політичній сфері; чи вміє вона боротися за реалізацію як своїх 

свобод, пропозицій, програм, так і свободи своєї держави; чи вміє виявляти самостійність 

суджень і мислення, чи спроможна аналізувати сучасні процеси та ситуації, обирати 

адекватні форми і способи дії у різних, зокрема непередбачуваних ситуаціях, відповідати 

за результати власної діяльності, чи готова шукати форми поєднання індивідуальних і 

суспільних інтересів у своїй життєдіяльності тощо [2, с. 120–122]. 

Нині в українському освітньому полі ще значною мірою залишається необхідність 

подолати набуток командно-адміністративної системи, тоталітарних практик, 

налаштованість на пасивність і відтворюваність, жорстку регламентацію, відповідно 

актуальне виховання громадянина як національно-патріотичної, гуманної, творчої, дієвої, 

відповідальної толерантної особистості, відкритої світу.  

Досі спостерігаємо недостатність розроблення та вдосконалення нормативно-

правової бази в галузі національно-патріотичного виховання, його бюрократизацію та 

формалізацію, бідність, подеколи недолугість його інформаційного забезпечення. На 

буремні й трагічні події 2014 й подальших років, на антидержавні зазіхання зреагувала 

передовсім громадянська спільнота, держава значно запізнюється: лише 2015 р. Кабінетом 

Міністрів створено міжвідомчу комісію з питань національно-патріотичного виховання, 

основними завданнями якої стали передовсім такі: сприяння забезпеченню координації 

дій органів виконавчої влади з питань національно-патріотичного виховання; визначення 

шляхів, механізмів та способів вирішення питань його відродження та впровадження, 

підвищення ефективності діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади із 

зазначених питань [3]. Кошти ж для здійснення національно-патріотичного виховання 

почали виділяти лише з 2016 р., переважно для підтримки проектів, розроблених 

інститутами громадянського суспільства. Так, 2018 року було обрано 30 проектів 

дев’ятнадцяти громадських організацій. Одним із прикладів переможця може слугувати 

молодіжний освітній табір «Хорунжий», у програмі якого неформальна освіта, лекції та 

дискусії з вітчизняної та світової історії і культури, сплав на байдарках, спортивні ігри, 

заняття з першої домедичної допомоги, мистецькі дійства тощо. 
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У Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (2015) 

зазначено: «Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають 

патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як 

нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування 

свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу (раtria) як 

запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального 

добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового 

способу життя, готовності до змін» [4]. 

Виховні можливості такого підходу покликані забезпечити різнобічний розвиток, 

соціальну активність і цілісність особистості, здатної до самостійного мислення, активної 

суспільної діяльності, успадкування духовних надбань українського народу, патріота. Це 

потребує створення такої системи управління виховною роботою, упровадження якої 

сприяло б успішному формуванню громадянина суверенної Української держави. Варто 

зазначити, що потужні трансформації, яких зазнає наше суспільство, політичні виклики, 

високий рівень небезпеки для життя людини, наявні суперечності між потребою 

суспільства у динамічному зростанні рівня громадянської культури та системою виховної 

роботи в навчальному закладі, соціальним досвідом батьків тощо спонукають провадити 

виховні практики таким чином, щоб громадянська культура виконувала функції 

посередницької ланки між загальнолюдськими цінностями та новим суспільно-

політичним мисленням, свідомістю та поведінкою громадян.  

Наявність в українському суспільстві різних цінностей призводить також до 

остраху відмовитися від застарілого, відпрацьованого, захаращуючи тим самим 

розбудовчі шляхи в соціокультурному полі, освітньому зокрема. Відповідно освітнім 

практикам досі притаманна політика вичікування, відкладання «на зручний момент», 

страх помилки й осуду, що безперспективно в умовах динамічно змінного світу. Як 

засвідчує сучасний напружений і розмаїтий контекст, вітчизняна освіта потребує 

розширення горизонтів у формуванні громадянського суспільства, зокрема й через 

підтримку неформальної освіти, виховання лідерів громадської думки. Навчання стає 

спільним, цілеспрямованим завданням, розроблення погляду на майбутнє передбачає 

постійність проекту, підтримуваного безперервними дебатами, змінністю форм, повсякчас 

додаванням нових варіантів (і реальної можливості їх вибору) в навчальному закладі й 

суспільстві, а не масовими одноразовими зусиллями. 

Глобальні зрушення, посилення інтернаціоналізації стосунків, розвиток трансгресії 

спонукає вітчизняну освіту позбуватися також застарілого обмеження етно-національним 

виміром, органічно входити в соціокультурний простір «світу без меж», учити вчитися 
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через «зустріч зі світом» (G. Biesta), вирішувати проблеми співжиття, безконфліктного 

співіснування за збереження національної та особистої гідності. 

Просунутися від нинішньої неузгодженості, непослідовності до цілеспрямованої 

стратегії майбутнього не завжди легко, проте все більше вітчизняних освітніх закладів 

прагне вирішити це актуальне завдання, водночас сповіщаючи суспільство про можливі 

зміни, готуючи до таких змін, забезпечуючи покоління знаннями, навичками та 

цінностями, які мають вирішальне значення для прогнозування та створення стійкого 

майбутнього в розмаїтому взаємозалежному світі.  
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Після повернення на свою історичну Батьківщину на початку 90-х років ХХ ст. 

кримські татари стали третьою за чисельністю етнічною групою Криму, причому 

найбільш згуртованою та політично активною. 

https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/insight4.pdf
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/524-2015-%D0%BF
http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2015/06/16/naczionalno-patriotichne-vixovannya/
http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2015/06/16/naczionalno-patriotichne-vixovannya/
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У 1989 р. організація кримськотатарського національного руху ухвалила рішення 

підтримати український національно-демократичний рух з його прагненням незалежної і 

соборної України [4]. З того часу кримські татари неодноразово відігравали значну роль у 

становленні української держави, збереженні її цілісності та зміцненні українського 

суверенітету в Криму. У 1991 р. їхні голоси за незалежність України серед 54% 

загальнокримських були вирішальними [6].  

На ІІ Курултаї кримськотатарського народу 26–30 червня 1991 р. було прийнято 

перелік основних завдань кримськотатарського руху. Поряд із завданнями ліквідації 

наслідків геноциду, здійснення заходів з поверненням та облаштуванням кримських татар 

на їхній історичній батьківщині, відродження національної культури було прийняте 

рішення також домагатися відновлення національних і політичних прав 

кримськотатарського народу, в тому числі і права на вільне національно-державне 

самовизначення [6].  

За час існування новітньої Української держави найбільш впливові 

кримськотатарські структури (Курултай і Меджліс) залишалися тією опорою української 

влади, яка допомагала їй протистояти сепаратистським проросійським рухам, іноді навіть 

коштом власних інтересів [2, с. 418].  

Поділяємо думку С. Грабовського та І. Лосєва, які стверджують, що, попри 

декларативну прихильність офіційного Києва, кримські татари у період із 1991 по 2014 рр. 

не завжди відчували розуміння та прихильне ставлення як з боку місцевої влади районів і 

міст півострова, так і з боку слов’янського населення, насамперед російського. Тим часом 

політична активність кримських татар суттєво врівноважувала дії проросійських 

угруповань і виступала важливим чинником громадського життя у Криму [5, с. 42]. 

Небажання українського політикуму зробити рішучі кроки назустріч очікуванням 

кримських татар блокувало прийняття відповідних законів та урядових постанов. Лідер 

кримськотатарського національного руху М. Джемілєв вважає, що це відбувалося через 

брак політичної волі, корисливих мотивів, хибного усвідомлення справжнього 

патріотизму і національних інтересів та ін [1]. 

Після анексії Криму почався новий етап в історії кримськотатарського народу: він 

знову втратив свою етнічну територію і вимушений відстоювати свої права як корінного 

народу України. Тому сьогодні особливо актуально постає питання вирішення проблем, 

пов’язаних із захистом прав кримськотатарського етносу. 

За даними перепису, зробленого підконтрольною російській владі Федеральною 

службою державної статистики, на півострові суттєво зменшилася кількість українського 

та кримськотатарського населення: 15,8% (проти 24, 2 % у 2001 р.)  українців і  10,6 % 
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(проти 12, 1 % у 2001 р.) Проте кількість росіян зросла з 58,3 % до 68,3%. [7]. Таким 

чином, ідея «руського міра» активно втілюється в життя окупаційною владою. 

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров відзначає, що 

кількість кримських татар, які залишили Крим з моменту окупації, перевищує офіційну 

цифру – 10 тис осіб [8].  

Важливим кроком у вирішенні кримськотатарського питання стало прийняття 20 

березня 2014 р. Верховною Радою України Постанови «Про Заяву Верховної Ради 

України щодо гарантії прав кримськотатарського народу у складі Української держави», 

яка гарантує захист і реалізацію невід’ємного права на самовизначення 

кримськотатарського народу в складі суверенної і незалежної Української держави [10]. 

17 квітня 2014 р. було прийнято Закон України «Про відновлення прав осіб, депортованих 

за національною ознакою» № 1223-VII. Цей Закон визначає статус осіб, депортованих за 

національною ознакою, встановлює гарантії держави щодо відновлення їхніх прав, 

принципи державної політики та повноваження органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування щодо відновлення прав цих осіб [3, с. 1010–1011]. 

Указом Президента України П. Порошенка від 3 листопада 2014 р. № 841/2014 

«Положення про Уповноваженого Президента України в справах кримськотатарського 

народу», встановлено повноваження Уповноваженого Президента України в справах 

кримськотатарського народу щодо забезпечення додержання конституційних прав 

кримськотатарського народу як корінного народу України [3 с. 1018]. 

12 листопада 2015 р. через 71 рік після трагедії кримськотатарського народу, 

Верховна Рада України прийняла постанову № 792-VIII «Про визнання геноциду 

кримськотатарського народу». У Постанові йдеться не тільки про вшанування пам’яті 

жертв депортації кримськотатарського народу 1944 року, а й етноцид Російською 

Федерацією, який розпочався після окупації Криму …[3, с. 1020]. 

Із початком конституційної реформи у 2014–2015 рр. було розпочато дискусії про 

визначення майбутнього статусу Автономної Республіки Крим у Конституції України. 

Меджліс кримських татар розглядав можливість зміни статусу Кримської автономії з 

територіальної на національно-територіальну автономію кримських татар як частину 

політики деокупації Кримського півострова. 

У травні 2016 р. Президент України П. Порошенко ініціював створення робочої 

групи в рамках Конституційної комісії для розробки змін до Конституції, що стосуються 

права кримських татар на самовизначення. «Ми хоч і із запізненням, але усвідомили 

необхідність створення в Криму національної автономії кримських татар із повним 
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гарантуванням рівних прав і свобод етнічних українців, росіян та інших етносів 

півострова» [9]. 

У квітні 2017 р. у Верховній Раді України був зареєстрований законопроект «Про 

статус кримськотатарського народу» (№ 6315), який покликаний вирішити низку питань з 

врегулюванням правового статусу кримськотатарського народу як корінного [11].  

Таким чином, сьогодні ми можемо констатувати, що низка проблем 

кримськотатарського народу потребує вирішення, це не лише повернення боргів 

знедоленому народові, але й, у першу чергу, боротьба за деокупацію Криму, правове 

врегулювання статусу кримськотатарського народу та подальша інтеграція кримських 

татар в український соціокультурний простір.  

Для вирішення проблеми статусу кримськотатарського народу та захисту його прав 

як корінного народу України необхідне прийняття таких законодавчих актів: «Концепції 

державної етнонаціональної політики України», Закону «Про статус кримськотатарського 

народу як корінного народу Криму в складі Української держави», Закону «Про захист 

кримських татар в умовах окупованого Криму». 
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ В УКРАЇНІ 

 

Словосполучення «національна ідея» дуже часто вживане, «на слуху», тому 

здається нам знайомим та зрозумілим, однак хочу звернути увагу на багатоплановість 

цього поняття та його значимість для розвитку держави й кожного громадянина. 

Починаючи з ХVІІІ ст. поняття «національна ідея» була предметом дослідження 

філософів, політологів, істориків, культурологів, юристів й економістів. І це були не суто 

теоретичні дослідження, в них акцентувалося практичне значення, особливо у період 

становлення держави, безпосередньо пов’язане зі здійсненням вибору власного шляху 

розвитку та визначеністю (ідентичністю) держави у світі.  

Доречним, на наш погляд, буде згадування вислову філософа М. Бубера, а саме – 

«…ми говоримо про національну ідею, коли який-небудь народ помічає свою єдність, свій 

внутрішній зв’язок, свій історичний характер, свої традиції, своє становлення і розвиток, 

свою долю і призначення, робить її предметом своєї свідомості, мотивуванням своєї долі». 

Цілком підтримуємо думку О. Забужко щодо «філософської рефлексії над національною 

ідеєю», важливість реальної національної самосвідомості, що зачіпає «не лише інтелект, а 

цілу людську істоту, отже, є насущними для буття національної спільноти в усій його 

ціннісно сприйнятій людиною конкретності» [1]. 

Ґрунтовне історико-філософське дослідження формування української 

національної ідеї у різні часи, починаючи з Київської Русі до становлення сучасної 

http://ua.censor.net.ua/n389058
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1140-18
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незалежної України здійснив відомий український філософ Степан Возняк. У своїй роботі 

«Національна ідея як концентрований вияв ціннісних орієнтацій українського народу: віхи 

історичного розвитку» науковець звернув увагу на обґрунтування ролі національної мови 

як етнографічної функції вченого-мовознавця О. Потебні. За О. Потебнею, «мова головна 

й обов'язкова ознака єдності народу, знаряддя національної свідомості; вона продукт 

«народного духу» ( Der volkseigene Geist ),  тому в мові виражена національна специфіка 

народу (Die nationale Besonderheit des Volkes) , його світосприйняття (Die Wahrnehmung 

der Welt)».  У своєму досліджені О. Потебня висловлює цікаву думку про те, що «ідея 

національності» (Die Idee der Nationalität) може слугувати як прогресові, коли стверджує 

взаємоповагу і право народів на самостійне існування, так і регресу, коли стверджує 

зверхність одного народу над іншим, панування однієї нації над іншою [2]. 

Пошуки національної ідеї української держави відновилися у 1991 році з 

проголошенням незалежності. Саме тоді йшла мова про життєздатність української 

держави як певної території (територіальна цілісність), як народу (демографічний стан), як 

управління (публічна влада, зокрема, якість державного управління).  

Є абсолютно зрозумілим, що пошук формули національної ідеї, яка містить  певний 

державний імперативнаціональної єдності та цілісності держави є складним та 

довготривалим процесом. Прикладами цього є досвід зарубіжних країн, зокрема 

історична, здобута за часів Великої революції, національна ідея Франції «Свобода. 

Рівність. Братерство»; в основу розвитку держави Ізраїль покладена ідеологія сіонізму та 

образ «Богом обраного народу». 

Яскравим прикладом пошуку та успішної реалізації національної ідеї можна 

назвати США, а саме «Self-made man» –  «Людина, яка зробила сама себе» або 

«Суспільство рівних можливостей». Демократія й свобода, проголошені у цій країні, 

потрібні не як самоціль, а як спосіб досягнення цілі, зокрема – започаткувати справу, 

отримати капітал та допомогти суспільству й державі розвиватися.  

Однак треба звернути увагу на існування й інших ідеологій національного рівня, 

які мають релігійну основу.  Так, у рамках світового проекту Pax American було 

сформовано національний девіз «In God We Trust» –  «На  Бога уповаємо», який 

співвідноситься у витоках протестантської світоглядної доктрини «Manifest Destiny» – 

«Божественне визначення».  Релігійні уявлення як складові національної ідеї знайшли 

своє втілення у країнах Іспанія «Над усе – Іспанія, вище Іспанії – Бог» та Польща – «Бог. 

Честь. Батьківщина». 

Цікавим уявляється досвід Швейцарії, як багатонаціональної держави-

конфедерації, з історичною демократичною побудовою державності, де усі значимі 
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рішення приймались народом за допомогою референдуму. Національна ідея в цій країні 

будується не на мові або етносі, а на ідеї союзу вільних людей та втілена у девізі «Один за 

всіх – все за одного». 

Досліджуючи  питання  української  національної ідеї  не  можна  оминути  такі: М. 

Міхновський – «Україна для українців», В. Мосейчук – «Україна – найкраща країна 

Європи», О. Костенко – «Соціальна культура громадян – основа нової України». Знову ж 

таки, актуальним залишається релігійне підґрунтя національної ідеї. На думку П. 

Полонського, новою національною ідеєю для України могло б стати «європейське 

православ‘я», а країна стала б берегинею православ'я для всього світу і її модернізатором. 

«Єдність нації», на думку В. Ющенко, є чинником консолідації української нації у 

розбудові європейської держави. Дотримання ліберальних цінностей з людськими 

свободами і правом стає можливим при пануванні єдиної державної мови, відсутності 

подвійних стандартів у політиці, культурі й історії, толерантності у відносинах, поваги до 

своєї історії, а також соборності держави.  

Шляхом злагоди та процвітання» запропонована національна ідея, на думку  Бех І. 

та Чорної К., повинна стати близькою і зрозумілою всьому народові, й може сформувати 

свідомість, дух нації, який стане рушійною силою розбудови правової демократичної 

держави  [3]. 

 Наприкінці варто ще раз звернути увагу на важливість формування та 

впровадження національної ідеї як фундаменту розвитку держави та нації та рушійної 

сили у державотворчих процесах. В цьому контекті доречно згадати вислів Л.М.  

Кравчука, який  зазначає,  що можна  «втратити все – державу, територію і навіть мову. 

Але  якщо  живе  ідея,  не знищена  народна  мрія, все повернеться «на крути своя» [4]. 
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УСВІДОМЛЕННЯ НОВИХ СМІСЛІВ ПАТРІОТИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ ТА ГЕРОЇЗМУ НА ПРИКЛАДІ МУЗЕЙНИХ ПРОЕКТІВ 

 

Розвиток суспільства є місією музеїв [15] за визначенням Міжнародної ради музеїв 

(ICOM1). Тому хотілось би поділитися спостереженнями саме за реакцією музейного 

середовища на війну та суміжні сучасні виклики перед суспільством та професійними 

спільнотами, випробовування їх громадянськості. Акцентуємо увагу на громадянськості, 

бо саме її вважаємо актуальним смислом національної ідентичності, джерелом 

патріотизму та героїзму. Перша і найрозповсюдженіша, за спостереженнями авторів, 

реакція музеїв – виставки, присвячені воїнам АТО, включно з добровольчими 

формуваннями, та волонтерам. Почалася ця практика з 2014 року, і охоплює як музейні 

установи [7; 9; 10; 21], так і органи місцевого самоврядування [12].  

Майже водночас з даною категорією проектів розпочались дитячі / юнацькі 

музейні освітні проекти (екскурсії, лекції, заняття), ключовою темою яких була проблема 

героїзму в минулому України та сьогодні. Для музеїв історичного напрямку логічним є 

проводити історичні паралелі, і на відповідні освітні проекти був різкий приріст попиту з 

боку освітніх закладів. Досить явною, за віком учасників історичних подій, і цікавою, з 

т.з. замовників та організаторів проектів була паралель між Крутами та Майданом. При 

цьому виконання даних освітніх музейних проектів залежить від рівня професійної 

підготовки екскурсовода в роботі з групою, тією ж мірою, що і в темі, аби бути здатним не 

нав’язувати власні судження, готові висновки, а вести групу, шляхом сократівської бесіди, 

наприклад, до самостійного усвідомлення інсайтів, подібних до раніше віднайдених 

                                                           
1 International Council of Museums – дипломатичний форум для вирішення проблем музейної діяльності в 

світі, що діє з 1946 року. 
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виконавцем проекту. На жаль, авторам відомий прикрий випадок – коли внаслідок 

недостатньої підготовленості екскурсовода саме до такого стилю взаємодії з 

екскурсантами, в групі школярів почалась бійка через відмінності сприйняття кожної з 

історичних подій місцевими підлітками та їх однолітками з внутрішньо переміщених 

родин (зіграв конфлікт інтерпретацій, а виступити медіатором, щоб перевести сутичку в 

діалог, виявилися не готовими ні вчитель, ні екскурсовод). Та ситуація спонукала 

адміністрацію музею задати своїм фахівцям з музейної педагогіки питання стосовно 

особливостей викладу трагічної історії дитячій аудиторії, і зрештою було поставлено 

завдання розробити виїзне заняття на тему «Звідки беруться герої» для роботи з учнями 

молодших класів (7-10 років). Дану аудиторію обрали, бо свідомість у цьому віці є 

достатньо пластичною, щоб переосмислювати різні стереотипи, що побутують у 

дорослому середовищі, застосовуючи методику Філософії для дітей (авторства                 

М. Ліпмана). За форму заняття було обрано інтерактивну лекцію-роздум. Власне, з часу 

рецензування цієї розробки і почалася співпраця авторів щодо переосмислення 

патріотизму та героїзму, та заземлення віднайдених нових сенсів на музейні проекти. 

Перше усвідомлення, яке відбулося – нерозривність категорій «патріотизм» та 

«героїзм» серед стереотипів розробника згаданого заняття, перенос категорії «патріотизм» 

на категорію «громадянськість». На думку авторів статті, подібні «злиття» спричиняють 

собою блокування можливостей суспільства перерости у груповій та надгруповій 

поведінці архетипові форми героїзму (спорідненні з жертовністю), замінити їх на 

відповідальну та проактивну асертивну поведінку співгромадян [6]. Продовжуючи 

використовувати для формування патріотичних/ громадянських почуттів лише риторику 

та приклади героїзму-жертовності, ми продовжуємо посилювати вразливість суспільства 

до конфлікту героїк – радянської, української, імперської, – успадкованого з минулих 

часів і не вирішеного досі. Тема героїзму-жертовності є популярною, бо чиїсь надзусилля 

вражають, а також саме таку інтерпретацію патріотизму (через героїзм-жертовність) 

транслювали дітям та дорослим увесь радянський період.  

Процес героїзації конкретних персоналій з конкретними ідеологічними 

уподобаннями є однією з гострих та дискусійних тем, бо саме вибір персоналій може або 

зробити нас згуртованішими, або розкидати по різні боки. Саме тому звернулися у своїх 

пошуках до альтернативної парадигми – Густава Лебона, який пропонує акцентувати 

увагу на щоденних малих здобутках, які зменшують потребу у героїзмові, бо зменшують 

ризики виникнення критичних ситуацій (збройних конфліктів, в т.ч.) внаслідок 

збільшення рівня відповідальності кожного за свою ділянку творення спільного блага. І на 

щастя, частина колег з музейного середовища України усе ж поділяє саме таку думку [6].  
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Часткове пояснення злиттю категорій «патріотизм» та «громадянськість» можна 

знайти у прагненні «підкреслювати спільне гуманістичне начало в людях», висловленому 

в ході експертного анкетування колег з музеїв України [6]. Водночас, нам хотілося б 

наголосити на тому, що відчуття відповідальності за громаду, буття її гідним членом – це 

одні переживання, ґрунтовані на гуманізмі, цінності людини, її життя як такого та якості 

життя. Відчуття відданості вітчизні (patria) – це інші переживання, ґрунтовані на захисті 

території як цінності, ареалу життя своєї громади, не самого життя та не людини і 

людяності. Іншими словами патріотизм та громадянськість відрізняє між собою мотивація 

докладання надзусиль, витрати ресурсу понад звичайну міру. Якщо це відбувається задля 

кращої якості життя спільноти (громади), частиною якої себе відчуває персоналія, 

ідентифікує себе саме через приналежність до неї – тоді матимемо прояви побутового та 

трудового героїзму. Інша справа, що виникає потреба у таких видах героїзму, коли не 

вистачає громадянськості та відповідальності кожного члена громади, і тоді кращим 

громадянам (тим, хто глибше за решту відчуває взаємозалежність свого буття з буттям 

громади) доводиться докладати надзусилля, долаючи критичні ситуації як наслідки браку 

громадянськості решти представників громади.  

Для відмежування героїзму (як подолання страхів, побоювань, і прийняття 

виклику, докладання надзусиль для отримання надрезультату) та жертовності (втрати себе 

в процесі прийняття виклику) наголошуємо на важливості закріплення у масовій 

суспільній думці сприйняття відповідальності кожного співгромадянина за добробут 

громади, відчуття приналежності до громади-нації, її невід’ємним складником, і радості та 

гордості від цього, ключовими смислами життя на території цієї громади, яку і називаємо 

у такому випадку вітчизною.  

З цих міркувань випливає актуальність в ситуації війни музейних проектів, які 

розвивають громадянськість поведінки – показують її кращі прояви, а також аналізують 

помилкові уявлення, деструктивні моделі поведінки, хибні рішення та кращі рішення, 

конструктивні моделі. У цьому руслі особливо корисними могли б бути проекти, що 

допомагають відрефлексувати події 100-річної давнини – Української революції 1917-

1921 років. Відповідний Указ Президента посприяв тому, що проекти на цю тему наявні 

навіть у доробку бібліотек [14; 19]. На жаль, усі приклади зводяться лише до виставок, і не 

завжди вдало прокомунікованих [11; 16; 20]. Поки діє вже згадувані конфлікти героїк, 

стереотипів та інтерпретацій варто застосовувати міждисциплінарний підхід – і 

посилювати комунікаційну здатність артефактів (їх зображень) іншими засобами 

комунікації на суб’єкт-суб’єктних засадах, тобто з можливістю вести дискусію, 

заперечувати, ставити запитання, ділитись власними історіями та рефлексіями.  
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Рефлексія історичних фактів та паралелей стимулює процеси самоідентифікації – 

усвідомлення свого «Я» на основі відмінності від інших – «Вони», і виникнення внаслідок 

подвійного процесу свідомості та самосвідомості ідентифікаційного поділу за ознаками: 

«ми – вони» [17]. При цьому етнічну ідентичність віднесемо до групової, а національну – 

до надгрупової, бо остання пов’язана не так з поняттям народу, етносу, як з країною 

проживання, державою, тобто цей вид самоідентифікації асоціюється з поняттями 

території та громадянства, і належить до політичних ідентифікаторів незалежно від 

етнічного походження [17].  

В умовах колонізації ключовим об'єктом піклування стає збереженість аутентичної 

ідентичності та нематеріального спадку, тому навіть етнічна ідентифікація 

перетворюється на особистісний вибір поза суджень, що «етнос не обирається, а націю 

людина може обрати» [18, с. 67]. У той же час іншу думку цього ж автора цілковито 

поділяємо: «нація – це те, що дається особистості як наслідок її особистісного вибору, а не 

за фактом її народження…це, насамперед, державна, соціальна, культурна належність 

індивіда, а не його антропологічна чи етнічна належність». І саме війна стає каталізатором 

для усвідомлення свого особистісного вибору – котра із громад/націй є тією, з якою 

відчуваєш спільність, спорідненість. На цьому наголошує Гібернау: «спільні політичні 

спогади – головний елемент у побудові спільної національної ідентичності» [4, с. 77], і це 

ж ілюструє ситуація із сучасного українського життя, коли одна і та сама людина, що з 

десяток років перед тим віддала дідові вишиванки подрузі в інший регіон України, бо «у 

вас це цінується, а у нас – це мотлох» з початком АТО запитує себе про вибір ідентичності 

– «по мамі чи по татові», а обирає «по справедливості», і займає активну українську 

позицію поза усіх небезпек з боку агресорів у рідному місті.  

Тому вважаємо, що нація як політичний суб’єкт живиться саме громадянськими 

почуттями, а не етнічними, хоча в ситуації залежності держави на перший план виступає 

збереження етнічної ідентичності як передумови формування громадянських почуттів та 

готовності відновлювати незалежність держави. На це завдання працюють певні соціальні 

комунікації, здійснювані громадськими або політичними організаціями. Коли етнос 

розширює свої соціальні комунікації, підтримуючи відчуття згуртованості та відданості 

груповим символам, то його сприймають нацією навіть після втрати цими групами своєї 

держави або ще до того, як вони отримали контроль над якоюсь державою [5, с. 331]. 

Соціальну згуртованість визнає ознакою сформованості нації і Анджей Валіцький [3, с. 

574]. Ще один важливий ефект соціальної згуртованості –  забезпечення миру, зменшення 

вразливості регіонів до конфліктів, про що йдеться, серед іншого, у доповідді ООН про 
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розвиток людства «Підтримка людського розвитку: Зниження вразливостей та підвищення 

стійкості», опублікованого у 2014 році [13, с. 19].   

І саме музейні міждисциплінарні суб’єкт-суб’єктні проекти здатні позитивно вплинути 

на соціальну згуртованість, об’єднавши різні групи населення довкола дослідження та 

переосмислення, повернення до активного використовування історико-культурної спадщини 

як джерела ідентичності та емоційної залученості співгромадян у процес творення їх 

власними діями якнайкращої якості життя громади, враховуючи усі плюси та мінуси різних 

моделей поведінки, відомих з минулого та сьогодення. Тому однією з українських помилок 

державотворення за роки незалежності, на думку авторів, є «застрягання» суто на 

етнічному боці питання замість концентрації зусиль на підвищенні громадянської 

свідомості, звільнення її від пострадянського спадку з його патерналізмом та 

інфантильністю громадян, протиставленням народу та держави, правовим нігілізмом. 

Повністю випало з фокусу уваги завдання забезпечити соціальну згуртованість, 

асиміляцію периферії центром як ознаку державоцентричної нації [2, с. 311]. Зрештою 

патріотизм було зведено до етноцентризму, який за тією ж пост-радянською модою групи 

та особи з регіональними політичними амбіціями [8] легко називали націоналізмом, 

спекулюючи при цьому на створеній у радянський час негативній конотації явища, і на 

цьому грунті розбурхували протиставлення периферії та центру.  

Далі розвинулося зовсім цікаве явище – патріотизм (який насправді, як ми вже 

зрозуміли, етноцентризм як спадщина спротиву колонізації) без громадянськості (бо 

громада перестає бути референтною спільнотою, до якої прагнуть належати та 

підтримувати її буття своєю працею, бо держава «обманула» і є «ворогом»), приклади 

якого широко представлені так званою трудовою міграцією закордон. Окрему прикрість, 

на думку авторів, складає перенасиченість інформаційного простору акцентами на 

«корупції» та «олігархах», що аж ніяк не спричиняє покращення ситуації, бо не вирішує 

кореневих причин цих хвороб суспільства, а ось соціальне протистояння та зневіру 

співгромадян в громаді та державі посилює, що далі руйнує державоцентричність нації та 

робить нас усе більш вразливими для конфліктів та втрати незалежності держави. 

На противагу наявним прикладам патріотизму без громадянськості віднайти 

приклади громадянськості без патріотизму авторам не вдалося – і з того робимо висновок, 

що патріотизм виростає саме з громадянськості. При цьому йдеться про патріотизм, 

орієнтований на національний інтерес [2, с. 566], який завжди полягає у добробуті нації та 

інклюзивності інститутів держави [1, с. 13], хоча може бути вербалізований різним чином.  

Вважаємо актуальним викликом запустити в суспільстві, в т.ч. завдяки 

різноманітним міждисциплінарним музейним проектам, наступні рефлексії (методами 
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сократівської бесіди, дебатів, філософії для дітей): 1) пошук відповіді на запитання щодо 

того, чим більше живиться патріотизм – громадянськістю чи етноцентризмом, і почати 

виховувати свідомого, активного, піклувального та задоволеного своїм громадянством 

громадянина; користатися для цього наявними державними святами, до яких створювати 

саме проекти, спрямовані на рефлексію проявів громадянськості, – наприклад, до Дня 

Конституції та Дня незалежності України. Також доречними подібні проекти є до днів 

міст; 2) розгляд громадянськості поведінки кожного громадянина України як важеля 

зменшення потреби у героїзмі-жертовності окремих громадян, бо коли кожен громадянин 

піклується про громаду і попереджає виникнення критичних для громади ситуацій, то 

суттєво зменшується потреба у «гасінні пожеж», а також сам процес «гасіння» стає менш 

ризикованим; можна включати подібні рефлексії у заходи з відзначення ювілеїв подій та 

персоналій;  3) порівняння впливу на добробут нації двох установок: якщо ти патріот, то 

перш за все воїн, – і тоді будь готовим героїчно померти; якщо ти патріот, то перш за все 

громадянин, – і тоді щодня перевіряй свої дії з т.з. їх впливу на якість життя громади 

(близьких, друзів, нації) та функційну ефективність відповідної інфраструктури (родини, 

самоврядування, держави); 4) заміщення образу держави-ворога на державу-гаранта 

верховенства права, законності [1, с. 69, 207-208] та безпеки громадян; 5) подолання міфу 

про «роздробленість» – усвідомлення того, що сучасні провідні нації усвідомили себе 

єдиною громадою під впливом Першої Світової війни [4, с. 28]; 6) розгляд процесів 

націєтворення як безперервного процесу ідентифікації на трьох рівнях – індивідуальному, 

груповому, надгруповому – відновлення живого інтересу, довіри, поваги співгромадян 

один до одного, усунення векторів на соціальне протиставлення, гордості за буття єдиною 

громадою, «спільнотою, визначеною долею» [4, с. 30],  і взаємодопомоги, згуртованості, 

солідарності на цій основі. 
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держави, мільйони українців-заробітчан. З іншого – внутрішня консолідація, реформи та 

повноцінна підтримка західних союзників. Чи сприятлива така кон’юнктура та чи 

достатньо засобів, завдяки яким Україна може зберегти власну державність та людський 

капітал? 

Ці питання потребують фундаментальних та системних досліджень навіть на рівні 

постановки проблеми, не говорячи вже про їх розв’язання та створення стратегії розвитку 

держави. Тож метою тез доповіді є лише спроба окреслити ряд поверхових питань, 

перелік яких у рамках даної розвідки є далеко не вичерпним: що є державним проектом та 

громадянським суспільством в Україні, які є ресурси та можливі засоби для збереження 

Україною власної державності та своїх громадян. 

По-перше, треба розуміти, що Україну оточують досить потужні конкуренти, які, 

як ми впевнилися останніми роками, можуть не тільки приймати українських емігрантів 

та тимчасових заробітчан, але й захоплювати цілі українські регіони [1–12]. Тому 

зовнішня загроза з північного-сходу самому існуванню держави є фактором, який повинен 

враховуватися як її елітою, так і суспільством у цілому в найближчій перспективі. 

По-друге, сьогоднішні можливості засобів комунікації та транспорту дозволяють в 

короткостроковому вимірі спричинювати демографічні катастрофи. Сучасна людина 

досить легко може змінити не лише місце проживання, а й країну та навіть континент. 

Через цю легкість, окремі країни, в тому числі й Україна, чи регіони стають збіднілими, а 

інші, навпаки, багатіють на людський капітал як один з найцінніших ресурсів [13]. 

По-третє, наявні проблеми із державним проектом. Не є чітко зрозумілим, що являє 

сьогоденний державний проект України – чи це правова держава, яка захищає ліберальні 

цінності, в першу чергу, приватну власність та особисту недоторканість (яскравий 

приклад – сучасні західні демократії), або ж це авторитарна патерналістська держава, яка 

гарантує громадянам опіку в обмін на позбавлення особистих свобод (яскравим 

прикладом були комуністичні режими). Український досвід, допоки, генерував 

напівфеодальні олігархічні проекти останніх двох десятирічь, які призвели до 

розмірковування над тим, чим є фактично Україна [14; 15; 16; 17]. 

Четверта теза про місце української економіки в світі, яка останніми роками все 

чіткіше окреслюється сировинними завданнями [18] і їй з кожним роком стає все 

складніше розраховувати на успіх у глобальній конкуренції [19]. Україна є джерелом 

постачання напівфабрикатів чорних металів, фуражного зерна (яке також сировина для 

скотарства), та дешевої трудової сили. І звісно це ринок збуту для кінцевих товарів із 

великою доданою вартістю [20]. 
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П’ята теза про військові дії на Сході України. Вірніше про самоорганізацію 

населення та про наслідки гібридної війни для громадянського суспільства. Вже нині 

Україна має дві великі за чисельністю, чітко ідентифіковані та певної мірою організовані 

суспільні верстви – це ВПО та учасники АТО/ООС.  

Обидві категорії українські за своєю сутністю та пов’язані із героїчною та 

драматичною сторінкою новітньої історії України – і це добре для державності. Саме ці 

дві верстви мають безліч громадських організацій та спілок, саме вони сьогодні активні в 

плані підтримки реформування українського суспільства і можливо є опорою для 

реалізації державного проекту у його новому сенсі. 

Шоста теза власне про громадянське суспільство, вірніше про досить вражаючий 

феномен громадянського суспільства в Україні, яке відмічають західні ліберали: сильне 

громадянське суспільство – слабкий вплив на владу [21]. Подекуди, а можливо і у 

переважній більшості випадків, громадські організації є «новітнім українським 

підприємництвом», бо основним завданням для них є заробіток коштів – через зарплати 

або тіньові схеми виведення коштів.  

Можливо, ми спостерігаємо імітаційну громадську діяльність, що є звичайною 

справою для «імітаційних демократій». Це є одним із головних викликів для збереження 

української державності! Оскільки на громадянське суспільство завжди покладається 

функція запобіжного клапану, який дозволяє збалансувати державний апарат від 

зловживання. В той же час ми спостерігаємо масове зловживання громадською 

діяльністю. Де мітинги організовують або за гроші, або щоб отримати гроші за 

припинення мітингу, іноземну донорську допомогу на реформування використовують для 

«іншої мети». 

Сьома теза про корупцію як своєрідне звичаєве право українського суспільства та 

частину культури [22]. Чи є корупція влади і громадянського суспільства неподоланною і 

чи є можливість переформувати це звичаєве право у нормативне – найперше питання, яке 

дотичне до кожної з перелічених тез. 

Ці сім тез чекають на відповідь і описують основні виклики для збереження та 

розквіту України: орієнтований на потреби суспільства державний проект дозволить 

зберегти внутрішні людські ресурси, тільки необхідно подолати корупцію влади та 

громадянського суспільства, спираючись на потенціал двох, народжених війною верств 

населення: ВПО та учасників АТО/ООС, що, у свою чергу, дасть нам змогу вистояти та 

перемогти у гібридній війні.  
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У зазначеному процесі ми лишаємось із старим та невирішеним питанням 

первинності – чи можна взагалі щось змінити, якщо господарські відносини лишаються 

незмінними – застарілими та інертними? Але це вже привід для іншої дискусії. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ 

ТА ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА СХОДІ УКРАЇНИ 

 

П’ятий рік триває Антитерористична операція (АТО) на Сході України, яка 

розпочалась 14 квітня 2014 р., з підписанням Указу № 405/2014 виконуючого обов’язки 

президента О. Турчинова. 

За даними звіту моніторингової місії ООН «Всього з 14 квітня 2014 року по 15 

серпня 2017 р. Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) 

зафіксувало 34 766 жертв, пов'язаних із конфліктом, серед цивільного населення, 
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українських військових і членів збройних груп. Ця кількість включає 10 225 загиблих і 

24 541 поранених» [1]. Представник Держдепу США з питань України Курт Волкер 

зазначає, що протягом декількох років операція називалася антитерористичною, однак це 

справжня військова операція для захисту країни. 

За останніми дослідженнями Гуманітарної групи країни, «кількість жертв 

збройного конфлікту на Сході України досягла критичного рівня: 4,4 млн людей 

постраждали від кризи, з яких 3,4 млн потребують гуманітарної допомоги та захисту. 

Через обстріли міських районів та цивільної інфраструктури 60% осіб, які мешкають 

вздовж 457-кілометрової «лінії розмежування», щотижня страждають від наслідків 

обстрілів, і майже 40% переживають обстріли щодня [2].  

У лютому 2018 р. АТО, яка була під командування Антитерористичного центру 

СБУ, змінена на операцію Об’єднаних сил та перейшла до командування Об'єднаного 

оперативного штабу Збройних сил, де 16.03.2018 р. Указом Президента призначено 

Командувача об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва [3]. 

Забезпечення національної безпеки неможливе без досягнення соціальної безпеки 

суспільства особливо на місцевому рівні. Регіональна або місцева безпека спрямована на 

захист життєво важливих інтересів регіону та його населення від різноманітних небезпек. 

Соціальна безпека на державному та місцевому рівнях повинна враховувати ризики 

та небезпеки, властиві конкретній території, існуючу соціально-економічну регіональну 

диференціацію та пов’язані з цим передумови виникнення внутрішніх та зовнішніх 

конфліктів. 

Питання щодо надання соціального захисту на державному та місцевому рівнях, 

дотримання принципів соціальної справедливості, надання державної підтримки для 

забезпечення соціально-економічних потреб не повною мірою – все це формує загрозу 

національній безпеці України. Отже, забезпечення соціальної безпеки на сході країни 

передбачає цілеспрямовану діяльність держави в соціальній сфері, підняття високого 

рівня добробуту населення східних регіонів країни та соціальну стабільність. 
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НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ ЯК ІДЕОЛОГІЯ ЄДНОСТІ 

Вир сучасних суспільних трансформацій, в якому знаходиться Україна, вимагає 

появи нової суспільно-політичної ідеології,  яка б поєднала в собі історичні, культурні та 

духовні особливості розвитку народу і стала сполучною ланкою між людьми. Своєрідний 

стрижень, так звана національна ідея, що розглядається як «панацея» від «уповільненого 

розкладання та роз’єднання суспільства». 

Більшість сьогоденних ідеологій базуються на лібералізмі який займає провідне 

місце у суспільно-політичному житті сучасних держав. Такий стан речей  обумовлений 

науково-технічним прогресом.  Мається на увазі причина виникнення ліберальної 

ідеології, яка полягає у переході від феодалізму до індустріального суспільства, що стало 

наслідком Великої Французької революції: розвиток ринкових відносин, конкуренція, 

вільний ринок, свобода особи, зародження та розквіт капіталізму тощо.  

Однак, з часом, вільні ліберальні ідеї зазнали негативних змін, а саме: у процесі 

розвитку капіталізму свобода економічної діяльності для кожного втратила своє масове 

значення і залишилась привілеєм заможних людей. Розрив між бідними та багатими 

поглибився і призвів до олігархізації суспільного, політичного та економічного життя. 

Незадоволення  збіднілих мас призвело до появи ідеології соціально-економічної 

справедливості та рівності – соціалізму. 

 Для охарактеризування соціалізму, на нашу думку, найкраще підходить вислів 

Василя Стуса: «Соціалізм –  це найчесніший людський лад. І він мусить виростати на 

чистій, на природній людській основі чесності, справедливості і взаємодопомоги людей, а 

не підтримуватись зграєю платних шпигунів, поліцейських, донощиків, кар’єристів, чиє 

ім’я – людська безликість. І за такий соціалізм варто боротися до кінця» [1]. 

 Але, на жаль, радянська епоха значно дискредитувала соціалізм як ідеологічну 

доктрину, що призвело до негативного ставлення людей і сприйняття соціалізму як утопії. 

В людський уяві соціальна рівність розглядається як «масова стадність», що розчиняє в 

собі індивідуальність особистості і робить її безликим гвинтиком «державної машини 
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примусу і нав’язування». Відсутній захист приватної власності та вільного ринку 

сприймається як перешкода реалізації рівних можливостей для вільного розвитку людей. 

В той же час, достатня кількість сучасних держав обрали ідеї соціалізму за основу 

суспільно-політичного життя та створили соціальні держави. Держави, що орієнтовані на 

забезпечення та гарантування рівних можливостей усіх громадян, з розвинутим 

соціальним законодавством та забезпеченням загального миру та добробуту. Варто 

зазначити, що це держави в яких розвинуте громадянське суспільство, наявність якого 

значно збільшує шанс на існування будь-якої ідеології, її практичне впровадження і 

масову підтримку населення.  Наприклад, Норвегія, суспільний лад якої базується на 

засадах людської солідарності, де людина є господарем власного життя та впливає на 

життя соціуму, що функціонує як єдиний організм: безкоштовна освіта, медицина, 

соціальна допомога, рівні можливості для кожного не залежно від походження. Для 

населення притаманні такі риси як неконфліктність, врівноваженість, ввічливість, 

відповідальність, високий рівень культури, почуття власної гідності.  

Розглядаючи національну ідею як своєрідний трикутник відносин: Людина – 

Християнські цінності – Держава, перш за все необхідно визначити спільні риси  таких 

відносин, точки дотику. 

Людина. При прийнятті рішень впродовж свідомого життя людина керується 

власними пріоритетами та принципами. Їх негативне або позитивне забарвлення залежить 

від виховання та рівня внутрішньої культури людини, умов життя, ступеня задоволення 

власним життям, можливостей для саморозвитку.  

Християнські цінності. Любов до Бога, людяність, підтримка та допомога одне 

одному, сім’я, повага до батьків, праця, чесність, щирість, миролюбність, справедливість –  

це все відображає зміст християнських цінностей, які допомагають людству не поринути у 

нескінчений коловорот війн та хаосу. 

Держава. Основний інститут політичної системи  суспільства створений людьми 

задля врегулювання відносин між ними, гарантує дотримання та забезпечення  прав і 

свобод людини, здійснює політичне, економічне, ідеологічне, управління суспільством, 

забезпечує соціальний захист населення.  

Точок дотику більше ніж достатньо, більше того – спостерігається єдиний симбіоз 

відносин. А саме: Людина обирає життєвий шлях спираючись на Християнські цінності за 

допомогою яких будує взаємовідносини з сім’єю і суспільством. Проявляє свою духовну 

зрілість через повагу себе і оточуючих, при цьому розраховує на Державу, яка забезпечує 

контроль та регулювання внутрішніх відносин соціуму, шляхом здійснення прозорої, 
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відкритої політики направленої на дотримання і виконання правил поведінки та норм 

спільної життєдіяльності суспільства, зі збереженням природних прав і свобод людини.  

Таким чином, максимальна демократизація суспільних процесів сприятиме 

взаємодії  держави і суспільства, що є умовою загального консенсусу. Реформування 

сфери життєдіяльності суспільства враховуючи всі права і свободи громадян призведуть 

до встановлення конструктивного діалогу між державою і соціумом, що дасть можливість 

створити духовно сильну, економічно незалежну, соціально захищену державу. Державу, 

яка стоїть на захисті людських і християнських цінностей, з новою «ідеологією єдності». 
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ЕКОЛОГО-СОЦІАЛЬНА ОБСТАНОВКА НА ДОНБАСІ 

Питання екологічної обстановки на території Донецької області, які загострилися 

через військові дії, вже більше чотирьох років залишаються нерозв'язаними. Основними 

проблемами регіону, загрозою для життя жителів Донбасу, вважаються зупинка 

металургійного комплексу, закриття гірничодобувних підприємств і тривалий обстріл 

важливих об'єктів інфраструктури на лінії фронту.  

На непідконтрольній території затоплюються і консервуються шахти, порушується 

робота промислових підприємств, а зруйновані через військові дії водоочисні споруди, 

хімічні заводи і сільськогосподарські підприємства по обидві сторони лінії розмежування, 

погрожують екологічній безпеці цілого регіону. 

За оцінками експертів, на території області знаходиться близько 20 аварійних шахт, 

які залишаються під загрозою затоплення або затоплених і непридатних до подальшої 

експлуатації. Серед них цілий ряд вугільних підприємств в непідконтрольних містах: 

Макіївка, Донецьк, Торез, Сніжне, Селидове, Ровеньки, Лисичанськ та інших населених 

пунктів. Це шахти «Бутовська», «Ясиновка-глибока», «Моспинська», «Трудовська», 
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«Жовтнева», шахта ім. Абакумова, «Комсомолець Донбасу», шахта ім. Мельникова, шахта 

ім. Вахрушева, шахта ім. Коротченка, «Луганська»  та інші, повністю або частково 

затоплені. 

Основна небезпека закриття шахт  полягає в скупченні метану і води глибоко під 

землею. Поки гірничодобувне підприємство продовжує функціонувати, система 

вентиляції не дає скупчуватися газу під землею. При закритті шахти, вироблення, які 

виходять на поверхню, засипають породою і бетонують. Проте, метан продовжує 

виходити через тріщини і може поширитися  в довколишніх населених пунктах. Також під 

землею скупчуються грунтові води, рівень яких не контролюється на закритому 

підприємстві, тому з'являється небезпека підтоплення житлових і промислових об'єктів. 

Незважаючи на загрозливе становище, самопроголошена «влада» продовжує 

створювати видимість повного контролю над екологічною ситуацією з її боку, і не 

допускає міжнародних і українських  експертів для дослідження важливих об'єктів 

інфраструктури та підприємств. 

Українські фахівці готові провести ремонтні й відновлювальні роботи на 

підприємствах «сірої зони», де порушено виробничі цикли через постійні військові дії. 

Найбільше побоювання викликає Торецький фенольний завод, Авдіївский коксохімічний 

комбінат як стратегічно важливі об'єкти. Проте, зі слів української сторони, окуповані 

території  не надають гарантій безпеки для фахівців і можливості провести ремонтні 

роботи. Також досить складною залишається ситуація на Донецькій фільтрувальній 

станції, яка часто піддається обстрілам. На станції зберігаються контейнери з тонами 

рідкого хлору, які у разі ушкодження можуть загрожувати екології всього регіону. 

У міжнародній мисії ОБСЄ вважають, що захист об'єктів інфраструктури та 

підприємств, що знаходяться у безпосередній близькості до лінії фронту,  є важливим не 

лише для благополуччя усіх, хто мешкає в Донецькій і Луганській областях.  Оскільки 

ушкодження будь-якого з названих вище об'єктів може привести до екологічної 

катастрофи з обох боків лінії зіткнення і зашкодити місцевому населенню, сусіднім 

регіонам і навіть країнам, сторони конфлікту повинні докласти зусиль для захисту 

довкілля і йти у цьому контексті на діалог. 
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АКТИВІЗАЦІЯ ВОЛОНТЕРСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ:  

ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ 

Останні події 2014 року, коли була порушена територіальна цілісність української 

держави (анексія АР Крим та окупація частин Донецької та Луганських областей) 

послугували значній активізації та поширенню волонтерства. У першу чергу волонтерська 

діяльність отримала розповсюдження стосовно надання різних видів підтримки учасникам 

АТО  і вимушеним переселенцям. 

Проблематику волонтерського руху в соціологічному контексті висвітлювали такі 

відомі науковці, як: Дж. Девіс Сміт, П. Друкер, С. Елліс, Д. Метьюз, М. Харріс, К. 

Рочестер, А. Турен, Р. Хедлі, К.Кемпбел та ін. Окрім того, волонтерство як соціальний 

феномен вивчали вітчизняні дослідники: О. Безпалько, В. Бех, Р. Вайнола, І. Звєрєва, 

А. Капська, Н. Комарова, О. Карпенко, Г. Лактіонова, Т.Семигіна, І. Юрченко. Значна 

увага різним аспектам волонтерства приділяється в соціальній роботі, соціальному 

менеджменті, соціальній психології та соціальних технологіях. 

На думку італійського соціолога Ново Дізіонаріо, волонтер – «це громадянин, який 

вільно, а не для того, щоб продемонструвати свої моральні зобов’язання чи законні 

обов’язки керується ідеєю суспільної та приватної солідарності. Волонтер, одного разу 

показавши здатність виконувати свої громадянські та власні обов’язки, надалі переходить 
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в цілковите розпорядження суспільства, сприяє рішенню місцевих проблем надаючи 

пріоритет відвідуванню бідних та знедолених» [1].  

 У сучасних реаліях для України феноменальність даної категорії, на нашу думку, 

більше проявляється в потужності суспільного руху, спроможного прийняти на себе 

частину повноважень державних соціальних установ. Це, насамперед, відбувається за 

рахунок оперативного реагування та надання ефективної адресної соціальної допомоги, 

що відповідає потребам і запитам конкретної людини; поширення гуманістичних та 

альтруїстичних ідей і настроїв в суспільстві; надання допомоги постраждалим в результаті 

стихійних лих, екологічних, промислових, гуманітарних катастроф, соціальних, 

національних, релігійних конфліктів і протистоянь. 

Якщо у 2011 році, за оцінками ООН, волонтерський досвід мали лише 3-4% 

населення України, то за дослідженням GfK Ukraine, проведеним у листопаді 2014 року, 

такий досвід уже мали 23% українців, з них 9% почали займатися волонтерством з 

листопада 2013 року [2]. 

Точну кількість волонтерських організацій, які діють в Україні, назвати важко. 

Серед українських волонтерських організацій виділяються: Волонтери ООН-Україна, 

Всеукраїнський Громадський Центр «Волонтер» (Київ), Центр Волонтеріату «Добра 

Воля» (Київ), Харківський центр волонтерів, Хвиля Добра (Харків), Волонтерський рух.  

Серед відомих організацій роботою із волонтерами замаються ЛМГО «Крила 

надії», ЛМГО «Карітас-УГКЦ», ЛМГО «Академія української молоді», БО «Центр 

освітніх ініціатив», ЛМГО «Спілка форум», ГО «Самопоміч», ЛМГО «Спільнота 

взаємодопомоги «Оселя», ЛМГО «Станиця Львів Пласту – НСОУ», Товариство Червоного 

Хреста та ін. Серед найбільш потужних організацій необхідно виділити волонтерське 

об'єднання «Народний тил», що включає «Колеса народного тилу» (постачання машин до 

АТО), «Медичний народний тил» (постачання ліків до АТО), Help Army, «Крила 

Феніксу», «Армія SOS», «Народний проект», Волонтерська сотня. Зауважимо, що перелік 

прикладів ефективної самоорганізації волонтерів набагато ширший й включає тисячі, як 

організаційних утворень, так і людей, які одноосібно займаються волонтерською 

діяльністю. 

Інтенсивність функціонування волонтерських організацій відзначається з початком 

військових дій на Сході України. Так, за даними соціологічного дослідження, проведеного 

Фондом «Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва» спільно з КМІС, 32,5% українців 

лише протягом травня-вересня 2014 р. мали досвід переказів коштів на рахунки 

української армії. Ще 23% громадян скористалися допомогою благодійних фондів та 

волонтерських організацій, передавши кошти, речі та продукти саме через ці громадські 
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інституції. 9% громадян приймали участь у магазинних акціях, купивши товари за 

списками для потреб армії та передавши їх волонтерам. Особисто допомагали вимушеним 

переселенцям речами та грошима 7% українських громадян. Безпосереднім збором 

коштів, ліків, речей та доставкою їх в зону проведення АТО займались 3% [3]. Згідно із 

даними дослідження «Волонтерський рух в Україні», підготовленого GfK Ukraine на 

замовлення ООН, громадяни України надають великого значення волонтерському руху в 

розвитку суспільних процесів: 62% визнають роль волонтерів у змінах останнього року; 

85% вважають, що волонтерський рух допомагає зміцненню миру; 81% схильні вважати 

волонтерський рух обов’язковою складовою громадянського суспільства [2]. 

З багатьох напрямків роботи волонтерів під час військових дій на Сході України 

можна виділити чотири основні, якими вони опікуються найбільше: збір та доставка в 

зону проведення АТО необхідних ресурсів; надання медичної допомоги постраждалим в 

ході її проведення; допомога вимушеним переселенцям; пошук зниклих безвісті та 

звільнення полонених. Щодо останнього, то значна частина таких волонтерських рухів 

сформувалася після Іловайської трагедії, коли кількість загиблих та зниклих безвісти, за 

деякими свідченнями, вимірювалася в сотнях. Однією з таких організацій є «Союз 

Народна Пам’ять», що працює в зоні АТО з вересня 2014 року. Багато волонтерів 

займаються виготовленням екіпірування власноруч – шиють аптечки, чохли для 

бронежилетів, одяг, маскувальні сітки. Часто волонтери збирають безпілотники для 

військової розвідки. 

Основна спрямованість волонтерства, сьогодні на жаль, мілітаризована. Проте 

волонтери не тільки рятують життя і здоров’я бійців та інших постраждалих у військових 

діях на Сході, але й допомагають їм вирішити соціальні проблеми, повернутися до 

мирного життя, переселенцям – облаштуватися на новому місці. Вочевидь, необхідно 

провести ряд соціологічних досліджень з метою вивчення якості соціального капіталу, 

сконцентрованого у волонтерських структурах, це зможе забезпечити розширення цього 

руху в Україні та підвищити ефективність надання волонтерської допомоги. 

Отже, можна зробити висновок, що волонтерська діяльність в Україні, хоча і не 

стала масовою, проте є такою, що дозволяє говорити про неї як про динамічне суспільне 

явище та як про важливий механізм формування громадянського суспільства. 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОБРАЗІВ СОЛДАТА, КОЗАКА, 

БОГАТИРЯ, СТРІЛЬЦЯ В  ДИСКУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ КАЗКИ 

 

Медіапростір, публіцистика, літературно-художня і громадська думка протягом 

тривалого історичного поступу й особливо в періоди збройних конфліктів звернена до 

образу людини військового звання, бо саме вона (її поведінка, ступінь моральної, фізичної 

й бойової підготовки, спроможність взяти на себе відповідальність за захист держави, 

народу, сім’ї), є, як правило, одним із визначальних критеріїв іміджу держави, її 

спроможності бути рівноправним представником світового  геополітикуму.  

Особливо привабливими з точки зору лексико-семантичної виразності художнього 

зображення постають образи солдата, козака, богатиря, гетьмана, офіцера у творах 

світової й української літератури; проте витоки мовного багатства іпостасі військовика 

зосереджені у фольклорних зразках – думах, історичних піснях, легендах, переказах і, 

особливо у народних казках, що демонструють багату мовну палітру різнорівневих 

засобів характеротворення.  

Динаміку лінгвопоетичної репрезентації героїв і часу в українському художньому 

дискурсі від романтизму, реалізму, модернізму, постмодерну до сьогодення простежено в 

студіїї О.Маленко, прокоментовано світоглядно-естетичні орієнтири формування образу 

героя залежно від часу й потреб суспільства в героїці [1]. Особливостям лексико-

сематичних інтерпретацій слова у фольклорних текстах присвячені розвідки Л. Мацько, Н. 

Данилюк, О. Молодичук, Т. Харламової, Г. Горох, М. Шемуди. Однак проблема 

лінгвостилістичної виразності образу військового  у фольклорних текстах, зокрема казках, 

залишається малодослідженою і потребує сучасних наукових обґрунтувань.  

Метою цієї розвідки є систематизація та аналіз лексико-семантичних засобів 

представлення образів солдата, козака, богатиря, стрільця в дискурсі українських 

народних казок «Про солдата, вовка, ведмедя і сокола», «Солдатські сини-богатирі 

(Котигорошки)», «Як солдат із зуба борони юшку варив», «Козаки і смерть», «Солдат і 
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смерть», «Про Сученка-богатиря», «Про богатиря Сухобродзенка Йвана і Настасію 

Прекрасну», «Козак Мамарига», «Юрза-Мурза і стрілець-молодець».  

Актуальність студії пов’язана із необхідністю наукового й художнього 

переосмислення лінгвістичних параметрів зображення військових у фольклорному 

дискурсі з урахуванням традицій та новими викликами сучасності. Традиційно 

фольклорна колоритність образів солдата, козака, богатиря спричинила появу низки 

мовних засобів зображення героїв та їх оточення і в художній літературі від «Салдацького 

патрета» Г. Квітки-Основ’яненка до «Аеропорту» С. Лойка, «Червоного сонця» В. 

Шкляра, «Іловайська» Є.Положія та ін., художньо-мовний контент яких безумовно 

потребує подальших студіювань.  

З-поміж лексико-семантичних засобів представлення персонажів –  воїнів і 

богатирів – вагоме місце посідають назви дій, що презентують надзвичайні властивості 

героїв, особливі риси, що вирізняють їх із оточення: «А вони ростуть не по літах, а по 

годинах – так ростуть, як з води йдуть. Виросли за вісімнадцять годин, як за 

вісімнадцять літ. Цар пооддавав у школу, і вони вчаться грамоті ще краще того, котрий 

їх учить» [3,  с. 201]; через прийом градації передають їх надзвичайну силу, спритність: 

«Він як припустив свого коня, як подскочив до неї, як ударив шаблею – вона так кров’ю й 

окипіла» [3,  с. 208]; дії, що презентують загадкові завдання, призначені для виконання за 

певну винагороду: «Іди туди, не знать куди, візьми таке, не знать яке!» [3,  с. 406]; 

представляють чудодійне походження героїв: «Привела сина кухарка, привела сина 

цариця, привела сина й собака...» [3,  с. 201]. 

Назви дій, що програмують подальший успішний перебіг життя героя, його динаміку 

у відповідній темпоральній послідовності, стилізовані під замовляння, спрямовані на 

привертання позитивної життєвої енергії і досягнення результату,  можуть характризувати 

й інших персонажів антагоністичного табору (змій): «– Нічого, мій коню, – каже. – Ще ми 

прийдемо, виоремо, насіємо жита, жито виросте, пожнемо, намолотимо, наваримо 

пива, нап’ємось і поїдемо доганять, тоді й доженемо» [2, с. 184]. 

Представники війська – козаки, солдати, народні герої – богатирі, стрільці у текстах 

казок [2; 3; 4] постають як 1) здатні до чудодійних перетворень: «Добіга до чорного моря, 

ударився об землю, став соколом, знявся і полетів» [2, с. 86], спроможні до переміщень із 

одного світу в інший: «Приходить він на той світ», «Ходить по пеклу, муштрується» [4, 

с. 165]; 2) звільняють від сил зла, перемагають істот надзвичайної сили (Смерть, Чорт, 

баба, змій); 3) виконують миротворчу й правову місію: «А козак Мамарига від’їхав тим 

конем та й думає: «Треба моїх побратимів шукати та їм їхнє майно повернути, що 

колись в них розбійники відняли» [3, с. 192] .  
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У  сфері номінацій, що характеризують заняття й оточення героїв, основне лексико-

семантичне навантаження мають назви військової справи: білет, чиста відставка, 

гауптвахта (обвахта);  назви обрядових дій і ритуалів: вовча служба, ведмежа служба, 

соколова служба, крутити на крузі (казка «Про солдата, вовка, ведмедя і сокола»), 

побратимство, побрататися; лексеми, що представляють героїв тваринного світу, 

найчастіше як помічників: вовк, ведмідь, сокіл, коні, зайчиця, заєць, сокіл, качка, 

комашечка, шерстні (шершні), охота (збірна назва тварин, що допомагають героям); 

онімізованих представників фауни (кінь Гивер); фантастичних, суто казкових істот: Баба 

Яга, Смерть, змій; баба, Білий Полянин; назви занять, специфічних видів діяльності та 

знарядь для їх виконання: полювання, шаблі, пістолети, лучок і стріл пучок, меч, канат, 

шило, молоток, швайка, тесак, лата, кулик, торбинка-дротянка, чарівні чоботи, назви 

реальних осіб, як онімізованих, так і без імені: цар, цариця, царівна, дівиця-красавиця, 

циган, баба, гончар, Сухобродзенко Йван, Сухобродзенко Василь, Настасія Прекрасна, 

Царенко, Куховарич, Сученко, Гнат Булат; назви чарівних і магічних предметів, за 

допомогою яких можна передбачити майбутнє, зрозуміти, яка доля спіткала героя: 

рукавиці (казка «Про солдата, вовка, ведмедя і сокола»), кулик – обмолочений сніп жита 

чи пшениці для покрівлі («Солдатські сини-богатирі (Котигорошки)», цілюща і живлюща 

вода («Про богатиря Сухобродзенка Йвана і Настасію Прекрасну»); фразеологізми: «що у 

волос, що у голос» (однакові), «так ростуть, як із води йдуть» (швидко) [2, с. 174]; 

«полум’я п’є, яру пшеницю їсть» (про коня) [1, с. 175]; лексика локалізації казкового 

простору: Чуй-ліс, десяте царство, море; оніми християнської релігії: святий Юрій, 

Кузьма і Дем’ян: «Став бігти, дивиться – кузня, а в тій кузні Кузьма і Дем’ян» [3, с. 208]. 

У зображенні козака й солдата відсутні покази військового способу життя, героїчних 

подвигів, натомість дискурс народної казки більшою мірою послуговується лексикою, що 

представляє розумові, креативні, емоційно-вольові якості персонажів-воїнів, їх 

гуманістичні інтенції – визволити з полону, допомогти, примирити, знищити зло, 

запобігти будь-яким його проявам. 

Усвідомлення необхідності збереження національно-етнічної самобутності, 

державно-політичної цілісності та очевидність потреби формування прогресивного 

ментального портрету українців цілком логічно викликає зростання наукового інтересу до 

художньо-естетичного образу військового в різних його проявах (богатиря, козака, 

гетьмана, гайдамаки, рекрута, офіцера, солдата тощо). Зокрема популярність образу 

козака, солдата, богатиря в художньо-мовній тканині народних казок засвідчує його 

яскравість, виразність, значущість у плані лесико-семантичного представлення 

етносоціуму, до якого належить представник військового звання.  
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РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ ДЛЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ДЕОКУПОВАНИХ 

ТЕРИТОРІЙ 

 

В умовах збереження дестабілізації політичного, економічного, соціального стану 

на окупованих територіях, суб'єкти якого протягом багатьох років були пов'язані 

інтеграційними процесами та спільними проектами в різних областях науки та економіки 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA%20%D0%9D$
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з іншими регіонами України, необхідно посилити дослідження, пов'язані з аналізом і 

прогнозуванням тенденцій розвитку кризи на Південному Сході України, з тим, щоб 

більш об'єктивно оцінити наслідки для соціо-еколого-економічних комплексів 

деокупованіх регіонів Донецької області, що дозволить своєчасно внести корективи в 

стратегічні документи, які відображають пріоритети та перспективи соціо-еколого-

економічного розвитку регіонів Донецької області. 

У роботах І.П. Рущенка [1], В.В. Близнюк [2], Ю.М. Харазішвілі, О.І. Амоші,      

І.П. Балєєва, В.П. Вишневського, В.М. Геєць [4]) розвинуто понятійно-категорійний 

апарат соціально-еколого-економічних систем безпеки розвитку регіону, досліджено 

проблеми подальшого функціонування та відновлення різних галузей господарства, 

соціально-трудової сфери Донбасу, проведено оцінку соціально-економічних та 

екологічних втрат окупованого регіону, запропоновано певні напрямки державної 

політики щодо відновлення та утворення системи соціо-еколого-економічної безпеки. 

Розглянуто підходи до інформаційного забезпечення та відповідної організаційної 

підтримки функціонування деокупованих територій, сформовано методичне забезпечення 

щодо діагностування розвитку та функціонування таких територій в регіоні, на основі 

розрахунку відповідних індикаторів. Дослідження теоретичних та практичних розробок 

цих авторів дає змогу стверджувати, що ними сформовано теоретичні засади та 

практичний інструментарій відновлення розвитку регіону, проте вони потребують свого 

подальшого дослідження з метою розроблення загальної стратегії безпеки та стабілізації й 

подальшого розвитку деокупованих територій. 

Розвиток регіональних систем вимагає скоординованих дій у всіх сферах життя, 

адекватної переорієнтації соціальних, економічних і екологічних інститутів держави, 

регулююча роль якої в регіональних перетвореннях є основоположною, а також взаємодії 

з органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями. 

Оскільки глобальна міжнародна безпека, так само як і міжнародна екологічна 

безпека, єдині і неподільні, оскільки не можна побудувати силами однієї окремо взятої 

території лінію захисту від екологічних загроз, то забезпечення державної екологічної 

безпеки являє собою глобальне завдання і відповідальність інститутів управління різних 

рівнів підпорядкованості.  

На сьогодні можна константувати, що, на жаль: 

- відсутня загальна модель управління відновленням Донецького регіону на основі 

системного підходу в контексті процесів реінтеграції; 
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- недостатнє визначено особливості функціонування інститутів управління різних 

рівнів підпорядкування, кооперації ресурсів управління державних органів, органів 

місцевого самоврядування і територіальних громад на місцевому рівні;  

- не впроваджено диференційного підходу до територій, які мають різні показники 

соціо-еколого-економічного розвитку; 

- недостатньо досліджені особливості управління визначеними територіями; 

- недостатні практичні рекомендації щодо поліпшення соціального, екологічного та 

економічного стану територій, які підлягають реінтеграції. 

Таким чином, необхідність розроблення моделі управління соціо-еколого-

економічним розвитком Донецького регіону з акцентуванням територій, які підлягають 

реінтеграції, на основі системного підходу, незаперечна.   

В Україні офіційно не затверджено стратегію комплексної державної політики та 

моделей управління стосовно відновлення тимчасово-окупованих територій із чітко 

визначеними та обґрунтованими цілями, завданнями, пріоритетами, критеріями оцінки, 

науково обґрунтованими програмами. Є деякі спроби формування такої стратегії [2; 3; 5; 

6], але цей процес ще дуже далекий до завершення і застосування його результатів. Тому 

актуальними і необхідними залишаються: 

- інституціональні і методологічні дослідження системи управління розвитком 

тимчасово окупованих територій Донецької області; 

моніторінг соціо-еколого-економічного стану тимчасово окупованих територій 

Донецької області; 

оцінка територій за рівнем соціо-еколого-економічного навантаження; 

розробка теоретико-методологічної основи формування комплексної моделі 

управління соціо-еколого-економічним розвитком Донецького регіону на основі 

кластерного підходу; 

- визначення потенційних можливостей застосування запропонованої моделі 

управління соціо-еколого-економічного розвитком Донецького регіону; 

визначення особливостей функціонування окремих територій, виходячи з їх соціо-

еколого-економічних показників; 

застосування міжнародного досвіду з оцінки соціо-еколого-економічного розвитку 

територій; 

- використання методичних підходів та економіко-математичних інструментів для 

розробки моделі управлінням деокупованими територіями;  
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- розробка методичних рекомендацій щодо підвищення ефективності використання 

механизмів управління та взаємодії з органами місцевого самоврядування та 

громадськими організаціями; 

розробка управлінських засад використання моделі кластера в системі соціо-

еколого-економічного розвитку реінтегрованих територій України; 

- розробка стратегії соціо-еколого-економічної безпеки з метою стабілізації та 

розвитку деокупованих територій 

Висновки. Для вирішення проблем, пов’язаних із відновленням та інтегруванням 

територій, що є зруйнованими чи ушкодженими з 2014 року, фахівцям слід розробити 

загальну систему управління,  яка  дозволить ефективно вирішити проблеми  соціального 

та еколого-економічного розвитку реінтегрованих територій. Ідеться про: 

- комплексну державну програму з управління окремими територіями Донецької та 

Луганської області з урахуванням їх соціально-економічних та екологічних особливостей; 

- застосування методів економіко-математичного моделювання взаємозв’язку 

органів державного управління, місцевого самоврядування та громадських організацій; 

- використання у державній системі управління сучасних принципів щодо 

управління територіями, які інтегруються; 

- удосконаленя інституційно-правового механізму державного регулювання 

процесів, пов’язаних з інтеграцією тимчасово окупованих територій, щоби системно і 

комплексно вирішувати екологічні, економічні та соціальні проблеми деінтегрованих 

територій; 

- застосовування методичних підходів до формування організаційно-економічного 

механізму реалізації державної політики щодо деінтегрованих територій; 

- визначення стратегічних пріоритетів державної політики щодо управління 

територіями, які інтегруються. 
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ВІЙНА І КОРУПЦІЯ В СВІДОМОСТІ УКРАЇНЦІВ: ЗЛОЧИННИЙ 

СИМБІОЗ ЧИ ПРИРОДНИЙ КОНФЛІКТ? 

 

Четвертий рік на сході України йде війна, яка, разом із корупцією, стала  головною 

проблемою для більшості українців, про що свідчать результати досліджень, проведених у 

жовтні-листопаді 2017 р. провідними соціологічними кампаніями України (SOCIS, КМІС, 

Рейтинг і Центру Разумкова)  [1].  Враховуючи, що корупція, на жаль, практично всі роки 

http://niss.gov.ua/articles/1609/
http://www.unhcr.org.ua/idpprofile
http://diversipedia.org.ua/sites/default/files/sedos_policy_idps.pdf
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незалежності є «візитівкою» нашої держави, постає цілком резонне питання: чому 

Революція Гідності і війна не змогли змінити масову свідомість, згуртувати соціум перед 

лицем спільної небезпеки, чому численні антикорупційні дії держави залишаються 

неефективними? У поточних політичних та соціально-економічних умовах корупція 

багатьом громадянам України видається «такою ж загрозою, як і війна на Донбасі» [2]. 

Більше того, «за останні п’ять років кількість тих, хто вважає, що рівень корупції зростає, 

збільшилася з 49% до 61%» [3, с. 5]. 

У вітчизняному соціально-політичному просторі корупція вкоренилася на всіх 

рівнях державного управління від вищих органів виконавчої влади до обласних і 

районних державних адміністрацій, в правоохоронних органах і судах, армії, фінансово-

економічній, освітній, медичній та багатьох інших сферах життєдіяльності суспільства [4, 

с. 189]. Корупція «стала настільки системною, що фактично корупційні схеми замінюють 

норми законів» [5]. Навіть сформувалася парадоксальна ситуація, коли «в Україні, 

всупереч законам і офіційній моралі існує неформальна суспільна конвенція пересічних 

громадян про те, що кожна проста людина, захищаючи свої інтереси у стосунках з 

можновладцями, якщо «дуже потрібно», має право дати хабара [6, с. 151]. При цьому 

формується ще один парадоксальний феномен: «громадська думка не заперечує 

неформального права пересічного громадянина дати хабара, але не визнає права хабара 

брати. Проста людина хабародавця завжди виправдає й не засудить, тому що 

хабародавець – «свій», а «своїх» не засуджують, їх розуміють і жаліють. А хабарника вона 

засудить, тому що хабарник – завжди людина влади, навіть якщо він тільки лакей при ній, 

тобто завжди «чужий», а «чужий» апріорі не прав, його не шкода» [6, с. 151]. Тому не 

викликають подиву висновки виконавчого директора організації Transparency International 

Ukraine Ярослава Юрчишина про те, що фактична «безкарність корупціонерів та недієве 

правосуддя тримають Україну на корупційному дні» [7].  

Цей висновок не є безпідставним. Статистика свідчить: вітчизняні суди, 

залишаючись найбільш корумпованими державними органами, виносять найменше 

вироків по справах про корупцію своїм же колегам-суддям, працівникам прокуратури та 

СБУ, що впевнено утримує Україну майже наприкінці світового рейтингу сприйняття 

корупції. І все це відбувається в той час, коли Україна докладає неймовірних зусиль для 

подолання системної соціально-політичної та економічної кризи і вимушена вкладати 

величезні кошти у військову сферу. Ані революційні події 2013-2014 рр., ані війна не 

стали чинниками змін у свідомості як представників влади, так і пересічних українців. 

Брак політичної волі керівництва країни щодо рішучої боротьби з корупцією 

призвів до того, що, за даними Transparency International «Індекс сприйняття корупції» 
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(CPI), у 2017 році, незважаючи на просування антикорупційної реформи, Україна посіла 

лише 130 (!) місце зі 180 країн з показником 30 балів (індекс є оцінкою від 0 (дуже 

високий рівень корупції) до 100 (вкрай низький рівень)) [8]. До речі, саме показник в 30 

балів і нижче вважається «ганьбою для нації». Це продемонструвало всьому світу, що 

корупція залишається однією з головних проблем для українського суспільства. 

Симбіоз війни з корупцією порушує ще одне питання: про конфлікт цінностей та 

морального вибору. Чи можуть громадяни держави, яка веде військові дії, вести «бізнесові 

справи» у країні-агресорі? Де проходить демаркаційна лінія «свій-чужий» при формуванні 

відповіді на це питання? Сучасні соціальні практики однозначно свідчать: корупція 

«перемагає». Для пересічних громадян хабарництво як «купівля влади» нерідко 

залишається єдино можливим і, до речі, високоефективним інструментом налаштування 

влади на потреби громадян, тобто взаємодії «своїх» та «чужих». Це – реальність 

українського сьогодення. Але якщо при цьому держава дійсно налаштована на боротьбу з 

цим явищем, то повинна чітко працювати схема: у випадку, коли правлячому режиму 

«соціальні хабарі» заважають управляти суспільством, то він мусить сприяти формуванню 

й розвитку інших форм низового впливу на владу. Втім цього не відбувається, хабар і досі 

(мовою оригіналу) «живее всех живых», прірва між «своїми» та «чужими» тільки 

поглиблюється, а війна залишається лише «фоном» корупційних оборудок. 

Корупція в суспільстві подібна до тяжкої хвороби, вона небезпечна не тільки 

своїми явними проявами, але й латентними наслідками. Тому цілком логічно звучить 

фраза одного з представників Держдепу США, що «немає сенсу боротися за тіло України, 

коли її душу може забрати корупція» [9].  

Але корупція забирає і «тіло». Сьогодні в Україні «багато хто помирає від бідності, 

яка підриває здоров'я і психіку» [9], що, серед іншого, також є наслідком корупції. 

Відомий факт, що останніми роками відбувається поступове зниження рівня 

народжуваності і зростання загальної смертності, особливо зараз, коли на Донбасі гинуть 

військові і мирні громадяни. При цьому населення України не поспішає звертатися за 

медичною допомогою, бо в медицині також панує корупція. Це – і тендери на закупівлю 

ліків та медичного обладнання, і низька кваліфікація лікарів, яка є абсолютно природнім 

наслідком корупції у медичних вишах, і висока вартість «безкоштовного» лікування. 

Неможливість отримати якісну медичну допомогу доповнюється страхом людей 

втратити роботу, в тому числі, і через необхідність постійно «догоджати» керівникові 

задля отримання та утримання робочого місця. Люди не хочуть розбиратися, хто з 

політиків гарний, а хто поганий, аналізувати свої ризики та перейматися за достойне 
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майбутнє. «Через гучні історії корумпованих людей, у суспільства складається враження, 

що всі політики такі» [10]. 

Громадяни прагнуть жити в країні, яка буде забезпечувати їх гідним життям, 

охороною здоров’я та їх прав. Перспективи дочекатися такого в нашій країні розмиті. 

Звідси і міграційні потоки з України в Європу. Експерти відмічають, що зараз в Україні 

найвищий в Європі рівень плинності кадрів − за рік кожен п’ятий співробітник 

звільняється, що змушує підприємства шукати нових людей, витрачати час і кошти на їх 

підготовку. Тому сьогодні українські компанії називають рівень дефіциту кадрів 

критичним, що в кінцевому рахунку загрожує національній безпеці країни [11]. До того ж 

залишають Україну переважно люди репродуктивного віку, що несе із собою ще безліч 

проблем, головною серед яких є демографічна. 

Тривале перебування суспільства у кризовому стані призводить до погіршення 

психічного здоров’я населення. Саме тому в Україні майже кожен третій приймає 

заспокійливі препарати, найбільш поширеними серед яких є антидепресанти і 

транквілізатори, тобто психотропні препарати. Вітчизняні психіатри занепокоєні 

збільшенням кількості психічних розладів серед українців, через нервово-психічні 

розлади людина втрачає працездатність, що доповнюється сплеском алкоголізму і 

наркоманії. Особливо гостро ця проблема постає перед демобілізованими з фронту 

бійцями, вимушеними переселенцями, соціально незахищеними верствами населення. 

Отже, війна знов нагадує про себе і «коло замикається». 

Зараз в Україні склалася ситуація, коли люди розставили пріоритети таким чином, 

що проблема боротьби з корупцією сприймається більш важливою, ніж проблема війни. 

Ми не вважаємо це викривленням свідомості українців, в першу чергу тому, що боротьбу 

з корупцією можна виграти. Не в силах українців (поки що, принаймні) у відкритій війні 

перемогти Росію, але, за влучним висловлюванням С. Фурси, в їх силах «посилити 

боротьбу з корупцією. Лінія розмежування на Донбасі не зазнає поки значних змін, а от 

лінія фронту боротьби з корупцією може змінюватися постійно» [9]. До того ж і лінія 

розмежування «свій-чужий» досі залишається невизначеною. На війні супротивник 

апріорі «чужий», проте чи може український корупціонер вважатися «своїм»? Відповідь 

очевидна: корупціонер нібито «свій», але він – зрадник, а зрадників в усі часи зневажали і 

ненавиділи набагато більше, ніж ворога на полі бою. 
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НОВА ПОЛІТИЧНА МЕНТАЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА РЕІНТЕГРАЦІЇ 

УКРАЇНИ 

Комплекс викликів та проблем сучасної України можна подолати лише за умови 

формування нової політичної ментальності українського народу. 

За ідеологічною орієнтацією для політичної ментальності сучасної України 

характерний амбівалентний розподіл соціуму на прихильників лівих цінностей (в 

основному дотримуються люди передпенсійного та пенсійного віку), з одного боку, та 

право-центристських консервативно-ліберальних – з іншого (сповідують люди молодого 

та середнього віку). Теперішній Україні загалом властива прихильність до 

західноєвропейських політичних цінностей, але помітними є риси ментальності та 

культури східних народів, зокрема етатистський патерналізм, орієнтація на 

харизматичних лідерів. 

Сучасна політична культура українського народу має фрагментарний характер, 

вона не є монолітною, адже бракує усталених компонентів, а багато з тих, що утворилися, 

до кінця ще не сформувалися. Треба підкреслити, що велика низка політико-культурних  

елементів сучасних українців не відповідають традиціям української нації та нашому 

національному характеру [1, c. 175]. 

Політична ментальність теперішньої української нації відзначається, на думку 

багатьох дослідників, постколоніальним, пострадянським, постсоціалістичним 

характером. Щоправда ця ментальність натепер втратила монополію та функціонує 

здебільшого  за інерцією, поступово народжується новий, прозахідний активістський тип 

ментальності. Цей тип нового менталітету багато в чому репродукує пасіонарні форми 

політичної активності, притаманні козацькій верстві. 

Воля та свобода стали екзистенційними імперативами для життя багатьох 

генерацій українського народу, тому в разі авторитарної загрози цілком ймовірною є 

перспектива нового Майдану. 
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Поки що зберігається, але поступово втрачає колишню жорсткість регіональний 

культурний поділ на наддніпрянців і галичан та соціальний поділ на селянську та козацьку 

ментальність українства.  Разом з тим, зовнішній фактор у вигляді анексії Криму та 

військової агресії Російської Федерації на Сході України виступає каталізатором 

формування єдиної, консолідованої української нації. 

«Помаранчева революція» 2004 р. та Революція Гідності 2014 р. засвідчили повне 

неприйняття диктаторських та авторитарно-волюнтаристських  практик сучасною 

українською ментальністю.  

Радянська політична культура зберігає помітні позиції в українському суспільстві 

(в основному серед людей похилого віку, які проявляють велику електоральну 

активність), але з часом даний спосіб мислення втрачатиме свої позиції через об’єктивний 

фактор часу. 

Подальша доля незалежної Української держави як історичної Батьківщини 

багатомільйонного українського етносу та масштабного демократичного проекту на 

пострадянському просторі набуватиме всесвітнього значення. 

За умов несформованості української політичної нації, низької електоральної 

культури та державної аномії серед молоді перше, що слід зробити, це відновити статус 

обов’язкової дисципліни для політології та соціології, історії України, впровадити курси 

«Історія Української державності», «Основи демократії» у всіх вузах України. До речі, ця 

ідея підтримується більшістю студентів.  

Україна в освітній політиці не може сліпо копіювати стандарти європейських країн, 

в яких національна держава існує понад 500 років та громадянська культура передається 

від генерації до генерації, в нас вона не є сформованою, тому ми і отримали «ЛНР-ДНР» з 

гаслом «Путін прийди!» За такої освітньої політики, як сьогодні, коли особливо у 

технічних вузах домінує корпоративний волюнтаризм і повне нищення соціальних 

дисциплін, у перспективі ми можемо отримати фейкові республіки по всій країні. 

Слід впровадити пропорційну систему з відкритими списками з регіональними 

преференціями на загальнонаціональних виборах у парламент та в обласні ради, щоб 

«місце під сонцем» кожного кандидата в депутати визначали не партійні лідери та керівні 

органи партії, а виборці – єдине джерело державної влади у демократичній системі. Без 

безпосередньої участі електорату відбувається  перетворення партій на корпорації 

комерційних інтересів, ослаблення внутрішньої партійної демократії, посилення ролі 

лідерів парламентських фракцій та одночасне знецінення „пересічного” депутатського 

мандата, харизматично-вождистське голосування, катастрофічне зниження професійного 

рівня депутатського корпусу та якості законотворчості). 
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Привабливим є варіант пропорційної системи, який сьогодні діє в Болгарії. Там 

парламентарі обираються за пропорційною системою у 31 багатомандатному виборчому 

окрузі. Кількість депутатських мандатів у кожному з цих округів, залежно від кількості 

виборців в окрузі, коливається від 4 до 13. 

З метою прискорення формування інтегративної демократичної електоральної 

культури українського народу необхідно вжити наступних заходів: 

- створення спеціальних PR-програм для дітей з формування позитивного іміджу 

реформованої політичної системи України;  

- широке впровадження з боку держави через різноманітні ЗМІ просвітницьких програм з 

роз’яснення виборцям їх прав, електоральних процедур, системи виборів тощо; 

- створення багаторічної широкомасштабної PR-програми «Ми – українці!» з поєднанням 

елементів комерційної та соціальної реклами з метою формування патріотичного 

світогляду з залученням відомих спортивних та естрадних зірок, лідерів громадської 

думки; 

- сприяння політичній соціалізації громадян через їх залучення до участі в політичному 

житті держави (членство в політичних партіях, громадсько-політичних об’єднаннях, 

участь у виборах, референдумах, зборах тощо); 

- широке використання в політичних PR-проектах національних демократичних традицій, 

ідеалів та цінностей; 

- реанімування вітчизняного кіновиробництва та створення циклу фільмів про історичних 

та сучасних героїв України; 

- розширення випуску фахових політологів як кадрової основи професіоналізації 

вітчизняного політичного процесу, створення в провідних університетах факультетів 

політичних наук. 

Розглядаючи проблеми формування демократичної культури, треба мати на увазі, 

що необхідна наполеглива робота, яка повинна передбачати таке: 

- утвердження новітньої української національної ідеї (сенс якої полягає у масштабному 

реформуванні суверенної держави з метою її демократизації та гуманізації: «Україна – 

народна держава, яка діє не лише для олігархів, а для всіх її громадян!»);  

- обґрунтування національних інтересів України, чітке визначення стратегії 

демократичного державотворення;  

- залучення ЗМК для впливу на правосвідомість та правову культуру українського 

суспільства шляхом запровадження освітніх телевізійних та радіопрограм [2, c.264]. 
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- утвердження у суспільстві, у політичній діяльності настанови на повагу до людини як 

найвищої цінності, підвищення дієвості державних інститутів, що забезпечують 

реалізацію цієї цінності. 
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КОНЦЕПТИ ХРОНОТОПУ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ 

ОМАН БУДЕННОЇ СВІДОМОСТІ 

 

На сьогодні одним із напрямків дослідження буденної свідомості є нові засоби її 

трансформації та трансляції – нові медіа, тобто онлайн-засоби масової інформації з 

відкритими формами спілкування з читачем, засобами зворотного зв’язку та соціальні 

мережі. Дослідники вказують, що сучасні засоби масової інформації в усіх своїх формах 

можуть виступати площиною формування світоглядних оман, деформованого погляду на 

світ, цілком штучної картини світу. Поняття «омана» є об’єктом психологічних та 

філософських досліджень, зокрема воно стало предметом зацікавлень європейських та 

американських психологів, починаючи з середини ХХ століття, а у вітчизняному 

науковому середовищі з’являється уже в 90-х роках ХХ століття, хоча явище оман, 

створених засобами масової інформації цілком проявлялося й у радянський період. На 

жаль, визначення поняття не позначається чіткістю, що й спрямовує наукові пошуки в цій 

площині, тим більше, що визначення часто скеровані на поняття «брехня», що не є 

тотожним «омані». Так, П. Екман пропонує трактувати брехню як «навмисне рішення 
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ввести в оману того, кому адресована інформація, без попередження про свій намір 

зробити це» [2], отже, зрозуміло, що йдеться саме про цілеспрямовану дію, оскільки 

омана, на нашу думку, не є такою легко визначуваною, з одного боку, а з іншого, має 

глобальний цілісний характер. Отже, не викликає сумніву необхідність уточнити цілий 

ряд теоретичних понять та представити можливі моделі трансформування буденної 

свідомості під впливом оман, продукованих засобами масової інформації. 

Медіа як засіб впливу на свідомість адресата найраніше почали досліджуватися в 

американській традиції, передусім виявляючи зацікавленість щодо ефективності та міри 

впливу, породжуваної ЗМІ, що пояснювалося природою соціального замовлення, 

поставленого перед дослідниками. Поетапно ЗМІ виконували різні соціальні замовлення: 

ефективна військова пропаганда (період Першої світової війни), ефективна реклама 

(період Другої світової війни), ефективні передвиборчі кампанії (сучасний період). У 

контексті ситуації воєнного конфлікту на Сході України та відображення його засобами 

масової інформації продуктивним є дослідження психологічно-комунікативних чинників 

маніпулювання свідомістю з метою формування певних настроїв суспільства на тому чи 

іншому етапі. Дослідження ЗМІ та соціальних мереж як одного із засобів масового впливу 

демонструють кардинальну зміну контексту на певних етапах конфлікту. У цілому ж 

помітним є вплив уже фактично архетипічного для України протиставлення «Схід» - 

«Захід» з певним ціннісним наповненням цих понять, а також активне використання цих 

ментальних образів засобами масової інформації. 

Якщо говорити про відображення в буденній свідомості певних політичних реалій, то 

варто враховувати що це будуть несистематизовані масові уявлення про політику, що 

виникають стихійно, базуючись на повсякденному досвіді, пропонованому ЗМІ «порядку 

денному». Більшість членів соціуму сприймає політику саме на рівні буденної свідомості.  

На початку ХХІ століття вибухова ідея про ціннісну нерівномірність регіонів, тобто 

про ціннісну вищість Західної України в сенсі культурно-історичному й про культурно-

національну знеціненість Східної України використовували з метою створення 

настроєвого контексту неодноразово. Такі маніпулятивні ідеї є, на нашу думку, частиною 

роз’єднавчої стратегії певних політичних сил як усередині країни, так і поза її межами, що 

особливо деструктивно в періоди війн, революцій, соціально-політичної кризи. 

Якщо концепт Східної України, Донбасу, протягом практично десятиліття в 

інформаційному просторі маргіналізується, до концепт Західної України пропонується 

розглядати в контексті ментальної приналежності до Європи, що, безсумнівно, 

пов’язується з так званим «австрійським міфом». Незважаючи на помітну штучність цього 

міфу, що підносить Галичину над усі інші регіони в контексті прагнення до Європи, він 
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стає досить популярним завдяки інформаційному маніпулюванню, зміщенню певних 

культурно-історичних акцентів. «Галицький міф» має й інший бік інтерпретації, також 

надзвичайно важливий у теперішній інформаційній війні, це традиційне уявлення про 

галичан як одвічних ворогів Росії (незважаючи на добре відомі тенденції галицького 

русофільства ХІХ ст.). Як приклад, можна навести кілька публікацій письменника та 

блогера Ю. Андруховича, що викликали неабияких резонанс. 

Як пише І. Лосєв, «галицький міф… тісно пов'язаний з ідеєю «всемирного заговора» 

проти Росії, коли весь безлад в російській політиці і житті пояснюється діяльністю 

зарубіжних ворожих сил. Галичани в межах цієї психополітичної конструкції 

розглядаються як західні, католицькі, чужі решті України «искусители» українського 

народу, «изобретатели» українського націоналізму і навіть зовсім не українці, які на 

думку багатьох росіян, мали бути налаштовані проросійськи за визначенням. У деяких 

російських газетах націонал-патріотичного спрямування можна віднайти «наукові» 

пошуки на предмет «неукраїнства» галичан, їх «непринадлежности» до східного 

слов'янства [1]. Саме цей бік міфу дає підстави до творення образу міфологічного 

«бандерівця» («бендерівця»), терориста, ворога всіх інших громадян України, чиї 

національні уподобання хоч якимось чином можна поставити під сумнів. 

Не варто залишати поза увагою й процеси сакралізації простору Східного регіону в 

його ментальних межах як ціннісне географічне протиставлення ідеї його меншовартості. 

Ідеться про закріплення сформованого ще в радянські часи образу робітника-героя, 

сталевара чи шахтаря, чия праця надважлива для держави, є запорукою її економічної 

стабільності, що у пострадянський час підтримувалося образами «футбольної столиці», 

«східної столиці». Формування позитивного іміджу в якійсь мірі можна вважати 

конструктивним протистоянням знеціненню, намагання розвінчати омани. 

У перший рік після початку збройного конфлікту ЗМІ та соціальні мережі активно 

втілювали міф про територіальну культурну відмінність з метою формування уявлення 

про так звану «громадянську вину», що вповні відчули на собі мешканці Сходу, зокрема 

переселенці. Наслідки такого маніпулювання ще мають ґрунтовно досліджуватися в 

контексті психології та теорії масових комунікацій. 

Отож, використання у ЗМІ певних територіальних міфів з їх ціннісним та емоційним 

наповненням може виступати надзвичайно потужним чинником маніпулювання, 

впливаючи на буденну свідомість і формуючи певний кут сприйняття реальності. 
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ОСВІТА ЯК ЧИННИК БЕЗПЕКИ 

Стрімкість мінливості, складноорганізованість і неоднорідність сучасного 

суспільства, трансформованого в суспільство знань і водночас пронизаного численними 

ризиками, посталого перед потужними викликами, з-поміж яких високим ступенем 

загрози вирізняється війна й екстремізм, спонукають переглядати роль освіти як вагомого 

чинника безпеки, визначати відповідно навчально-виховні завдання, актуальні й для 

України.  

Розробки освітніх стратегій, адекватних сучасним викликам, спрямовуються 

зокрема в річищі сталого розвитку, що в цілому визначено прийняттям Інчхонської 

декларації «Освіта-2030: забезпечення інклюзивної і справедливої якісної освіти та 

навчання протягом усього життя для всіх», що закладає основоположні принципи для 

глобального розвитку освіти до 2030 року [1]. Пріоритетом нової стратегії, як зазначено в 

Декларації, є зміна умов життя через освіту, визнання ролі освіти як основної рушійної 

сили особистісного зростання і розвитку в цілому. У Декларації підтверджується, що 

освіта – це суспільне благо, фундаментальне право особистості, гарантія та основа 

реалізації інших прав людини. Програма Глобальної освіти-2030 виходить за межі 

минулих спроб забезпечити доступ до базової освіти, оскільки спрямована на 

«забезпечення всебічної та справедливої якісної освіти і розвиток можливостей для 

безперервного навчання всіх». Їй властиві такі сутнісні риси: передбачає дошкільну освіту 

для молоді та дорослих за будь-яких умов; підкреслює набуття професійних навичок; 

наголошує на важливості освіти у множинному і взаємозалежному світі; основну увагу 

приділяє питанням інтеграції, рівності, співпраці; спрямована на забезпечення якісних 

результатів навчання для всіх протягом усього їхнього життя; основна відповідальність за 

її здійснення покладена на уряди, при цьому ЮНЕСКО і партнери надають підтримку за 
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допомогою скоординованих консультацій із питань політики, технічної допомоги, 

розвитку потенціалу та моніторингу прогресу на глобальному, регіональному та 

національному рівнях.  

Прикметно, що функціонування освіти передбачено й обов’язково забезпечується у 

надзвичайних ситуаціях. Приміром, робота ЮНЕСКО в межах невідкладної допомоги і 

для довгострокового відновлення спрямована на «розвиток систем освіти, які є більш 

стійкими і чутливими в умовах конфліктів, соціальних хвилювань і стихійних лих», і 

забезпечення підтримування навчання за надзвичайних умов, у конфліктах і 

постконфліктних ситуаціях. Навіть у критичних ситуаціях, коли громади втратили все, 

освіта залишається на вершині пріоритетного списку для сімей, забезпечуючи фізичну та 

психологічну безпеку для дітей. Інвестування в освіту за часів кризи підвищує стійкість і 

соціальну згуртованість у спільнотах і має фундаментальне значення для стійкого 

відновлення [2]. 

Проте зазначмо: уявлення про можливість контролювати лад у суспільстві через 

виховання «правильного» учня й громадянина в межах сталої правильної стратегії в 

монохромному сприйнятті реальності виявляються оманою. Свідченням цього є, 

наприклад, дослідження на замовлення Тоні Блера (Tony Blair) з Інституту глобальних 

змін, Ради Безпеки ООН, яке показує, що вплив розповсюдження насильницьких нападів 

загрожує як цивілізаційній, національній, так і особистій безпеці незалежно від місця, віри 

тощо, причому кількість і потужність нападів зростає. Урядові відповіді на боротьбу з 

насильницьким екстремізмом, військовою експансією здебільшого полягають у розробці 

значних і коштовних антитерористичних заходів на національному та міжнародному 

рівнях як реакція на скоєне, а не запобіжний захід [3, с. 2–5].  

Узвичаєні освітні практики відповідно не достатні, вони не перешкоджають 

первинному розвитку насильницьких ідеологій. У повсякденні людина повсякчас 

продовжує перебувати в ситуації невизначеного, в ситуації змінності безпеки / небезпеки; 

у багатьох країнах з Україною включно спостерігається здійснення освітніх практик в 

аспекті конкуренції – виживання зі спрямуванням налаштувань до сталої парадигми.  

Традиційно освіта розуміється як підготовка до життя, як чинник та засіб особистої 

реалізації, як важливий елемент прогресу і соціальних змін відповідно до потреб людини і 

запитів суспільства. Проте на зламі тисячоліть продукується філософсько-освітня думка, 

що без певних запобіжних заходів освіта може озброїти людей таким чином, що вони 

стануть «більш ефективними вандалами землі» (David Orr). У працях відомих фахівців 

(як-от: Джерт Дж. Бієста (Gert J. Biesta), Енді Харґрівз (Andy Hargreaves), Девід Орр 

(David Orr) та інших) підкреслено необхідність зважати на крихкість і вразливість 
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людської природи, на весь спектр імовірностей, переходити від конкуренції до співпраці, 

співтворчості, ефективної взаємодії з іншими, плюральності практик, зрілого (не 

підготовчого) відповідального способу буття. Питання про мету освітніх прагнень і зусиль 

набуває визначального статусу, найважливішим є «приймати осмислені рішення щодо 

«чого» і «як» наших освітніх зусиль, тобто рішень про зміст і процеси [4, c. 38], про 

способи мирного співжиття, а не виживання чи освоєння ресурсів, про врівноваження 

інтересів особистості з державою – та інтересів держави з такими, що мають цивілізаційне 

значення.  

Нова освітня парадигма (зокрема, презентована в працях Наїфа Аль-Родхана (Nayef 

Al-Rodhan), Олега Базалука) враховує також космічний простір як глобальне 

співтовариство, пропонуючи вирішення потенційних небезпек через узгодження 

національних інтересів держав у космічному просторі як просторі єдності та прояснення 

відносин безпека / небезпека на землі та у Всесвіті.Безсумнівно, перед викликами воєнної 

глобалізації освіта стає беззаперечним чинником стійкої глобальної безпеки за умови її 

пріоритетності у держав та їхніх установ, у сув’язі із соціальними, економічними, 

екологічними, технологічними зрушеннями.  

Необхідність освіти певного виду, що допоможе виробити нашу «спорідненість 

життю», оптимально увійти в глобальний соціокультурний контекст, особливо актуальна 

для України, що долає наслідки тоталітарного минулого та імперських зазіхань. З огляду 

на це відзначмо актуалізацію засад педагогіки миру (попри її недостатню розробленість) у 

вітчизняному освітньому просторі, що засвідчують зокрема наукові конференції (як-от: 

[5]), розвідки з проблем формування миротворчих поглядів учнівської молоді 

(В. Андрущенко, А. Дем’янчук), також Український Рух «Педагоги за мир та 

взаєморозуміння», участь освітян та учнів і студентів у різноманітній волонтерській 

діяльності тощо.  

Однак досі українська освіта значною мірою залишається в лабетах авторитарного 

навчання, подвійної моралі, імітування діяльності, засилля бюрократизму, недооцінки з 

боку держави, недостатності поваги до різноманіття, відчуження громадськості від її поля, 

що ослаблює її функцію реформувати суспільне життя зі спрямуванням у майбутнє, на 

засадах гнучкості, творчості, соборності, справедливості, безконфліктності тощо. 

Українське реформування в освітньому полі потребує більш глибокого й прискореного 

переосмислення процесу і змісту освіти на всіх рівнях, із виробленням і застосуванням 

розмаїтих освітніх практик, із залученням якомога більшої частини населення до реальної 

участі у винесенні освітніх рішень на основі загальнолюдських та національних 

цінностей.  
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ЗБРОЙНИЙ КОНФЛІКТ НА СХОДІ УКРАЇНИ: ВИКЛИКИ ДЛЯ ОСВІТИ 

 

Збройний конфлікт на сході України супроводжується тривалою гуманітарною 

кризою. Тисячі громадян України відчувають вплив останньої на своє життя, дехто з них – 

щоденно, перетинаючи «лінію розмежування» (довжиною 457 км), що є наразі однією з 

найбільш забруднених мінами ділянок землі у світі [1]. Війна ставить під загрозу фізичний 

та психологічний добробут дітей, особливо тих, хто живе поблизу зони розмежування. За 

даними ЮНІСЕФ, у межах 5 км від «лінії розмежування» мешкають понад 19 000 дітей, з 

яких 12 000 можуть потрапити під обстріл щонайменше раз на місяць. Дехто з них в 

останні роки не мав змоги ходити до школи або був змушений навчатися у приміщеннях, 

де вікна закриті мішками з піском, ховатися у підвалах під час обстрілів та тривалий час 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002338/233813M.pdf
https://en.unesco.org/themes/education-emergencies
https://institute.global/sites/default/files/inline-files/IGC_Education%20and%20Security.pdf
https://institute.global/sites/default/files/inline-files/IGC_Education%20and%20Security.pdf
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знаходитися у тимчасових бомбосховищах [2]. Можлива наявність на цих територіях 

негативних або принизливих практик. Йдеться про вчинення дітьми протизаконних дій, 

надання ними сексуальних послуг заради виживання тощо. Ці проблеми, якщо їх не буде 

вирішено, створюватимуть додаткові гуманітарні проблеми, що негативно вплине на 

розвиток країни в цілому. 

Зміна соціально-економічної ситуації, спричинена війною, призвела до значної 

реорганізації доступу до послуг, серед яких охорона здоров’я, правова допомога, освіта. 

Заклади освіти, особливо ті, що знаходяться вздовж «лінії розмежування», можуть 

потрапити під обстріли. Приблизно 200 000 дітей та 20 000 вчителів, згідно з даними 

Кластеру освіти ООН, які мешкають у 15-ти км зоні по обидві сторони «лінії 

розмежування», мають потребу у захищених та безпечних школах. Так, за період з січня 

до серпня 2017 року близько 55 освітніх закладів було пошкоджено, зруйновано або 

тимчасово зачинено – як на підконтрольній Уряду України території (ПУТ), так і на 

непідконтрольній (НПУТ). Понад 700 освітніх установ так чи інакше постраждало ще на 

початку війни. Проблемою є також те, що підконтрольні Росії бойовики іноді 

перетворюють заклади освіти на військові бази, заповнюють класні кімнати похідними 

ліжками для солдатів, зброєю, паркують бронетехніку у спортзалах тощо.  

Практика використання закладів освіти (зокрема університетів, шкіл та дитячих 

садків) у військових кампаніях є, на жаль, поширеною у світі під час збройних конфліктів 

попри вимоги міжнародного законодавства докласти всіх можливих зусиль захистити 

освітні установи від використання їх у військових цілях.  

Закон збройного конфлікту (відомий як міжнародне гуманітарне право) визнає 

важливість забезпечення освіти для дітей під час проведення військових дій, пропонуючи 

конкретні заходи захисту дітей і визнаючи, що освітні установи є звичайними цивільними 

об’єктами і не можуть бути цілями нападу у випадку, якщо вони не перетворені на 

військові об’єкти. Війна згубно впливає на освіту в цілому, оскільки зменшує / 

унеможливлює реалізацію права на освіту, створює ризик серйозного пошкодження або 

навіть знищення закладів освіти, що має довгострокові наслідки – перешкоджає 

відновленню зруйнованих регіонів, встановленню миру та подальшому розвитку країни. 

У 2017 р. у зоні розмежування зафіксовано нещасні випадки, пов’язані з мінами та 

вибухонебезпечними  залишками війни (ВЗВ) за участі дітей у школах та біля них, 

ведення бойових дій поблизу шкіл, наявність поруч боєприпасів, що не розірвалися. 

Школи, що зазнали пошкоджень від обстрілів у 2017 р. (22 – на непідконтрольній Україні 

території), додалися до тих, що потерпіли у період з 2014 р. до 2016 р. Більшість з них не 

відремонтовані. 65% шкіл, розташованих у 15 км зоні від «лінії розмежування», і досі не 
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мають укриття та бомбосховищ (або не обладнані відповідним чином до вимог безпеки). 

Кожна 3-я школа у межах 5 км від «лінії розмежування» на ПУТ Донецької та Луганської 

областей стикається з проблемами безпеки: близькою військовою присутністю, наявністю 

наземних мін або боєприпасів, що не розірвалися, обстрілами. 

Особливого ставлення потребують тисячі студентів і викладачів, що знаходяться 

далі від «лінії розмежування». Близько 703 000 студентів та викладачів у більш ніж 3 500 

закладах освіти так чи інакше відчувають на собі  психологічні й соціально-економічні 

наслідки російської агресії.  

Утворення трьох окремих «систем освіти» («міністерства освіти» на НПУТ 

Донецької та Луганської областей, створених  незаконною владою, та двох управлінь 

освіти, які були переведені з непідконтрольних Україні територій і адміністративно 

пов’язані з МОН України) зруйнувало звичні умови для навчання. Брак кваліфікованих 

вчителів (викладачів), перерви в освітньому процесі, тимчасове закриття шкіл, недостатня 

кількість якісних навчальних матеріалів, значні витрати на навчання та відсутність 

програм для задоволення психосоціальних потреб – все це погіршує якість освіти.  

Частина учнів та вчителів пережили спричинений війною стрес, інші психологічні 

травми, що може негативно впливати на освітній процес в цілому: і на здатність дітей до 

навчання, і на здатність педагогів навчати. У тих, хто знаходиться поблизу «лінії 

розмежування» тривалий час, стрес може накопичуватись. 

Проблематичним залишається доступ до освіти для частини дітей молодшого віку, 

які є особливо вразливими, а також доступ до інклюзивної освіти. За даними Кластеру 

освіти ООН, Управління освіти і науки Донецької області, з 2016 року близько 5 000 дітей 

молодшого віку не мають доступу до навчання на ПУТ Донецької та Луганської областей. 

Для дітей, які мешкають поблизу «лінії розмежування», доступ до освіти може бути  

обмеженим через ризик небезпеки, пов’язаний з обстрілами та наявність ВЗВ та мін на 

шляхах до шкіл, а також у зв’язку з ушкодженням або погіршенням стану самих 

приміщень. Частина закладів освіти потребує додаткових освітніх програм та заходів, які 

б допомогли вирішити питання безпеки та упоратися з особистісними і соціальними 

наслідками конфлікту. Йдеться про впровадження освітніх програм щодо життєвих 

навичок, спрямованих на подолання складних ситуацій, підвищення стійкості, 

толерантності, просування миру. Більшість їх засвідчує необхідність впровадження 

постійних занять з мінної безпеки для всіх учасників освітнього процесу, включаючи 

представників місцевих громад. Наголошується, що вчителям необхідна як 

психосоціальна, так і професійно-педагогічна підтримка.  
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Керівники закладів освіти переконують про потребу нарощувати потенціал 

педагогів щодо нових професійних знань із розв’язання психосоціальних проблем, 

опанування навичок безпечної життєдіяльності та зменшення наслідків впливу конфліктів 

на освітній процес. 48% шкіл повідомили про потребу додаткової підготовки або 

педагогічної підтримки у роботі з учнями в умовах конфлікту. 

Занепокоєння викликають діти, що мешкають на тимчасово окупованій території 

Донецької та Луганської областей, оскільки війна зменшує шанси продовжувати навчання 

за межами цієї території та виходити на ринок праці для цілого покоління випускників. З 

кожним роком збільшується кількість тих осіб, які отримали дипломи /атестати 

«ДНР/ЛНР» про освіту, і які мають побоювання щодо отримання чинного підтвердження 

їхніх знань. Доступ до ринку праці за межами цієї території для цих випускників, 

ймовірно, буде певною мірою обмеженим. Діти та молодь, які бажають навчатися за 

межами тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей, стикаються, у 

свою чергу, з багатьма перешкодами, найсуттєвішою з яких є перетин «лінії 

розмежування» – з метою відвідування занять чи складання іспитів, аби отримати 

свідоцтво про середню освіту. Однією з причин погіршення якості освіти є зубожіння 

сімей, які мешкають у 5 км зоні від «лінії розмежування». Погіршення соціально-

економічного становища змушує їх зменшити витрати на освіту. У 49% шкіл щонайменше 

від 1 до 4 дітей потребують навчально-методичних матеріалів. Ще більше проблем із 

застосуванням елементів інклюзивної освіти, починаючи з адаптації закладів освіти до 

потреб осіб з інвалідністю до впровадження відповідного освітнього контенту та програм. 

Факти, наведені вище, свідчать про наявність кризи, що матиме віддалені наслідки. 

Освіта є фундаментальним правом людини і, водночас, таким, що уможливлює реалізацію 

інших її прав. Вона є тим суспільним благом, яке уособлює всеохоплюючий процес 

формування державної політики та її реалізації. Ігнорування впливу конфлікту на освіту 

не тільки руйнує перспективи активізації економічного розвитку, унеможливлює 

досягнення інших глобальних цілей, сформульованих у Декларації тисячоліття, але й 

посилює нерівність, відчай та невдоволення, що втягує суспільство у цикл насильства. 

Прихована криза в освіті – це глобальний виклик, який потребує дій як з боку педагогів та 

учнів, так і з боку державних установ, відповідальних за організацію освітнього процесу в 

Україні, з боку міжнародного співтовариства.  
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ ТА САМОЗАЙНЯТОСТІ 

НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗОВИХ ВИКЛИКІВ 

СУЧАСНОСТІ 

Виклики сучасності потребують від  фахівців невідкладної розробки і провадження 

дієвої державної політики і концептуальних засад  вирішення проблем зайнятості та 

самозайнятості населення, в тому числі внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО). 

Першочергового значення набуває розвиток пріоритетних  галузей економіки України, 

відновлення потенціалу підприємств, формування якісного трудового потенціалу високої 

професійної кваліфікації. 

Зауважимо, що з метою сприяння у працевлаштуванні та соціальної інтеграції 

учасників антитерористичної операції (далі – АТО), державною службою зайнятості 

забезпечується надання повного комплексу соціальних послуг, зокрема із 

працевлаштування, профорієнтаційних послуг та з професійного навчання [2–5]. 

Так, починаючи з 2015 р. послугами державної служби зайнятості скористалися 

73,5 тис. безробітних з числа військовослужбовців,  учасників АТО, зокрема у 2017 році – 

43,8 тис. осіб.  За сприяння державної служби зайнятості з початку 2015 року отримали 

роботу 24,7 тис. осіб, з числа учасників АТО (у 2017 р. – 11,6 тис. осіб). На військову 

службу за контрактом було прийнято 5,2 тис. осіб з числа колишніх учасників АТО, з яких 

2,1 тис. осіб у 2017 році.  

З початку 2015 року отримали виплату допомоги по безробіттю одноразово та 

започаткували власну справу 2,6 тис. учасників АТО (у 2017 р. – 589 осіб). Середній 
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розмір допомоги по безробіттю таких осіб станом на 1 січня 2018 р. становив 3 949 грн. 

(середній розмір допомоги серед усіх категорій безробітних – 2 331 грн.).  

Кожен четвертий учасник АТО має лише середню освіту, а для даної категорії осіб 

підходящою є робота, яка не потребує спеціальної підготовки та, як правило, оплачується 

у мінімальному розмірі. Для забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційного 

рівня вимогам роботодавців всього з початку 2015 року професійне навчання за 

направленням державної служби зайнятості проходили 7,1 тис. осіб з числа учасників 

АТО, зокрема, у 2017 році – 3,3 тис. осіб. 

З початку окупації  Криму  та проведення АТО звернулися за допомогою у 

працевлаштуванні 89,5 тис. мешканців Криму, Донецької та Луганської областей, зокрема 

77,6 тис. громадян, які отримали довідку про взяття на облік як ВПО. Державна служба 

зайнятості сприяла працевлаштуванню 29,9 тис. таких громадян.  

Вікова структура безробітних з числа ВПО не суттєво відрізняється від структури 

безробітних інших категорій. Частка молоді у віці до 35 років серед переселенців 

становить 39%, при цьому відповідний показник серед загальної кількості безробітних 

становить 34%. Питома вага осіб віком старше 45 років дорівнює 27% і є нижчою, ніж 

серед загальної кількості безробітних, яка становить 38% [1]. 

Характерним є те, що частка переселенців з вищою освітою є переважаючою у 

більшості регіонів, а структура безробітних з числа ВПО у професійному розрізі 

відрізняється від структури інших категорій безробітних, де переважають представники 

робітничих професій, а питома вага некваліфікованих працівників становить 15 відсотків.  

За направленням служби зайнятості професійне навчання проходили 7,6 тис. 

безробітних, зокрема 7,3 тис. ВПО з довідкою.  

Разом з тим, отримуючи кваліфіковану соціальну підтримку у вигляді додаткової 

(другої) освіти, навчання на курсах підвищення кваліфікації або перепідготовки, 

особистість зможе отримати достатньо високооплачувану роботу, започаткувати власний 

бізнес, підвищити свій соціальний статус, відчути себе затребуваним у суспільстві й тим 

самим здобути повагу та довіру членів своєї родини та суспільства. А це своєю чергою, 

дозволить відновити своє психологічне та соматичне здоров’я. Необхідно також відновити 

систему підготовки і підвищення кваліфікації фахівців з реабілітаційної та соціальної 

роботи. 

Таким чином, головними шляхами підвищення ефективності соціальної 

реабілітації учасників АТО постає організація роботи з членами родин таких осіб та 

отримання такими особами додаткової (другої) освіти, з метою скорішої адаптації їх до 

мирного життя.  Для прикладу: 28 лютого 2018 року, у Тернопільському національному 
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економічному університеті (далі – ТНЕУ) стартував черговий навчальний курс щодо 

підприємництва для перепідготовки військовослужбовців або членів їх сімей. Навчання 

проходить у межах проекту «Україна – Норвегія», що реалізується за сприяння 

Міжнародного фонду соціальної адаптації, Міністерства закордонних справ Королівства 

Норвегії та міжнародного альянсу університетів, до якого входять норвезький університет 

Норд та дванадцять  українських закладів вищої освіти.   

За три роки роботи проекту на базі ТНЕУ, це вже восьмий набір слухачів на курс 

професійної перепідготовки. Раніше організовувалося  навчання за спеціальністю «Облік і 

аудит у сфері послуг». Наразі проходити курс за програмою «Підприємництво» будуть 32 

учасники, які дізнаються, як розпочати власну справу, а також що саме потрібно робити 

для її розвитку. Проводити заняття будуть викладачі ТНЕУ, підприємці та зарубіжні 

науковці. Відтак, реалізація проекту спрямована на перекваліфікацію військових та 

учасників АТО, надання їм можливості здобути новий фах за актуальними і 

затребуваними на ринку праці напрямами підготовки, розпочати власну справу. За період 

навчання слухачі можуть реалізувати себе, а також вдосконалити професійні навички.  

Отже, з нашої точки зору, головною підтримкою для громадян має стати не 

допомога з безробіття, а можливість безоплатно навчатися новій професії, спеціальності 

або підвищувати свою кваліфікацію. А держава буде безкомпромісно домагатися, щоб 

кожен, хто працює, був захищений, мав достойний соціальний пакет, гарантії відповідної 

оплати за працю відповідної кваліфікації. Так само важливо спонукати і зацікавити 

місцеву владу, яка найближче до потреб людей, практично покращувати інвестиційний 

клімат у регіоні, на перше місце в оцінці роботи державних органів виконавчої влади та 

самоврядування поставити створення нових робочих місць та провадження соціальної 

реабілітації учасників АТО. При цьому важливим завданням органів публічного 

управління є формування державної політики зайнятості, сутність якої виявляється тоді, 

коли вона набуває характеру відповідних управлінських дій, здатних вирішувати наявні 

проблеми суспільства і держави. Важливою умовою реалізації зазначеного є ефективна 

діяльність всіх інституцій, котрі визначаються як суб’єкти здійснення політики зайнятості, 

вироблення науково обґрунтованого прогнозування процесів, що мають місце на ринку 

праці. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Надання державною службою зайнятості послуг населенню та роботодавцям 

Аналітична записка. URL: http://www.dcz.gov.ua/statdatacatalog/document?id=350803 

2. Про облік внутрішньо переміщених осіб : Постанова Кабінету Міністрів України № 

509 від 01.10.2014 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-2014-%D0%BF  



Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення 

110 

3. Про затвердження плану заходів щодо медичної, психологічної, професійної 

реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції : 

Розпорядження Кабінету Міністрів України № 359-р від 31 березня 2015 р. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/359-2015-%D1%80 

4. Про затвердження плану міжвідомчих заходів з адаптації до мирного життя учасників 

антитерористичної операції : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 10-р від 13 

січня 2016 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/10-2016-%D1%80 

5. Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції: 

Указ Президента України № 150/2015 від 18.03.2015 р. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/150/2015 

 

Стояненко І.В., 

доцент кафедри економіки  

та фінансів підприємства  

Київського національного  

торговельно-економічного університету,  

к.е.н., доцент, 

м. Київ, Україна; 

Басараб Ю.А., 

студентка  

Київського національного  

торговельно-економічного університету, 

м. Київ, Україна 

 

РОЗВИТОК МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В РЕГІОНАХ 

УКРАЇНИ: ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 

Розвиток малого та середнього бізнесу є важливою засадою зростання економіки як 

окремих міст, так і регіонів та країн в цілому. Мале і середнє підприємництво відіграє 

значну роль у підвищенні рівня зайнятості та рівня життя населення. Малий та середній 

бізнес забезпечує насичення ринку товарами та послугами, мобільно реагує на його 

кон’юнктуру, сприяє позитивним економічним та соціальним тенденціям розвитку 

регіонів.  

До 2014 р. в економіці України Донецька область вирізнялася своїм економічним 

потенціалом. У загальному обсязі валового регіонального продукту її частка в 2012 р. 
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складала 11,7%, в експорті продукції – відповідно 19,6%, частка зайнятого населення – 

9,7% від загального показника по Україні [1, с. 40]. Донецька область на початку 2013 р. 

забезпечувала понад 25% товарного експорту нашої країни, а у 2016р. цей показник склав 

менше 10% [2]. У Донецькій області на початок 2014 р. було зареєстровано 93,6 тис. 

юридичних осіб. Після 2014-2015 рр. східні області країни втратили значну частку 

людських та матеріальних ресурсів. Обсяг промислової продукції зменшився у Донецькій 

області у 2014 р. на 31,5%, а за 2015 р. – на ще 34,6% [3, с. 304].  

Наслідком війни стало не тільки падіння обсягів виробництва, а й падіння рівня 

життя населення, зниження інвестиційної діяльності, суттєве підвищення рівня інфляції та 

безробіття. До початку військових дій спостерігалась нерівномірність розміщення малих 

та середніх підприємств на території області, а близько 3/4 малих підприємств були 

зосереджені в п’яти великих містах –  Донецьк (50,0%), Маріуполь (10,2%), Макіївка 

(5,8%), Краматорськ (3,6%) та Горлівка (3,5%) [4, c.27]. Більше половини середніх 

підприємств були розташовані в місті Донецьк. У 2013 році за цим показником Донецька 

область займала друге місце в Україні після міста Києва. Сьогодні кількість працюючих у 

малому та середньому бізнесі регіону має стійку тенденцію до скорочення [2].  

За даними Головного управління статистики у Донецькій області, кількість 

підприємств регіону за видами економічної діяльності у 2016 р. склала 11763 одиниці, 

включаючи сферу великих, середніх та малих підприємств, а також мікропідприємства, 

без урахування результатів діяльності інших установ та частини зони проведення АТО. 

Серед них на частку малого бізнесу припадають 10851 одиниця (92,2%) та середнього 

бізнесу – 872 одиниці (7,4%).  

Серед підприємств малого бізнесу левову частку займали оптова та роздрібна 

торгівля, а також ремонт автотранспортних засобів – 3361 одиниця (30,9%); серед 

підприємств середнього бізнесу – промисловість – 331 одиниця (37,9%). Найменша частка 

серед загального числа підприємств припадала на фінансову та страхову діяльність – 94 

одиниці (2,5%); освіту – 63 одиниці (1,7%); мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 63 

одиниці (1,7%); освіта та надання інших послуг – 4 одиниці  (0,1%) [2].  

Зниження показників економічної діяльності численних підприємств малого та 

середнього бізнесу області в останні роки відбувалося через втрату великих населених 

центрів і негативний вплив для бізнесу на непідконтрольній уряду частині Донбасу. 

Водночас, деякі підприємства переїхали з непідконтрольної частини Донбасу до Західного 

Донбасу.  

Бойові дії на Донбасі призвели до руйнування інфраструктури, розриву 

економічних зв’язків, фізичного знищення багатьох виробничих потужностей у області, 



Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення 

112 

що якісно відбилося на скороченні обсягів виробництва промислової продукції до 66%, 

масового згортання малого і середнього бізнесу та до високого рівня безробіття – до 50% 

у 2014 р. [5].  

В умовах зміни геополітичних реалій та продовження бойових дій особливо 

актуальним є пошук шляхів реформування регіональних економічних комплексів та 

визначення перспектив диверсифікації регіональної економіки.  

З метою створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу 

Донбасу, до місцевих програм економічного і соціального розвитку в 2016 р. були 

включені заходи щодо створення в регіоні об’єктів інфраструктури підтримки 

підприємництва. Нині в 19 центрах Донецької та Луганської областей надаються 

адміністративні послуги, адміністратори центрів підключені до Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а в 21 

центрі – до Державного реєстру прав на нерухоме майно. Однак, виконання Закону 

України «Про адміністративні послуги» в частині надання адміністративних послуг у 

повному обсязі через центри, можливо лише після вирішення низки питань, зокрема 

внесення змін до законів України, прийняття відповідних нормативно-правових актів [6]. 

У 2015-2016 рр., в рамках виконання програмних заходів, була проведена робота з 

реалізації державної регуляторної політики, інформаційно-консультативної, кадрової 

підтримки малого і середнього підприємництва. Налагоджено прозору систему прийняття 

регуляторних актів, що передбачає недопущення прийняття економічно недоцільних та 

неефективних регуляторних актів, зменшення втручання у діяльність суб’єктів 

господарювання, забезпечення дотримання процедур підготовки регуляторних актів. У 

жовтні 2016 р. громадською організацією «Спілка автоперевізників Донбасу», спільно з 

ТОВ «Східні автовокзали» було відкрито «Центр підтримки ВПО-бізнес-інкубатор», 

діяльність якого є спрямованою на підтримку ВПО та підприємців-початківців [6].  

У рамках Програми «ЄС для бізнесу», що фінансується Європейським Союзом, 

Донецька торгово-промислова палата взяла участь у відборі регіональних партнерів, який 

проводився з метою створення мережі Центрів підтримки бізнесу. Донецька торгово-

промислова палата у грудні 2016 р. стала партнером ЄБРР, як організація незалежного 

рівня, що займається підтримкою бізнесу і зацікавлена у підвищенні своєї компетенції, 

щоб узяти на себе роль координаційного центру з поширення інформації та надання 

послуг місцевому бізнесу. В аналітичній довідці про хід виконання Регіональної програми 

розвитку малого і середнього бізнесу в Донецькій області відзначено, що велика увага 

приділяється втіленню та реалізації  регіональної програми розвитку малого і середнього 

підприємництва в Донецькій області, яка була розроблена на 2015-2016 рр., регіональній 
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програмі інтеграції, соціальної адаптації та захисту ВПО на 2015-2016 рр., комплексної 

програмі «Оздоровлення та відпочинок дітей Донецької області на 2013-2017 рр.» [7], 

регіональній комплексній програмі «Молодь і сім'я Донеччини 2013-2017 рр.» [7], 

програмі науково-технічного розвитку Донецької області на період до 2020 р. [8]. Були 

підписані угода між Кабінетом Міністрів України та Донецькою обласною радою та план 

заходів реалізації у 2015-2017 рр. «Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 

р.» [8]. Служба зайнятості Донецької області повідомила про домовленість щодо спільної 

роботи з представниками Чеської міжнародної громадської організації «Людина в біді» 

(People in Need) [6], проекти якої спрямовані на підтримку внутрішньо переміщених осіб. 

У рамках співпраці планується визначити механізми зниження напруженості на ринку 

праці регіону шляхом підвищення зайнятості безробітного населення, учасників АТО і 

членів їх сімей, створення нових робочих місць завдяки розвитку малого і середнього 

бізнесу в області. 

Негативно впливали на розвиток малого і середнього бізнесу Донеччини і процеси, 

які спостерігалися в Україні протягом 2014-2016 рр.: погіршення фінансової ситуації, 

девальвація національної грошової одиниці, нестабільність банківської системи, втрата 

суб’єктами господарювання окремих ринків збуту продукції. Звісно, головною проблемою 

залишається окупація Російською Федерацією частини Донецької та Луганської областей. 

Наявні труднощі суб'єктам середнього, а особливо малого підприємництва на Донеччині в 

в останні роки подолати було важко. Їх розв’язання потребує не тільки наполегливої праці 

підприємців, але й обговорення на всіх  рівнях влади, засіданнях «круглих столів», 

семінарах, конференціях, зустрічах представників влади з суб’єктами бізнесу.  
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НОВІ НАПРЯМИ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІЦІЇ ТА СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ 

ПРИФРОНТОВОГО МІСТА (НА ПРИКЛАДІ МІСТА МАРІУПОЛЯ) 

У сучасних складних соціально-економічних та політичних умовах, коли значна 

частина населення перебуває у соціально-вразливому стані, необхідним є ефективне 

функціонування Національної поліції України, організаційної системи, діяльність якої 

пов’язана із забезпеченням охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, 

підтриманням публічної безпеки і порядку.  

Реформування органів внутрішніх справ в Україні почалось з 2014 р. та є 

спрямованим, передусім, на створення оновленої системи захисту громадян від основних 

ризиків. Завдяки проведеним реформам відбувся кардинальний перехід від міліції до 

удосконаленої поліції, як прототипу західноєвропейської правоохоронної системи. 

Формування нового правоохоронного інституту – поліції, дуже складний і багаторівневий 

процес. Змінюється не тільки законодавство, але й сутність самої діяльності – перехід від 

каральної функції до сервісної функції (надання послуг) через встановлення партнерських 

відносин з оточуючими. 

Мета даної роботи – розглянути нові напрями взаємодії поліції та суспільства в 

умовах прифронтового міста (на прикладі міста Маріуполя). 

З 1991 до 2015 рр. міліція в Україні розглядалась як державний озброєний орган 

виконавчої влади, який захищав життя, здоров'я, права і свободи громадян, власність, 

природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань (ст. 1 

Закону України «Про міліцію»). 
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7 листопада 2015 року, в Україні набув чинності Закон України «Про Національну 

поліцію» і Положення про Національну поліції, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 28 жовтня 2015 року. У країні припинила існування міліція. Тепер 

замість неї з метою охорони прав і свобод людей, протидії злочинності, підтримки 

публічного порядку та громадської безпеки створено Національну поліцію. При цьому 

важливою функцією нової поліціє стає саме соціальна функція.  

Діяльність поліцейських все більше стає спрямованою на встановлення ефективної 

взаємодії з населенням щодо задоволення важливої потреби у безпеці, на профілактику 

негативних явищ у суспільстві, на патріотичне виховання молоді тощо. Це, у свою чергу, 

змінює ставлення людей до нових організаційних структур Національної поліції та сприяє 

підвищенню рівня довіри населення до поліцейських. 

За результатами проведеного соціологічного дослідження у квітні 2018 року 57% 

опитаних громадян довіряють місцевій поліції (n = 740 осіб, Лабораторія соціологічних 

досліджень ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»). Порівнюючи цей 

результат з результатами дослідження у 2015 році, слід відзначити значне підвищення  (на 

14%) рівня довіри населення до поліції. 

Таблиця 1.  

Відповіді респондентів на питання «Чи довіряєте Ви поліції?» 

Чи довіряєте Ви 

поліції? 

Жовтень 2015 року Лютий 2017 року Квітень 2018 року 

Так 43% 59% 57% 

Ні 47% 41% 43% 

Немає відповіді 10% - - 

 

Найбільше опитані респонденти задоволені такими напрямками роботи, як: 

охорона громадського порядку нарядами патрульної служби (4,3 бали) та оперативною 

дією служби 102 (4,0 балів). Найменше – протидією корупції та хабарництву – 2,7 балів.  

Порівнюючи отримані результати з попередніми дослідженнями, можна відзначити 

суттєве підвищення рівня задоволеності такими напрямками, як: викриття зловживань (з 

2,6 до 3,1 балів) та профілактика насильства в сім’ях (з 2,7 до 3,5 балів). 

За останні два роки поліція Донеччини активно взаємодіє з населенням та 

впроваджує нові форми роботи. Так, наприклад, у 2017 році було впроваджено додаток 

для смартфонів під назвою «Поліція Донеччини», який розроблений в рамках програми 

«Безпечне місто». Додаток інтегровано в Єдиний аналітичний сервісний центр, що 

дозволяє працювати зі зверненнями, відправленими через нього. Першочергове завдання 
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цього додатку – забезпечення безпеки дітей і підлітків. Ним користуються понад 2 тисячі 

дітей. Поліцією Донеччини активно проводиться робота з молоддю та розвивається 

молодіжна організація «Ліга майбутніх поліцейських». Ліга створена у рамках проекту 

«Схід і Захід разом». Зараз організація налічує близько 1500 учасників. За час існування 

«лігівці» взяли участь у понад 2 тисячах суспільно важливих проектів – правових, 

соціальних, культурних та інших. Також у поліції Донеччини створено групу з пошуку 

людей, зниклих безвісти. Група координує розслідування фактів безвісного зникнення, 

викрадення громадян на території Донецької області.  

Новий напрям діяльності поліції – протидія насильству у родинах. Створено новий 

підрозділ, який здійснює роботу щодо профілактики сімейного насильства разом з 

соціальними службами міста. 

Отже, процес інституціоналізації української поліції відбувається на основі 

«підходу, орієнтованого на громаду». Сутність нової поліції –  відхід від зосередження 

лише на протидії злочинності. Поліція та громада повинні працювати разом над 

вирішенням проблем громад. Це зміцнюватиме та розвиватиме безпеку та забезпечить 

основу для розвитку суспільства. 

 

Теперік Д., 

виконавчий директор  

Міжнародного центру 

оборони та безпеки ( ICDS),  

м. Таллінн, Естонська республіка; 

Чаплик М.М., 

доцент кафедри соціології управління  

Донецького державного університету 

управління, к.і.н., 

м. Маріуполь, Україна 

 

ДЕРЖАВА, ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО, НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА: 

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СОЦІОЛОГІЧНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ) 

 

Відносини держави та громадянського суспільства в умовах війни викликають 

підвищений інтерес з боку дослідників. Особливо вони є актуальними та важливими у 

сенсі протидії зовнішній гібридній агресії. Адже у випадку гібридної війни суспільство 
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перестає бути пасивним спостерігачем за діями сторін конфлікту. Цивільне населення 

активно залучається до військових сценаріїв, а громадянське суспільство стає реальною 

силою, здатною протистояти гібридній агресії. 

Взаємодії держави та громадянського суспільства у секторі національної безпеки 

присвячено масштабне дослідження, яке проводилося Міжнародним центром оборони та 

безпеки, м. Таллінн, Естонська Республіка (International Centre for Defence and Security) у 

рамках естонсько-українського проекту «Стійка Україна» (Resilient Ukraine). Під час 

реалізації проекту було проведено ряд досліджень із використанням різноманітних 

методів: особисті стандартизовані інтерв’ю, глибинні інтерв’ю, фокус-групи, моніторинг 

соціальних мереж. Зокрема було проаналізовано 590 млн публічних постів, зроблених 2,8 

млн користувачами з трьох областей (Донецької, Луганської та Харківської), а також 

проведені глибинні інтерв’ю та фокус-групи у містах Краматорську, Маріуполі, 

Сєвєродонецьку, Лисичанську, Харкові, Сумах та Києві [1, с. 10–11]. 

На окрему увагу заслуговує соціологічне опитування серед жителів Донецької, 

Луганської та Харківської областей у рамках реалізації проекту. Всього було опитано 1835 

респондентів у віці від 15 років у 20-ти населених пунктах 3-х східних областей. 

Соціологічне опитування здійснювалося фахівцями соціологічної науково-дослідної 

лабораторії кафедри соціології управління Донецького державного університету 

управління (м. Маріуполь). 

Теоретико-методологічну основу дослідження було побудовано на концепції 

концентричних зон американського соціолога представника Чиказької школи Е. 

Берджесса. Використовуючи даний метод східні регіони країни було поділено на три зони 

в залежності від їхньої віддаленості від лінії зіткнення (у випадку із Донбасом) та від 

російсько-українського кордону (у випадку із Харківською областю). Відстань від лінії 

зіткнення (або кордону з Росією) у першій зоні складала до 10 км, у другій – від 10 до 40 

км, у третій  – понад 40 км. 

До першої зони у Донецькій області увійшли такі населені пункти, як Авдіївка, 

Мар’їнка-Красногорівка (респонденти обох населених пунктів враховувалися сумарно); у 

Луганській області: Попасна, Станиця Луганська; у Харківській області: Вовчанськ, 

Золочів. До другої зони у Донецькій області увійшли міста Бахмут, Торецьк, Маріуполь; у 

Луганській області Сєвєродонецьк та Лисичанськ; у Харківській області – Харків та 

Краснокутськ. До третьої зони на Донеччині увійшли Краматорськ та Покровськ; на 

Луганщині Кремінна та Старобільськ; на Харківщині – Ізюм, Красноград та Лозова. 

У Харкові було опитано 535 респондентів, у Маріуполі – 250 респондентів, у 

Краматорську, Лисичанську та Сєвєродонецьку по 100 респондентів. У решті населених 
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пунктів було опитано по 50 місцевих мешканців (у Мар’їнці та Красногорівці кількість 

опитаних сумарно складала 50 осіб). 

Опитування здійснювалося методом особистого стандартизованого інтерв’ю (face 

to face або «віч на віч»). Вибірка дослідження – нерепрезентативна, квотна, відбір 

респондентів здійснювався за статевою та віковою квотами згідно до державних 

статистичних даних за трьома областями [2, с. 68–70; с. 131–133; с. 203–205; с. 326–328]. 

Результати проекту, та соціологічного дослідження зокрема, знайшли своє 

відображення у публікаціях в українських ЗМІ [3; 4; 5]. 

Зупинимося на розгляді окремих результатів соціологічного опитування. На 

запитання «З яких джерел Ви переважно отримуєте інформацію про можливі загрози 

Вашій безпеці?» (відповідаючи на дане запитання респонденти могли обрати до трьох 

варіантів відповіді) у 60,1% відповідей респонденти зазначили, що отримують дану 

інформацію по телебаченню, у 48,5% – від родичів, друзів, сусідів. Водночас 43,2% 

респондентів вказали, що отримують інформацію в Інтернет-джерелах, 31,4% – через 

повідомлення у соціальних мережах. Таким чином, сумарно частка отримання інформації 

через віртуальні мережі складала 74,6%. 

На питання щодо довіри до окремих інституцій найвищий рівень довіри у 

відповідях респондентів було зафіксовано до волонтерських організацій (55,2%), 

патрульної поліції (52,3%) та Державної служби з надзвичайних ситуацій (51,9%). 

Рівень довіри до кожної з даних інституцій у розрізі окремих зон на Донбасі 

збільшується від першої до третьої зони. Так, рівень довіри до патрульної поліції у першій 

зоні за даними опитування складав 49%, у другій зоні 52,6%, у третій зоні – 69,7%. Рівень 

довіри до волонтерських організацій у першій зоні був зафіксований на позначці 45,5%, у 

другій зоні він становив 56,6%, у третій зоні – 66,6%. Рівень довіри до Державної служби 

з надзвичайних ситуацій у першій зоні складав 41,5%, у другій зоні – 40,5%, у третій зоні 

– 63,7%. Також від першої до третьої зони зростає довіра респондентів й до інших 

інституцій, а саме: Збройних Сил України, Національної гвардії України, національної 

поліції, окремих активістів, голови обласної державної (військово-цивільної) 

адміністрації, міських голів та міських рад. Таким чином, в міру віддалення від лінії 

фронту ступінь довіри збільшується не лише до органів державної влади, місцевого 

самоврядування, силових структур, але й до інституцій громадянського суспільства, 

зокрема волонтерських організацій та окремих активістів. 

Респонденти Харківської області відзначили, що найбільше довіряють 

волонтерським організаціям (53,3%), Збройним Силам України (50,8%) та Державній 

службі з надзвичайних ситуацій (49,6%). Найвищий рейтинг довіри до інституцій окремо 
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серед жителів міста Харкова розподілився наступним чином: волонтерські організації 

(61,5%), Збройні Сили України (60,2%) та патрульна поліція (54,1%). 

Відповідаючи на запитання: «На Вашу думку, в яких напрямках громадські 

організації можуть проявити себе найбільш ефективно?» (у даному запитанні можна було 

обрати до трьох варіантів відповіді), респонденти надали пріоритет таким видам 

діяльності як «громадський контроль за діями влади» (45,4%), «робота з молоддю, 

соціально незахищеними верствами населення» (34,2%), «соціально-психологічна та 

юридична допомога (ВПО, безробітним, малозабезпеченим, демобілізованим воїнам АТО 

та ін.)» (24,9%). 

На запитання «У випадку необхідності, чи готові Ви у міру своїх сил та 

можливостей сприяти забезпеченню безпеки у своєму місті?» схвально відповіли 49% 

респондентів. З них 34,5% готові «виконувати необхідну роботу, яка буде визначеною 

владою міста», «стати волонтером із збору допомоги для учасників АТО та потерпілих» 

(24,8%) та «стати парамедиком, допомагати у госпіталях за необхідності» (20,8%). 

На запитання «В якій мірі громадські організації та громадські активісти у Вашому 

місті залучені в діяльність по забезпеченню безпеки?» не змогли відповісти 40% 

респондентів. 23% респондентів відповіли, що громадські організації та громадські 

активісти недостатньо залучені в безпекову діяльність, 23% відповіли, що вони залучені 

до неї деякою мірою, 10% вказали, що вони не залучені взагалі, та лише 4% обрали 

варіант «достатньо залучені». 

На запитання «У Вашому місті в громадських організацій достатньо впливу та 

ресурсів для розвитку?» 37% опитаних вказали, що у них «не вистачає ні впливу, ні 

ресурсів», 18% зазначили, що у них «достатньо впливу, але ресурсів не вистачає», 10% 

відмітили, що «достатньо ресурсів, але впливу не вистачає», 7% – «достатньо впливу та 

ресурсів», а 27% взагалі не змогли відповісти на дане запитання. 

В цілому результати дослідження підтвердили недостатній рівень обізнаності 

респондентів щодо діяльності громадських організацій в їхніх населених пунктах та 

зокрема щодо тих організацій, які задіяні у секторі безпеки та опікуються даними 

проблемами. Зазначені результати підтвердили довіру населення сходу країни до таких 

інституцій громадянського суспільства як волонтерські організації. Серед найбільш 

ефективних дій, які здатні проводити громадські організації, респонденти вважають 

контроль за діями влади. Разом із тим, у респондентів виникли певні труднощі при оцінці 

діяльності та ролі громадських організацій в їхніх населених пунктах. Щодо активності 

населення у забезпеченні безпеки практично половина (49%) опитаних респондентів 

висловила готовність сприяти забезпеченню безпеки у своєму населеному пункті. 
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Найбільш пріоритетним видом активності у рамках забезпечення безпеки свого 

населеного пункту респонденти обрали виконання роботи визначеної місцевою владою. 
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http://hvylya.net/analytics/society/stoykaya-ukraina-kak-na-vostoke-smotryat-na-vlast-i-

voynu.html (дата звернення 30.08.2018). 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ 

 

Сучасний світ характеризується стрімким розвитком інформаційного суспільства, 

інформаційно-комунікативних технологій та систем, що у свою чергу, потребує належної 

правової регламентації, оскільки перебуваючи в постійній динаміці можуть становити 

загрозу інформаційним правам громадян, суспільства, держави та світові взагалі. Саме 

тому питання правового регулювання були і будуть залишатися актуальними. 

https://is.gd/aoURMm
https://www.radiosvoboda.org/a/donbass-realii/29343073.html
https://dt.ua/SOCIUM/trischini-v-p-yedestali-286319_.html
http://hvylya.net/analytics/society/stoykaya-ukraina-kak-na-vostoke-smotryat-na-vlast-i-voynu.html
http://hvylya.net/analytics/society/stoykaya-ukraina-kak-na-vostoke-smotryat-na-vlast-i-voynu.html
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Інформаційна безпека – це стан захищеності життєво важливих інтересів людини, 

суспільства і держави, при якому запобігається нанесення шкоди через: неповноту, 

невчасність та невірогідність інформації, що використовується; негативний 

інформаційний вплив; негативні наслідки застосування інформаційних технологій; 

несанкціоноване розповсюдження, використання і порушення цілісності, 

конфіденційності та доступності інформації. Державна інформаційна політика передбачає, 

зокрема, удосконалення правового регулювання інформаційних відносин [1]. 

Дослідженню даної проблематики присвячені роботи великої кількості науковців 

та практиків, серед них: І. Арістова, В. Баскаков, К. Бєляков, В. Гавловський, М. Гуцалюк, 

В. Залізняк, Б. Кормич, А. Куліш, О. Кульчій, В. Ліпкан, А. Марущак, В. Цимбалюк, 

В. Череповський, В. Шапіро, М. Швець О. Шепета тощо. 

В інформаційному праві інформаційна безпека є однією зі сторін розгляду 

інформаційних відносин у межах законодавства з позиції захисту життєво важливих 

інтересів особистості, суспільства, держави і акцентування уваги на загрозах цим 

інтересам і на механізмах усунення або запобігання таким загрозам правовими методами 

[2, с. 42].  

Якщо дослідити сукупність нормативно-правових актів у сфері інформаційної 

безпеки України, можна розгубитися у їх кількості: 

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. 

2. Міжнародні договори України: Європейська конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод від 4 листопада 1950 р.; Європейська конвенція про 

транскордонне телебачення від 05 травня 1989 р. (ETS №132) зі змінами, внесеними 

Протоколом від 9 вересня 1998 р.; Загальна декларація прав людини 1948 р.; Конвенція 

ООН про використання електронних повідомлень в міжнародних договорах від 23 

листопада 2005 р.; Конвенція про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою 

персональних даних (Страсбург, 28 січня 1981 р.); Окінавська Хартія глобального 

інформаційного суспільства (Окінава, 22 липня 2000 р.); Резолюції Генеральної 

Асамблеї ООН «Досягнення у сфері інформатизації і комунікацій у контексті 

міжнародної безпеки» та «Створення глобальної культури кібербезпеки та оцінка 

національних зусиль щодо захисту найважливіших інформаційних інфраструктур», 

Орхуська конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі 

прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, від 25 

червня 1998 р.; Резолюція №1 Європейської конференції міністрів з політики в області 

засобів масової інформації «Вплив нових комунікаційних технологій на права людини 

і демократичні цінності» від 11-12 грудня 1997 р. та ін. 
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3. Закони України: Про авторське право і суміжні права від 23.12.1993; Про державну 

таємницю від 21.01.1994; Про доступ до публічної інформації: Закон України від 

13.01.2011; Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення від 

24.02.1994; Про захист персональних даних від 01.06.2010; Про інформацію від 

02.10.1992; Про наукову і науково-технічну діяльність від 26.11.2015; Про основи 

національної безпеки України від 19.06.2003; Про основні засади забезпечення 

кібербезпеки України від 05.10.2017; Про порядок висвітлення діяльності органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової 

інформації від 23.09.1997 та багато ін.; 

4. Укази Президента України: Про рішення Ради національної безпеки і оборони України 

від 2 вересня 2015 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України»; Про рішення 

Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року «Про Стратегію 

кібербезпеки України; Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 

29 грудня 2016 року «Про Доктрину інформаційної безпеки України»; Про рішення 

Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію 

національної безпеки України» та ін. 

5. Інші підзаконні акти великої кількості органів виконавчої влади. 

Сучасне законодавство у сфері інформаційної безпеки не є систематизованим, 

інколи суперечливим, та міститься у великій кількості нормативно-правових актів, це 

зумовлено тим, що: по-перше, у сфері інформаційної безпеки виділяють чотири площини: 

політичну, економічну, духовну та оборонну; по-друге, до суттєвих властивостей 

інформаційної безпеки відносять: конфіденційність, цілісність та доступність; по-третє, 

видами інформаційної безпеки є інформаційна безпека особистості; інформаційна безпека 

суспільства; інформаційна безпека держави, національна інформаційна безпека та 

глобальна інформаційна безпека. Саме потреба врегулювання значної частини безпекових 

аспектів створення, зберігання обігу та захисту інформації в багатьох сферах, за усіма 

властивостями та видами і стала причинною такої розгалуженості, але велика кількість – 

не є ознакою високої якості. 

Науковці виділяють низку проблемних моментів у підходах до формування 

інформаційного законодавства [3, с. 3], окремі недоліки правового регулювання окреслено 

в табл. 1. 
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Таблиця 1. 

Проблемні моменти у підходах до формування інформаційного законодавства 

Недолік Наслідки 

Відсутність ієрархічної єдності законів 
Суперечливе сприйняття та тлумачення для 

застосування на практиці. 

Велика кількість нормативно-правових 

актів. 

Складність пошуку потрібної норми, 

аналізу та узгодження для практичного 

застосування. 

Відсутність єдності понятійного апарату 

інколи з некоректністю термінів. 

Неоднозначність сприйняття та тлумачення 

при застосуванні на практиці. 

Відсутність концептуальної узгодженості 

нових і раніше прийнятих нормативних 

актів 

Призводить до «правового хаосу» 

З огляду на досліджене зазначимо, що в Україні доволі гостро стоїть потреба у 

систематизації законодавства із правового регулювання якщо не інформаційної сфери 

взагалі, то хоча б з  питань інформаційно-безпекового простору, шляхом кодифікації та 

гармонізації з міжнародними нормами. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Кульчій О. О., Козаченко Ю. А. Інформаційне право : навчально-методичний посібник. 

Полтава: ПУЕТ, 2015. URL: http://pravo.puet.edu.ua/files/lic2016bac/ip_03.pdf (дата 

звернення 12.06.2018). 

2. Куліш А. М., Кобзєва Т. А., Шапіро В. С. Інформаційне право України : навчальний 

посібник. Суми: Сумський державний університет, 2016. 108 с. 

3. Ліпкан В. А., Череповський В. П.  Інкорпорація інформаційного законодавства України: 

монографія. Київ: ФОП О. С. Ліпкан, 2014. 404 с. 
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METHODEN DES HYBRIDEN KRIEGES GEGEN DIE 

UKRAINE»  

 

Ein hybrider Krieg ist ein Krieg, dessen Hauptinstrument die Schaffung eines 

Aggressorstaates in einem Staat ist, der für Aggression, innere Widersprüche und Konflikte 

ausgewählt wurde, mit anschließender Verwendung für die Erreichung politischer 

Aggressionsziele, die normalerweise durch einen gewöhnlichen Krieg erreicht werden [1, s. 19]. 

Typische Komponenten der hybriden Kriegsführung sind Methoden, die zur Entstehung 

und Vertiefung im für Aggression gewählten Staat interne Konflikte beitragen: Schaffung 

interner sozialer Widersprüche durch Propaganda mit dem Übergang zu einem 

Informationskrieg;  Schaffung wirtschaftlicher Probleme durch wirtschaftliche Konfrontation mit 

dem Übergang zu einem Wirtschaftskrieg und die Gegenwirkung auf Beziehungen des 

Opferlandes mit den Nachbarländern; Unterstützung von Separatismus und Terrorismus bereits 

zu staatlichen Terrorismusakten; Förderung der Schaffung von irregulären bewaffneten Gruppen. 

Merkmale eines hybriden Krieges sind: der Hybridkrieg wird nicht erklärt; er ist im 

Rahmen der Strategie des Informationskriegs geplant; der Zweck des hybriden Krieges ist nicht 

so sehr die Eroberung, sondern die Schaffung von Chaos; inszenierte militärische Aktionen 

werden verwendet. Das Wesen des hybriden Krieges - der Identozid - die Zerstörung der 

staatsbürgerlichen Identität des rivalisierenden Landes [3]. 
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Russlands hybrider Krieg gegen die Ukraine ist die Durchführung aggressiver 

Militäroperationen unter dem Deckmantel illegaler bewaffneter Formationen; die Durchführung 

einer Menge von politischen, wirtschaftlichen und öffentlichen Maßnahmen; Russlands 

Ignorierung  der internationalen Verträge und Vereinbarungen über die Aufrechterhaltung der 

internationalen Sicherheit, die Erhaltung der Staatlichkeit, den Schutz der Unabhängigkeit und 

die territoriale Integrität der souveränen Staaten; Russlands Ignorierung  der zwischenstaatlichen 

Verträge und Vereinbarungen mit der Ukraine; die Russische Föderation beschließt 

zwischenstaatliche Widersprüche durch unzureichende und exzessive Beteiligung der 

Streitkräfte außerhalb der bestehenden Mechanismen der internationalen Sicherheit [2]. 

Die typischen Methoden und Besonderheiten des gegenwärtigen hybriden Krieges sind: 

Aggression ohne offizielle Kriegserklärung; Verbergen von dem Aggressor-Land seiner 

Beteiligung am Konflikt; aktive Durchführung asymmetrischer Militäraktionen und eines 

Netzwerkkrieges, d.h. eines Krieges, der kein einziges und offensichtliches Zentrum für die 

Kriegsführung hat; weitverbreitete Verwendung von irregulären bewaffneten Formationen (auch 

unter dem Deckmantel einer Zivilbevölkerung) unter den Slogans und  dem Deckmantel des 

Bürgerkriegs; informelle Beteiligung nichtstaatlicher Aggressor-Funktionäre –  „höflicher 

Männer“, „Freiwillige“, die in der Tat, nicht durch internationales Recht gebunden sind; 

Vernachlässigung von dem Aggressoren internationaler Normen der Kriegsführung, die 

geltenden Verträge und Vereinbarungen; Gegenseitige Maßnahmen des politischen und 

wirtschaftlichen Drucks; Konfrontation im kybernetischen Raum; werden gegen die Schwächen 

der staatlichen und lokalen Gemeinschaften durchgeführt; haben kein offensichtliches Hinterland 

und keine Front; weit verbreitete Methoden des Informationskampfes und des Terrors; sofortige 

Reaktion auf die sich verändernde Bedingungen und Flexibilität des Managements, bei der 

Sichtbarkeit seiner Abwesenheit (kontrolliertes Chaos) [1]. 

Für jeden Bürger ist es offensichtlich, dass man solche unrechtmäßige Tätigkeit aufhören 

muss. 

INFORMATIONSQUELLEN: 

1. Світова гібридна війна: український фронт : монографія / Під ред. В. П. 

Горбуліна.Київ: НІСД, 2017. 496 с. 

2. Артюх В. Туман гібридної війни»: чому шкідливо мислити гідридно. URL: 

https://commons.com.ua/uk/tuman-gibridnoyi-vijni-chomu-shkidlivo-misliti-gibridno/ 

3. Bret P. Non-Linear Warfare in Ukraine: The Critical Role of Information Operations 

and Special Operations  URL: http://smallwarsjournal.com/jrnl/art/non-linear-warfare-

in-ukraine-the-critical-role-of-information-operations-and-special-opera 
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ 

 

Коли ми зараз вживаємо вираз «соціальна мережа», то зазвичай маємо на увазі 

соцмережі в Інтернеті (тобто онлайн). Проте спочатку термін, що його запропонував  

у 1954 році британський професор соціології Джон Барнс у роботі Class and Committees in 

a Norwegian Island Parish, «Human Relations», означав  соціальну структуру, утворену 

людьми або організаціями в реальному житті. Така структура відображає зв’язки між 

ними через різноманітні соціальні взаємовідносини, починаючи від родин і закінчуючи 

цілими націями. Розмір справжньої соціальної мережі лежить в діапазоні від 100 до 230, 

найчастіше вважається рівним 150 (це число Данбара – оцінка кількості постійних 

соціальних зв’язків, які людина може підтримувати. Підтримка таких зв’язків передбачає 

знання особливих рис індивіда, його характеру і соціального стану, а також  спроможності 

відстежувати емоційні події про членів групи). 

Історія появи соціальних мереж розпочинається 1995 року, коли у США з’явилась 

перша соціальна мережа в Інтернеті – Classmates.com. Після того раз на кілька років 

з’являлись все нові і нові сервіси, котрі пропонували щось своє. Так, сайт 

«Однокласники.ру», зареєстрований у 2002 році, фактично є клоном уже згаданого 

ресурсу Classmates.com.  У 2004 році з’явилась найбільша за кількістю користувачів у 

світі в наш час соціальна мережа Facebook (початково вона створювався як закрита 

соцмережа для студентів Гарвардського університету). Наразі існує більш ніж 200 сайтів з 

можливостями організації соціальних мереж і популярність цих сайтів постійно зростає. 

Більшість із соціальних мереж в Інтернеті є публічними, дозволяючи будь-кому 

приєднатись, але можуть бути і закриті, таємні групи. Відразу згадуються «групи смерті» 

для підлітків, де модератори намагаються довести дітей до самогубства або ж групи 

розбещення неповнолітніх – тут модератори втираються в довіру, а потім шантажем 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1954
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%94%D0%B6._%D0%90.&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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змушують викладати оголені фото. Проте закриті групи можуть створювати просто 

фахівці, щоб обговорювати якісь професійні питання. Скажімо, у Facebook є закриті групи 

для коледжів та університетів (Groups for Schools), вступити в які зможуть тільки 

користувачі з електронною адресою конкретного навчального закладу. 

Кожен рік агенція WeAreSocial оновлює свій статистичний звіт Global Digital 

Report, де зібрані корисні дані про соціальні медіа по всьому світу. З нього можна 

дізнатися, як саме соціальні майданчики використовуються в різних країнах. За даними 

останнього дослідження, кількість інтернет-користувачів у 2018 р. сягнула 4,021 млрд. 

осіб, що на 7% більше порівняно з даними за минулий рік. Аудиторія соціальних мереж у 

2018 році нараховує 3,196 млрд осіб – на 13% більше за показники попереднього року [1].  

Facebook залишається найбільш популярною соціальною мережею. 79 % учасників 

дослідження активно користуються Facebook, тоді як тільки 32% користуються Інстаграм, 

29% постійно використовує LinkedIn, 24% – Twitter (всупереч загальній переконаності про 

популярність цієї соціальної мережі). Примітно, що кількість користувачів в Інстаграм 

значно підвищилася за останні кілька років (з 13% до 32%). Також різко злетіла 

популярність Pinterest (до 31%). Дослідження також показало, що залучення користувачів 

Facebook значно вище, ніж в інших соціальних мережах. 76% користувачів відкривають 

Фейсбук кілька разів на день, тоді як 22% користувачів відкривають соціальну мережу 

щодня. Інстаграм відкривають кожен день тільки 51 % користувачів [2].  

Виявлено, що соціальні мережі змінили спосіб отримання новин. Люди все частіше 

віддають перевагу соціальним медіа, а не перегляду телевізора, читанню газет чи 

слуханню радіопередач,. Зокрема, дослідження з участю 4654 активних користувачів 

США показало, що 62% користувачів дізнаються новини із соціальних мереж, а 18% 

використовують соціальні медіа як основне джерело новин. У 2012 р. цей показник склав 

49%. 44% користувачів віддають перевагу Facebook у якості новинного джерела. Це єдина 

соціальна мережа, якій користувачі настільки довіряють. За нею – YouTube із 10% 

користувачів, які бажають дізнаватися новини із цього джерела [2].   

Зі збільшенням кількості інформаційних ресурсів – газет, журналів, телепередач, а 

особливо появою Інтернету – звичайним явищем стали інформаційні війни. Коротко цьому 

поняттю можна дати таке визначення: «інформаційна війна – дії, що вчинюються для 

досягнення інформаційної переваги у підтримці національної воєнної стратегії через 

вплив на інформацію та інформаційні системи противника при одночасному забезпеченні 

безпеки власної інформації і інформаційних систем» [3].  Чим більше інформації має 

суспільство у вільному доступі, тим легше проводити інформаційну війну. 
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В інформаційній війні немає необхідності переконувати людей або нав’язувати їм 

свою точку зору – треба просто зробити так, щоб навіювана інформація потрапляла на очі 

якомога частіше, не викликала відторгнення, а людина і не підозрювала, що стала 

об’єктом інформаційного впливу. Для ведення інформаційної війни наймають фахівців, 

що мають глибокі знання з маркетингу, соціальної психології, політики та історії. 

Ведення інформаційної війни є одним зі складників політики багатьох держав і 

відноситься до комплексу заходів зі збереження безпеки своєї держави або для впливу на 

громадян іншої держави. Отже, інформаційна війна має такі цілі: забезпечення безпеки 

своєї держави; підтримка патріотичних настроїв; вплив на громадян іншої держави з 

метою дезінформації і досягнення певних цілей. 

Інформаційна війна може застосовуватися серед військових і серед мирного 

населення. Для цього може використовуватися один з видів інформаційної війни або 

комплекс заходів. До видів інформаційного протистояння відносяться: інформаційна війна 

в Інтернеті – пропонується різна і часто суперечлива інформація, що застосовується для 

заплутування супротивника; психологічні операції – підбір і подача такої інформації, яка 

звучить як контраргумент на настрої, що існують в суспільстві; дезінформація – 

просування неправдивої інформації з метою спрямування ворожої сторони по 

неправильному сліду; прямі інформаційні атаки – змішання помилковою і правдивої 

інформації. Слід зазначити, що найуспішніше все це можна реалізовувати саме в 

соціальних мережах, адже більшість інформації, яка там поширюється – саме від 

приватних користувачів (а не офіційних органів влади, яким в Україні мс  авторитетів, 

«лідерів думок», коли відомі авторитетні люди підтримують необхідні дії або гасла. На 

сьогоднішній день Інтернет як форма подання та розповсюдження інформації 

використовується переважною більшістю населення різного віку і соціального становища, 

а інформація, що розповсюджується в Інтернеті, зазвичай доходить до цільової аудиторії 

практично без будь-якої перевірки і контролю.  

В умовах реальної збройної агресії Росії проти України уже не тільки фахівці 

побачили інформаційну війну, а й громадянське суспільство.  Зазначимо – все те, що 

дозволяє собі держава, народ якої українцям приписувалося вважати «братським», не несе 

в собі нічого нового і є продовженням агресії, що тривала століттями. Вже не актуально 

обзивати українців за прагнення мати свою державу «мазепинцями» чи «петлюрівцями» – 

тепер ми виключно «бандерівці» і «фашисти», і на цій риториці, що консервує жупели 

середини ХХ ст., будує виправдання своєї загарбницької політики Росія ХХІ століття. 

У травні 2017 р. Президент України Петро Порошенко підписав указ, згідно з яким 

під санкції потрапляє ряд російських сайтів, у тому числі й деякі соціальні мережі. В 



Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення 

129 

Україні до червня 2017 р. у топ-5 вийшли такі соцмережі: Facebook: 43,5% українських 

користувачів надавали перевагу цій мережі. Здебільшого українці використовували 

платформу Facebook для реклами і бізнесу. ВКонтакте: 22,8% українців використовували 

ВК для спілкування і розміщення реклами. YouTube: 13,9% зареєстрованих користувачів 

вважали кращим майданчиком для перегляду відео, 8% українців використовували 

YouTube для додавання відео. Twitter: 11,03% українських користувачів зареєструвалися в 

Twitter, щоб стежити за новинами і життям блогерів і знаменитостей, 10% користувачів 

публікують свій контент. Pinterest: 4,8% українців використовують цю платформу для 

пошуку зображень, 1% користувачів публікують зображення самі. 

У червні 2017 р. ситуація змінилася. Facebook: ця соціальна мережа зберегла і 

зміцнила свої позиції серед українців, відсоток користувачів виріс до 51,9%. Twitter: вище 

піднявся і Twitter, відсоток користувачів зріс до 32,05%. YouTube: третє місце зберіг 

найвідоміший відеомайданчик у світі, проте його позиції впали щодо інших платформ. На 

сьогоднішній день в YouTube значаться 5,7% зареєстрованих користувачів. Pinterest: ця 

платформа піднялася на пункт вище, чисельність користувачів становить 4,07%. 

ВКонтакте: російська платформа значно втратила свої позиції, але все ж не покинула топ-

5 найбільш відвідуваних соцмереж України. Відсоток українських користувачів дорівнює 

2,4% [4]. 

Звісно, самими лише заборонами в інформаційному суспільстві не обійтися. 

Необхідно розвивати медіаграмотність користувачів не тільки зусиллями громадських 

організацій, але й на державному рівні. 
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ПРОТИДІЯ ГІБРИДНІЙ ВІЙНІ: ДОСВІД РЕСПУБЛІКИ ІНДІЯ 

Сучасний час характеризується високою інтенсивністю та різноманітністю воєнних 

загроз. Особливо такі загрози типові для країн, що розвиваються, та які не є членами 

воєнно-політичних блоків. Це стосується і України. Події 2014 р. та подальша ескалація 

конфлікту на східних рубежах стали новим викликом для Збройних Сил України та 

правоохоронних органів. В таких умовах особливо актуальним постає питання вивчення 

досвіду країн, які зіткнулися зі схожими загрозами. У ході нашого дослідження ми 

з’ясували, що варто дослідити досвід Республіки Індія, яка тривалий час протистоїть 

подібним загрозам і має приклади успішних операцій, у тому числі протидії гібридній 

війні.  

На основі аналізу наукових джерел [2; 4; 5] та нормативних документів [3] ми 

можемо представити найбільш актуальні сучасні загрози для Республіки Індія, а саме: 

ядерна війна, традиційна війна, яка може відбуватися на глобальному, тотальному, 

регіональному чи локальному рівні, бойові операції, що включають конфлікти низької 

інтенсивності (гібридна війна, заколоти / сепаратистські повстання, терористичні атаки, 

кіберзагрози, ситуація «ні війни ні миру»). Усі ці загрози різняться діапазоном, частотою 

та рівнем насилля.  

В той же час професійна діяльність військовослужбовців у Республіці Індія 

відбувається в особливих, часто навіть екстремальних, умовах (наявність перманентних 

прикордонних конфліктів різної інтенсивності, територіальні суперечки, випадки агресії з 

боку сусідніх країн (Пакистан та Китай), гібридна війна, наявність недемаркованих 

кордонів, спроби нелегальної міграції та контрабанди, терористичні атаки, тощо). Крім 

того, персонал Збройних Сил Республіки Індія та правоохоронних органів виконує свої 

службові обов’язки з урахуванням складних географічно-кліматичних факторів: гори, 

рівнини, пустелі, солончаки, джунглі.  

Для подальшого розуміння проблеми варто проаналізувати основні особливості 

протидії загрозам, у тому числі гібридній війні, що на сьогодні є однією із найбільш 
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складних безпекових викликів. Так, відповідно до Воєнної доктрини 2017 р. Республіка 

Індія переходить до проактивної та прагматичної філософії протистояння конфліктним 

ситуаціям, яка ще називається «холодним запуском» (Cold Start) [3]. Це означає, що в 

галузі безпеки для країни пріоритетним є [2; 3; 4; 5]: 

1) Вибіркові удари за Лінією контролю на території, окупованій Пакистаном. 

28 серпня 2016 р. декілька груп спецназу індійської армії перейшли Лінію контролю через 

«вікна» в обороні пакистанської армії. Висококваліфіковані командос атакували сім 

таборів підготовки терористів, які планували терористичні напади на території Індії, а 

після цього повернулися назад. На претензії Пакистану індійське командування зробило 

офіційну заяву, що армія Республіки Індії «має право реагувати на свій власний розсуд». 

Під час операції загинуло, за різними даними, від 30 до 70 терористів. Індійські військові 

не постраждали.  

2) Акцентування уваги на пакистанській ядерній та терористичній загрозі. 

Індія здійснює всі можливі кроки на міжнародному рівні задля дипломатичної ізоляції 

Пакистану, повідомляючи про участь пакистанських кадрових військових у підготовці 

терористичних бойовиків. У той же час Індія відкрито заявляє, що у випадку застосування 

Пакистаном ядерної зброї вона виконає «масову помсту». Кінцева мета Індії – зробити 

агресію Пакистану непомірно дорогою. В Радбезі ООН Індія робить спроби, щоб 

закріпити за Пакистаном статус терористичної держави. Крім того, останнім часом Індія 

заявляє, що у разі необхідності вона готова відкликати свого Верховного комісара з 

Ісламабаду та зменшити свою дипломатичну місію.  

3) Економічні санкції. До них відносяться анулювання міжнародних 

економічних зустрічей за участю Пакистану для вирішення нагальних економічних 

проблем, особливо тих, які стосуються спільного використання водних ресурсів, а також 

односторонні санкції. Крім того Індія проводить переговори зі своїми економічними 

партнерами для забезпечення того, щоб закордонні компанії, які уклали угоди про 

довготривале співробітництво з Індією, не співпрацювали з Пакистаном, зокрема це 

стосується постачальників зброї, яких хочуть зобов’язати не продавати таку ж зброю 

Пакистану. 

4) Посилена охорона державного кордону. На сьогодні охорону державних 

кордонів Республіки Індія покладено на п’ять прикордонних відомств, кожне з яких має 

свою специфіку службової діяльності. Так, індо-пакистанський кордон є одним із 

найбільш небезпечних. У 1947 р. після індо-пакистанської війни частина індійського 

штату Кашмір була анексована Пакистаном. З 1972 р. ця територія розділена між двома 

країнами так званою Лінією контролю. У 1984 р. в результаті успішно проведеної воєнної 
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операції Індії вдалося закріпитися на висоті Сіачен (5700 м над рівнем моря), яку індійські 

прикордонники утримують і до сьогодні. Лише у вересні 2015 р. сторони домовилися про 

припинення вогню. Також охорона цієї ділянки кордону ускладнюється спробами 

проникнення терористів, випадками контрабанди зброї та наркотиків, сепаратистські 

повстання та заколоти в Кашмірі, провокативна діяльність ісламістів та релігійні 

конфлікти. Крім того, прикордонні штати є густонаселеними, а місцевість складною, де 

часто трапляються природні лиха. Варто зазначити, що між двома країнами діє лише один 

пункт пропуску пішохідного, залізничного та автомобільного сполучення – Вагах, де 

здійснюється пропуск громадян та транспортних засобів лише в денні години, а з 2006 р. 

відкрито ще один пункт залізничного сполучення Мунабао, де поїзд проходить лише один 

раз на тиждень. Решта кордону оточена дротяними загородженнями та освітлюється 

вночі. Індо-пакистанський кордон охороняється Border Security Force, яка на теперішній 

має загальну чисельністю 257000 осіб персоналу і включає 186 батальйонів, військове 

з’єднання для протидії стихійним лихам, авіаційне крило, морський патруль, дев’ять 

плаваючих прикордонних застав, артилерійський полк, загони спецпризначення та 

десантно-диверсійні підрозділи [1]. Головними завданнями Border Security Force є охорона 

сухопутних та водних кордонів у мирний час, попередження транскордонних злочинів, 

протидія тероризму та протистояння сепаратистським повстанням, розвідувальна 

діяльність, робота з місцевим населенням, протидія контрабанди, допомога місцевому 

населенню під час стихійних лих. В особливий період Border Security Force діє як 

складова частина Збройних Сил (утримує визначений сектор, здійснює лімітовано 

наступальні дії, підтримує закон та порядок на території бойових дій, охороняє табір з 

військовополоненими, діє як провідник для регулярних підрозділів Збройних сил, 

забезпечує охорону конвоїв в прикордонних районах, здійснює вилазкові операції).  

5) Суворий контроль за пересування кордону громадян обох країн. Громадянам 

Індії заборонено відвідувати Пакистан. Виключення можуть бути зроблені для осіб, у кого 

в Пакистані живуть близькі родичі чи громадяни Індії самі проживали на території 

Пакистану до 1947 р., а також у випадку відвідування релігійних святинь чи офіційні 

візити, але у цьому випадку необхідно отримати спеціальний дозвіл Міністерства 

закордонних справ. У свою чергу громадянам Пакистану заборонено в’їжджати на 

територію Індії, не враховуючи незначної кількості виключень, для яких необхідно 

отримати дозволи. Крім того, громадянин будь-якої країни при отримані візи на в’їзд в 

Індію повинен у письмовій формі засвідчити, що він не відвідував Пакистан, і що у нього 

немає родичів в Пакистані.  
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6) Вивчення зарубіжного досвіду. Індійські військові експерти приділяють 

значну увагу вивченню зарубіжного досвіду протидії загрозам. Так, події в Україні 2014 – 

2015 рр. є предметом досліджень індійських військових експертів (С. Срівастава, 

Н. Кумар, Н. Нірутан та А. Гупта та ін.). 

7) Забезпечення ефективного механізму внутрішньої та зовнішньої розвідки, у 

тому числі у прикордонних районах, збір інформації на території сусідніх країн, а також 

активна робота з місцевим населенням.  

8) Протидія кіберзагрозам. Індія визнана головною базою інформаційних 

технологій у світі з найбільшою кількістю працівників, які володіють необхідним рівнем 

навичок [6]. В країні також існують добре розвинені програми супутникових, 

телекомунікаційних, космічних та ядерних технологій. Окрім передових вітчизняних 

технологій в Індії імплементується урядова програма модернізації, в рамках якої сучасні 

технології імпортують з-за кордону. Тож на сьогодні технології більше не є обмежуючим 

фактором в індійському контексті. 
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ПИТАННЯ ГЕНЕЗИ І КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ ЯК 

СОЦІАЛЬНОГО ФЕНОМЕНУ 

 

Сучасне людство живе у світі, де зв’язки стають не тільки глобальними, але й 

дедалі хаотичнішими. Взаємодії відрізняються нелінійним характером взаємовпливів, а 

питання владних стосунків, хоча і вирішується, як і раніше у історії, переважно у площині 

насильства, та останнє набуває нових характеристик, по іншому форматуючи саму 

взаємодію як сутність буттєвості соціального. 

Особливостями сьогодення є парадоксальне поєднання різних тактик у веденні 

війни, у співвідношенні війни і миру, у тому світоустрої «вічного миру, який вже важко 

відділити від «вічної війни», і отже встановився «мир», що є гіршим за війну»,  про що 

писав  на початку ХХІ ст. німецький соціолог Ульріх Бек [1, с. 30].  

Практична реакція громадянського суспільства має бути сформована як сукупність 

конструктивних дій, і буде вона ефективною лише за умов системного й критичного 

дослідження проблеми (війна-мир-гібридна війна), розробки відповідного теоретичного 

підґрунтя, адже без усвідомлення і компаративістики, урахування усього інформаційного 

контенту, як і контексту його розгортання, ланцюги управлінських рішень спрацьовують 

не на користь інституціям та громадянам країни, а, напроти, можуть і завдавати шкоду її 

поступу.  

Так, гібридна війна базується на переважному застосуванні «м’якої сили», 

внаслідок застосування якої відбувається дезінтеграція соціального життя через 

зараження та навіювання смислів, ворожих інтересам спільноти, що її прагнуть 

об’єктивізувати.  

Ворожою ми можемо позначати будь-яку зовнішню суб’єктність, яка не 

налаштована на діалог, компроміс, перемови з метою досягнення консенсусу. Така сила не 

має поваги і бажання враховувати інтереси іншого (звідси, власне, інтенція на 
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об’єктивацію, адже без визнання самості окремішнього,  маємо не об’єктивний підхід, а 

саме об’єктивуючий, тобто такий, коли одна сторона взаємин розщеплює і спотворює 

позицію іншої, роблячи взаємодію впливом), а, відповідно, із тим, чиї суб’єктні якості не 

визнаються, можна поводитися як з предметом, об’єктом, тобто як завгодно. Саме у такій 

якості він потрапляє до ціннісної мапи агресора і тоді соціально-культурний простір 

жертви формується ворожою щодо її власних інтересів ідеологією. Така спотворена 

ідентичність стає на перешкоді системній трансформації, оновленню, розвитку і 

вдосконаленню суспільної практики, яких в умовах глобалізацій них зв’язків сьогодення 

потребує кожен соціум.  Гібридизація тут виступає у якості ауто агресії, війни як руйнації, 

що спрямована проти себе.  

Зазначене може супроводжуватись риторикою бійця та декларацією мобілізаційних 

настроїв, їх асоційованістю із оточенням та постійним підсиленням. Феномени зараження 

та навіювання після попереднього поштовху з боку справжнього зовнішнього агресора 

надалі потребують лише невеликої епізодичної підтримки, оскільки головне – «сплутана 

ідентичність» (Е. Еріксон) або «ідентичність спотворена» (І. Гофман) вже почала 

атрибутуватися об’єктом, на який спрямовані дії окупанта нового штибу. 

Нові форми окупації, нові тактичні правила гри – константою є лише (та це – 

найголовніше) стратегічне завдання агресора –  позбавлення жертви (людина, країна, 

соціальний прошарок. Як на мене, тут логічно прослідковується тяглість та 

взаємообумовлення явищ гібридної війни щодо різних рівнів суб’єктів соціальної 

життєдіяльності: від мега (держава), через мезо-рівень (спільноти), аж до окремішнього 

індивідуума, що в умовах сучасних інформаційних та інших технологій отримує нечувані 

можливості до деструктивних дій.  

Примусити забути об’єкт впливу про його власні інтереси, перевести останні 

виключно у формат спротиву, відтак, перефразовуючи А. Франка – приректи на довічний 

розвиток недорозвитку – ось що значить виграти війну у сучасному розумінні цього 

феномену. 
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ПРОТИДІЯ ГІБРИДНИМ ЗАГРОЗАМ У ВІЙСЬКОВІЙ СФЕРІ  

Актуальність дослідження визначається необхідністю визначення суті гібридних 

загроз у військовій сфері для підвищення ефективності їх нейтралізації, в тому числі і для 



Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення 

137 

обґрунтування мандату розгортання міжнародної миротворчої місії ООН на тимчасово 

окупованих територіях Донецької і Луганської областей та в зоні операції Об’єднаних сил. 

Питання гібридних загроз достатньо інтенсивно вивчається у країнах НАТО та ЄС 

[1-3]. Створений Центр аналізу гібридних загроз ЄС в рамках розвідувального і 

ситуативного центру ЄС – Європейської служби зовнішньої дії. На цю структуру 

покладається завдання збору, аналізу і доведення відкритої та закритої інформації 

стосовно індикаторів та попереджень про гібридні загрози. Одночасно, в НАТО у 2015 р. 

прийнято стратегію щодо гібридної війни та у 2017 року, у Фінляндії було створено Центр 

передового досвіду з протидії гібридним загрозам, який зосереджується на дослідженнях 

загроз такого типу та механізмів протидії їм [4, c. 36]. 

В Україні дослідження гібридних загроз проводиться на рівні експертного 

середовища [1; 4; 5]. Проте питання теорії і практики з протидії гібридним загрозам 

залишається відкритим. Мета досліджень полягає, здебільшого, у визначення напрямів 

протидії гібридним загрозам у військовій сфері в умовах збройної агресії Російської 

Федерації (РФ). 

Найбільш характерними рисами гібридної війни є: прихована агресія (відсутні 

перфомативи – оголошення війни, підписання миру [6]), поєднання невійськових та 

військових методів), асиметричність, зама скованість, з використанням нелінійних тактик, 

і спрямованість на свідомість соціуму [4], війна спецоперацій, маскування участі країни-

агресора у війні, цілі таємні, ігнорування норм міжнародного права та міждержавних 

договорів; посилення інформаційного супроводу всіх мілітарних та немілітарних способів 

ведення війни. 

Проведення гібридної війни знижує рівень національної безпеки України, в тому 

числі і у військовій сфері. Це вимагає ідентифікації гібридних загроз та визначення 

напрямів їх нейтралізації. Реалізація зазначених процедур проходить на фоні складних 

змін стратегічного контексту міжнародного правопорядку з елементами керованого хаосу 

на глобальному та регіональних рівнях:  

- глобальний рівень –  трансформація «сфери впливу» в епоху «холодної війни» – в 

«сферу ефективного контролю» по мірі відродження «гарячих війн»; відсутність 

міжнародних механізмів захисту від зростаючих загроз агресії зі сторони «богатих» 

(сильних) держав проти «бідних» (слабих) держав; зниження ролі міжнародних 

безпекових організацій, ресурсним виснаженням та боротьбою за володіння, кліматичні 

загрози; 

- регіональний рівень, пов'язаний з діями РФ – територіальними претензіями та 

невизнанням національних кордонів пострадянських держав; проведенням агресивного 
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курсу, спрямованого на безумовне силове підпорядкування Росії інших держав, особливо, 

пострадянського простору, який оголошено зоною особливих інтересів Росії; оправданням 

територіальної експансії різними концепціями ультрашовіністського типу; реалізацією 

заходів гібридної анексії тимчасово окупованих територій на сході України; 

маніпуляцієютермінів «анексія Криму» як «криза в Україн» з переростанням у 

«внутрішній конфлікт в Україні» після тимчасової окупації Донецької і Луганської 

областейз інтерпретацією як війни з російськомовним населенням; блокування спроб 

міжнародної спільноти врегулювати конфлікт відповідно до норм міжнародного права.  

Гібридна загроза – це різноманітне і динамічне поєднання регулярних сил, 

нерегулярних сил, терористичних сил і/або кримінальних елементів, об’єднаних для 

досягнення взаємних вигод [7, с.126]. 

Так як триває збройна агресія РФ, то розглянемо гібридні загрози у військовій 

сфері держави, частина яких визначена аналітичному документі «Гібридні загрози Україні 

і суспільна безпека. Досвід ЄС і східного партнерства» [1]: 

- діяльність незаконних збройних формувань на території України, що спрямована 

на дестабілізацію внутрішньої соціально-політичної ситуації в Україні, порушення 

функціонування органів державної влади, органів місцевого самоврядування та 

блокування важливих об’єктів промисловості й інфраструктури;  

- створення російськими спецслужбами та агентурою в Україні законспірованих та 

законсервованих незаконних військових формувань (НЗФ); 

- діяльність диверсійно-розвідувальних груп агресора під маскою українських 

силовиків з метою дискредитації останніх;  

- діяльність найманців з числа громадян України, Росії й інших країн для вчинення 

терористичних та кримінальних актів із застосуванням зброї, вибухових речовин тощо; 

- загроза взяття під військовий контроль частини території України військовими 

формуваннями країни-агресора під прикриттям проведення псевдо-миротворчої операції;  

- цілеспрямовані заходи дискредитації Збройних Сил України та інших військових 

формувань і силових структур. 

Перелік зазначених  загроз доцільно доповнити: 1) невизначеність статусу військ 

без розпізнавальних знаків, щоположеннями Женевської конвенції непередбачено та 

надзвичайно ускладнює реагування конвенційних збройних сил; 2) дозоване застосування 

військової сили для досягнення оптимального воєнно-політичного ефекту на прикладі 

операцій на Донбасі [1]; 3) конфлікт інтерпретацій смислів під час гібридної війни 

перетворюється на різновид зброї поряд з військовою компонентою. Приклад може бути 

формат Мінських домовленостей, якібули створені на основі викривленого розуміння 
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збройної агресії РФ як внутрішнього конфлікту в Україні, що принципово обмежує 

ефективність будь-яких дипломатичних зусиль у рамках цього формату. Невизнання за 

РФ ролі агресора ускладнює врегулювання російсько-українського конфлікту [6];             

4) демонстрація постійної загрози нападу та готовності до повномасштабного вторгнення 

в Україну; 5) широке застосуванням зброї зі своєї території, диверсійних операцій на базі 

державних військових, приватних військових, терористичних та кримінальних структур; 

6) агресія у кіберпросторі, масовані кібератаки проти об’єктів військової інфраструктури; 

7) гібридна загроза витіснення України із Азовського моря [8]. 

Концепція протидії гібридним загрозам у військовій сфері базується на трьох 

складниках: підготовці, стримуванні, захисті (обороні) та передбачає ключову роль сил 

спецоперацій.  

Основними напрямами протидії гібридним загроз у військовій сфері виступають:   

1) реформування та професіоналізація сектору безпеки і оборони України, що дозволить 

організувати високоорганізовану військову відсіч; 2) запровадження сучасних 

інформаційних технологій у сфері оборони; 3) запровадження заходів з підготовки 

держави до відбиття воєнної агресії у кіберпросторі (кібероборони), здійснюють військову 

співпрацю з НАТО та іншими суб’єктами оборонної сфери щодо забезпечення безпеки 

кіберпростору та спільного захисту від кіберзагроз, впроваджують заходи із забезпечення 

кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури в умовах надзвичайного і воєнного 

стану [9]; 4) включенням всього суспільства до протидії гібридним загрозам; 5) створення 

системи раннього попередження та реагування на дію гібридних загроз; 6) залучення 

перспективних міжнародних інструментів стримування російської агресії, руйнація 

фіктивної реальності, створеної агресором,становлення національної ідентичності, 

формування політичної нації, розбудова державності тазміцнення єдності суспільства, 

побудова демократичного відкритого суспільства. 
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БЕЗПЕКОВА СИТУАЦІЯ В ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ 

 

Чорноморський регіон характеризується політичною та економічною 

нестабільністю, посиленням деструктивних впливів транснаціональних загроз, що 

перешкоджає реалізації інтеграційних проектів та розвиткові міжнародної співпраці країн 

регіону, в т.ч. України. 
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Проблеми регіону значною мірою обумовлені характерною для пострадянського 

світу конкуренцією різних цивілізаційних та світоглядних систем цінностей – 

демократичних, якими керується Захід і більша частина світу, та авторитарно-

репресивних, взятих на озброєння у РФ. Провал проектів, подібних «Русскому миру» чи 

«Новоросії», означає для РФ фактичну втрату статусу великої держави та підрив 

існуючого політичного режиму. Отже для Кремля є вкрай важливо показати 

неефективність проектів європейської інтеграції, для чого включається у дію весь арсенал 

засобів впливу від дипломатичних та політичних до підривних і воєнних.    

Російська агресивна політика кардинально змінює геополітичний ландшафт 

регіону. Маючи потужні збройні сили у Криму та постійно посилюючи їх, Російська 

Федерація отримує монопольне геополітичне домінування у регіоні, зокрема, можливість 

блокування морських шляхів та створення різноманітних загроз державам 

Чорноморського простору [1].    

Запровадження РФ агресивних дій «гібридного» типу включає широкий спектр 

заходів від економічного тиску, експорту тероризму, проведення масованих 

інформаційно-пропагандистських операцій тощо, до прямого військового втручання.   

Регіональні конфлікти, що існують на етнічному та міжконфесійному ґрунті, але також 

інспіровані зовні, не могли б набути загрозливих масштабів без постійної зовнішньої 

підтримки. Місцевий сепаратизм, який фактично стає знаряддям імперської політики РФ, 

перетворюється на один із провідних чинників формування нестабільності у регіоні.   

Придністров’я, Крим, Абхазія, Південна Осетія, Нагірний Карабах в умовах іноземної 

окупації перетворюються на закриті мілітаризовані зони з ухилом на обслуговування 

потреб збройних сил окупантів. Просування демократичних цінностей у політичне життя 

цих територій різко припинено. Навпаки, йде зворотній рух до формування елементів 

закритого суспільства і репресивної моделі його побудови.    

Високий рівень занепокоєності серед країн євроатлантичної спільноти викликають 

постійні погрози з боку РФ використати свій ядерний потенціал, елементи якого 

планується розмістити у Криму [2]. Нині можна впевнено стверджувати, що гарячі точки у 

Чорноморсько-Близькосхідному регіональному просторі взаємопов’язані і мають багато у 

чому подібні риси. Російську окупацію Криму, війну на Донбасі та спроби дестабілізації 

на Півдні України, збурення політичної ситуації у Молдові, Чорногорії, військові операції 

у Сирії можна розглядати як ланки одного процесу –  агресивного наступу російського 

імперіалізму з метою реваншу за руйнування СРСР, розширення НАТО, втрату 

домінуючих впливів у міжнародних відносинах. Для цього задіяні усі можливі засоби від 
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дипломатичного тиску та інформаційних операцій до активізації агентури та збройної 

інтервенції.    

У цілому, регіональна підсистема міжнародних відносин зазнає відчутних змін і 

має тенденцію до перетворення на конфронтаційну модель, де з одного боку йде 

зміцнення південно-східного флангу НАТО, а з іншого – нарощування військової 

присутності та агресивних дій РФ у регіоні та навколо нього [3].  

В умовах, що склалися, важко уявити оптимістичну картину перспектив розвитку 

регіональних систем співробітництва та безпеки, оскільки для країн регіону навряд чи 

можливо приймати активну участь у проектах, у яких може бути задіяна РФ.   Регіональна 

стабільність і безпека можливі лише за умов припинення російської агресії та ліквідації її 

наслідків. Будь-який іншій варіант, як наприклад «замирення» на умовах 

«заморожування», що є фактичним визнанням російської окупації, залишає простір для 

дестабілізації ситуації у гарячих точках і регіоні в цілому.    

Ключовою позицією, за якою стає можливим повернення до процесів формування 

системи регіональної безпеки і стабільності, є деокупація території Криму та Донбасу та 

відновлення Україною контролю над усією лінією її кордонів.  

Політика РФ на сьогодні є скоріше кон’юнктурною, такою що може досягати 

певних тактичних цілей, але не є виграшною у більш далекій перспективі. Для вирішення 

тактичних цілей  РФ за останні роки накопичені достатні матеріальні, військові та 

фінансові ресурси, водночас влада РФ обмежена у своїх діях у стратегічній перспективі, 

оскільки відсутні надійні джерела їх поповнення. Тому головним завданням політики РФ 

стає закріплення на досягнутому, сподіваючись на стратегічні домовленості із США та 

країнами Заходу. У цьому мета військово-дипломатичних маневрів РФ – використовуючи 

ситуації на Донбасі і у Сирії як важелі у переговорному процесі, досягти свої цілей [2].    

Разом з тим, створення єдиної регіональної системи безпеки, інтегрованої у 

загальноєвропейську систему безпеки, в рамках якої країни Чорноморського регіону  

(Грузія, Молдова) та Україна мали б стати членами Альянсу, не стало реальністю.   Всі 

чорноморські країни так або інакше поступово включилися у процеси європейської 

інтеграції. Альтернативою цьому може стати включення країн регіону у євразійський 

проект, тобто в систему новітнього імперіалізму під домінуванням Москви та фактичне 

виштовхування регіону на периферію соціально-економічного розвитку, нарощування 

внутрішніх конфліктів і суперечностей і як наслідок – формування нових, більш 

масштабних загроз Європейському світу, чого допустити неможливо.    

Висновки. 
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1. У Чорноморському регіоні практично відсутні усталені формальні та 

неформальні інститути, діяльність яких спрямована на формування та підтримку 

регіональної стабільності. Російська агресія довела неефективність існуючих 

інституціональних структур у питанні забезпечення безпеки у регіоні. Тому необхідно:  

- активізувати обговорення питань безпеки у форматі регіональних міжнародних 

організацій – ОЧЕС, ОДЕР-ГУАМ, ОБСЄ, акцентуючи на тому, що без протидії загрозам 

регіональній безпеці, економічний розвиток регіону буде вкрай загальмований;  

- ініціювати розробку стратегії формування регіональних інститутів безпекового 

характеру у співробітництві з відповідними структурами НАТО та ЄС, країнами 

чорноморського простору;  

- налагодити діалог між країнами та інституціями регіону щодо створення 

механізмів раннього попередження, аналізу та нейтралізації загроз, створити передумови 

для формування регіональної спільноти як невід’ємної складової безпекового 

європейського простору;  

2. Використання сили з боку РФ зайвий раз підкреслило неможливість для 

невеликих та середніх держав забезпечувати власну безпеку національними засобами поза 

військовими союзами, що лише посилює прагнення держав чорноморського простору 

інтегруватися до структур Північноатлантичного альянсу та конструювати власний 

регіональний комплекс безпеки.  

Україні, яка взяла курс на євроатлантичну інтеграцію доцільно:  

- форсувати розбудову збройних сил України у відповідності до критеріїв та 

стандартів НАТО; 

 - налагоджувати двостороннє воєнно-технічне співробітництво і співпрацю з 

країнами регіону у питаннях протидії спільним загрозам;  

- синхронізувати процес вступу України до НАТО з Грузією.    

3. Для вирішення ключового питання регіональної безпеки – звільнення 

захоплених РФ територій – важливо розробити загальну концепцію деокупації у співпраці 

з країнами регіону та зацікавленими державами ЄС і НАТО, країнами-гарантами безпеки, 

міжнародними організаціями з питань безпеки, для чого налагодити широкий 

міжнародний діалог.  
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ГІБРИДНА ВІЙНА ТА ПОВСЯКДЕННЯ «СІРОЇ ЗОНИ» 

ОЧИМА ОЧЕВИДЦЯ З МІСТА ТОРЕЦЬК 

 

Термін «гібридна війна» з’явився в історії та науці не так давно. Цей метод ведення 

війни зараз набув широкого використання країнами-агресорами, а основною метою такої 

війни є дистабілізація країни-жертви з поступовим захватом територій. Що таке гібридна 

війна, українці дізналися після наростання агресії з боку Росії. А мешканцям міста 

Торецьк (Донецька область) довелося відчути на собі більшість методів, які використовує 

країна-агресор задля досягненню своїх цілей. 

Одним із методів ведення гібридної  війни є створення економічних проблем через 

економічне протистояння з переходом в економічну війну, а також створення протидії 

зв’язкам з сусідніми країнами. Цей крок Росія застосувала ще у 2013 році, коли розпочала 

торгівельну війну з Україною для того, щоб не була підписана асоціація з ЄС, до якої 

український уряд готувався ще з 2010 р. Було заборонено ввезення ряду товарів до Росії, 

що мало послабити економіку нашої держави. «Москва використовувала політику батога 

й пряника. Серед пряників була обіцянка надати кредит у розмірі 15 мільярдів доларів, 

щоб врятувати країну від дефолту»[1, с. 437]. Окрім цього, Росія прагнула вступу України 

до Митного Союзу, що дозволило б створити єдину економічну зону серед колишніх країн 

СРСР. 

Наступним кроком ведення війни стало нагнітання атмосфери навколо подій на 

Майдані, які отримали назву Революція гідності. Згодом у ЗМІ поступає інформація, що в 

адміністрацію президента РФ, надійшла пропозиція, щоб скористатися нагодою 

http://www.niss.gov.ua/articles/2845/
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внутрішного конфлікту в Україні і захопити Крим, дестабілізувати Схід України, а потім 

анексувати. «За словами президента Путіна, він особисто ухвалив рішення повернути 

Крим до Росії на зустрічі зі своїми політичними радниками та воєначальниками вночі 

проти 22 лютого 2014 року» [1, с. 437]. Вже 27 лютого група озброєних людей захопила 

будівлю кримського парламенту. Наступним кроком стало призначення на посаду 

прєм’єра лідера проросійської партії в Криму. 

 ЗМІ та  сайти у мережі інтернет всіляко намагалися загострити конфлікт. 

Наприклад, в одному з періодичних видань, які видавалися у Донецькій області, у статті, 

присвяченій подіям на Майдані, автор, посилаючись на роботу професора Мішеля 

Чассудовськи «Украинский «демократический государственный переворот»: убийство 

гражданских лиц как повод для смены режима» як на першоджерело [2, c. 4] звинувачує у 

жертвах тогочасну опозицію. Щодо подій у Криму преса, яка здебільшого вивдавалася у 

Донецьку та розповсюджувалася регіоном, звинувачувала у втраті Криму уряд та події на 

Майдані. «Победа Майдана, вызвавшая эйфорию в Киеве, в Крыму дала совсем иной 

эффект. Она вызвала страх, что придется жить в одной стране с «Правым сектором» и 

«Свободой» у власти, что придут националисты наводить свои порядки. И только 

«зеленые человечки» (они же «вежливые вооруженные люди») взяли под контроль Крым 

и перспектива вхождения республики в состав России стала реальной, программа 

действий для большинства крымчан стала понятной –  спрятаться от украинской 

нестабильности за спиной Москвы» [3, c. 3]. Звісно, стає зрозумілим, що такі гасла та 

цитати мають на меті дестабілізацію східного регіону України та зробити все можливе для 

створення кращого іміджу країни-агресора. 

Аби прискорити події і не дати змогу оговтатися Україні і вигнати окупантів, Росія 

швидко організувала референдум у Криму, де основним питанням було приєднання 

територій до РФ. В українських ЗМІ та новинах на той період говорилося про численні 

порушення на дільницях у Автономній Республіці, але референдум все одно відбувся, а 

країна-агресор вже анексувала цю територію. Дестабілізація ситуації на Сході України 

йшла повним ходом. Інформаційна війна велася в пресі, на інтернет-сайтах та форумах.  

Також серед методів ведення гібридної війни є підтримка сепаратизму та 

пропаганда, створення незаконних збройних формувань і їх оснащення. 

У 2014 році авторка ще навчалася в інституті і з міста Торецьк (колишня назва 

Дзержинськ) доводилося їздити кожного дня у сусідню Горлівку на навчання. Пригадую, 

що у березні цього року між Дзержинськом та Горлівкою буквально за одну ніч було 

поставлено палатки та оснащення, яке б дозволило протриматися в польових умовах не 

один тиждень. Невідомо звідки між територіями двох міст з’явилися «зелені чоловічки». 
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Протягом березня-травня  кількість палаток збільшувалась, а згодом з’явилися оборонні 

споруди, колючий дріт та військово-технічне оснащення. Ще з перших днів водіям 

автобусів та пасажирам було категорично заборонено знімати побачене, а у травні та 

червні вже почалися вимушені зупинки рейсового та приватного транспорту з перевіркою 

документів у водіїв та пасажирів. Біля палаток почали виставляти агітаційні плакати з 

написом «Янукович – наш президент!» і тому подібне. Ситуація погіршувалася ще і тим, 

що у Горлівці та Дзержинську велася активна пропаганда проти України та за проведення 

референдуму та приєднання до РФ. На кожному стовпі та автозупинках, на бігбордах були 

розміщені агітаційні плакати.  

У травні вже почався активний збройний наступ сепаратистів. У Горлівці серед 

білого дня велися перестрілки між нерегулярними збройними формуваннями та 

представниками міліції. Вже на кінець травня міліцейський відділок захопили терористи. 

Така ж ситуація трапилась і вТорецьку, але трохи пізніше. 

 У травні-червіні рух між Горлівкою та Дзержинськом був обмежений. Їдучи на 

навчання, не можна було бути впевненою, що безпечно повернешся додому.  

Вже у червні 2014 року, коли я їхала до Горлівки забирати диплом про закінчення 

вишу (до речі, це був останній день, коли я відвідала Горлівку), на блокпостах стояли 

озброєні молодики, танки, рилися окопи. Місто було не впізнати – все прийшло у стан 

запущення та захаращення. 

Наступним кроком ведення війни стало відключення Донецького регіону від 

українського телебачення. З весни 2014 року і аж до весни 2018 року по місціевому 

телебаченню предавалися лише сепаратистські канали та російські канали, які викривляли 

інформацію та пропагували проросійські ідеї. До речі, найбільш негативно ці канали 

вплинули на свідомість літніх людей, молодь же взагалі перестала вмикати телевізор. 

Потрібно зазначити, що першими у 2014 році блокували такі канали як «1+1», «ICTV», 

«СТБ», «Новий канал», де можна було подивитися українські новини, а вже потім, 

українські канали більш розважального характеру. Такими методами країна-агресор 

продовжувала вести інформаційну війну. На щастя, нещодавно у нас в регіоні заблокували 

прийом проросійських каналів на телебаченні.  

21 липня 2014 року запам’ятався мешканцям Торецька як найстрашніший день в 

історії міста. В цей день зранку аж до другої половини дня велися бої за місто. Більшість 

мешканців відсиджувалася у підвалах будинків або у коридорах квартир, зранку чуючи 

звуки запеклого бою та автоматні черги. У всіх будинках брязкали меблі та посуд. 

Найбільше постраждав центр міста. Тут згорів виконком (ще і досі стоїть у руїнах), 

повилітали вікна будинків, деякі будинки і зараз жахають слідами від снарядів та куль. 
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Сильно постраждав місцевий універмаг. Були і людські жертви. В результаті запеклого 

бою українські війська відбили місто від окупантів-сепаратистів. Торецьк (тоді ще 

Дзержинськ) став поступово оговтуватися від трагедії. 

Вже чотири роки триває війна. Наше місто знаходиться в «сірій зоні». Конфлікт ще 

не вирішено. Досі тривають бої. «Вторгнення Росії порушило не тільки російсько-

український договір 1997 року, а й Будапештський меморандум 1994 року, який 

забезпечував безпеку України в обмін на відмову від ядерної зброї і приєднання до 

Договору про нерозповсюдження цієї зброї як неядерної держави» [1, с. 454]. Що таке 

«гібридна війна» і яким чином вона ведеться, ми відчули на собі. Росія і досі не може 

зміритися з утратою України як своєї житниці та поставника дешевої сировини і ще 

дешевшої робочої сили, тому і продовжує бойові дії. 
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ 

 

Проблема інформаційного протиборства має дуже далеку історію. Зокрема, у 

ґрунтовній праці О. Курбана зазначається, що державами Стародавнього світу широко 

використовувалися прийоми психологічного тиску, залякування, дезінформації 

супротивника. Активне застосування знаходили різноманітні методи маніпулювання 

свідомістю людей і у політичному житті. А деякі рекомендації із книги китайського 

військового стратега Сунь Цзи «Мистецтво війни» (500 р. до н.е.) взагалі можна віднести 

до прийомів гібридної війни. Зокрема, він радив: висміювати та дискредитувати все добре, 

що є в країні ворога; підривати імідж національних лідерів і виставляти їх на загальний 
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осуд; розпалювати сварки і провокувати конфлікти у населенні ворожої країни, підривати 

міць війська, знецінювати традиції на національні цінності, застосовувати підкуп, 

стимулювати корупцію тощо.  

Аналіз і вивчення подальшого цивілізаційного розвитку свідчить, що лише дещо 

змінювалися і розвивалися засоби, але інформаційна боротьба як один із прийомів підриву 

обороноздатності супротивника і метод досягнення внутрішньо і зовнішньополітичних 

цілей продовжував активно використовуватися політичним і військовим керівництвом. 

Початок наукового осмислення питань розвитку інформаційно-комунікативних 

технологій і інформаційної війни у ХХ столітті пов’язаний із роботами американського 

політолога Г. Лассуела, який першим здійснив аналіз проведення пропаганди під час 

Першої світової війни і виокремив її як особливий вид зброї, що впливає на моральний 

стан ворога.  

У ХХ столітті поряд із відомими раніше інструментами масової інформаційної 

боротьби (преса, радіо, книги) додаються нові, ще більш ефективні і дієві: кіно, 

телебачення і, нарешті, Інтернет, які суттєво підвищили вагомість інформаційної 

складової в економічному, політичному і військовому протиборстві. Розвиток 

інформаційних технологій виникнення феномену «світового павутиння» зумовив зміну 

підходів до простору і часу.  

Одним із найважливіших інформаційно-технологічних здобутків людства 

останнього часу є народження мережевих оф-лайн і он-лайн структур. Перші прототипи 

майбутніх мереж, такі як eGroups/OneList, ICQ, Evite – що давали користувачам 

можливість спілкуватися між собою – з’явилися вже до середини 90-х років минулого 

століття. І хоча їхні технічні і комунікативні можливості не дозволяють відносити їх до 

соціальних мереж, тим не менш вони стали передвісниками і технологічним фундаментом 

майбутнього розвитку. Щодо визначення першості у створенні першого власне 

мереженого ресурсу серед дослідників немає впевненої єдності, але більшість все ж таки 

схиляється до думки, що ним є запущений у 1995 році Р. Конрадсом портал 

Classmates.com. Головною метою цього проекту розробник вбачав надання 

зареєстрованим користувачам допомоги у встановленні та підтримці зв’язків із друзями та 

знайомими, з якими вони перетиналися протягом всього життя. Цей проект головним 

чином охоплює територію США і Канади.  

Згодом почали з’являтися так звані блог-хостінги, що надають можливість 

розміщувати на регулярній основі записи, зображення і мультимедіа, а також залишати 

коментарі. Серед найбільш відомих слід згадати LiveJournal – Живий журнал, відкритий 

американським програмістом Б. Фіцпатріком у 1999 році. Проте, справжній бум 
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соціальних мереж розпочався вже на початку 2000 років. Причини цього деякі дослідники 

бачать у тому, що у цей період прийшло розуміння, що точка відліку сучасності 

змістилася з надр XX століття на певну дату: 11 вересня 2001 року. Дату відомої 

терористичної атаки на так звані вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру в Нью-

Йорку та інші об’єкти США. Тоді прийшло усвідомлення, що у світі, як і раніше існують 

потужні сили, окрім США. У людей втрачається почуття безпеки, але посилюється 

потреба висловитися, знайти однодумців, реалізувати себе. Саме у цей період з’являються 

такі відомі сьогодні на весь світ проекти, як «LinkedIn», «MySpace» і «FaceBook». Згодом 

аналогічні проекти почали розроблятися і на пострадянському просторі, серед яких 

першими і до сьогодні найбільш популярними залишаються Мій круг, створений у 2005 

році, і запущені у 2006 році Odnoklassniki.ru і VKontakte.ru. 

Проте слід зауважити, що створені спочатку здебільшого як засоби комунікації 

знайомих людей і родичів, ресурси починають втрачати популярність. Як наголошують 

дослідники соціальних мереж, пошук і спілкування з колишніми однокласниками, 

колегами і тому подібне виявився недостатньою підставою для тривалого перебування в 

соціальній мережі. 

Друге дихання соціальних мереж відкрилося із визнанням їхніх невичерпних 

можливостей як нового ефективного інструменту маніпулювання свідомістю, засобу 

інформаційної боротьби. Користувачі мережі стають потенційним об’єктом впливу з боку 

різних економічних і політичних груп, які прагнуть реалізувати свої цілі. Цьому, перш за 

все, сприяє включеність в неї мільйонів людей, безконтрольність, практична відсутність 

реального зв’язку між людьми, підмінена імітацією спілкування. У даний час всі держави 

усвідомлюють, що поряд із розважальним ресурсом, соціальні мережі несуть у собі 

можливість для політичних маніпуляцій, і будь-яка група впливу або держава не обходить 

своєю увагою потенційні можливості соціальних мереж. 

Отже, в історії ще не було настільки досконалого засобу інформаційної боротьби, 

який одночасно міг виступати і як інструмент збору особистої інформації про об’єкти 

впливу, і як засіб розповсюдження виробленого на основі цієї інформації контенту, і як 

знаряддя залучення користувачів соціальних мереж до розповсюдження потрібної 

інформації.  

Нерідко користувач соціальної мережі, сам того не підозрюючи, стає абсолютно 

незахищеним перед вторгненням в його особисте життя, оскільки, бажаючи поділитися з 

друзями особистою інформацією, він робить її доступною цілому світові. Так, вчені 

Кембріджського університету виявили, що навіть те, як користувач ставить «лайки» у 

Facebook, може розповісти багато що про його політичні та релігійні погляди, сексуальну 
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орієнтацію, сімейний стан, шкідливі звички й інші аспекти особистої інформації, які він не 

хоче розкривати у своєму профілеві. А сучасні комп’ютерні програми дозволяють 

«витягти» усю цю інформацію з соцмереж і проаналізувати її. 

За підсумками цього дослідження вченим, аналізуючи «лайки», вдалося з 

вірогідністю до 88 % визначити сексуальну орієнтацію чоловіків, які брали участь у 

дослідженні, 95 % – расову приналежність, 80 % – політичні і релігійні погляди, які не 

були відображені в профілях. Отже, використовуючи отриману таким чином особисту 

інформацію, можна зі значно більшою ефективністю впливати на певну цільову 

аудиторію шляхом підготовки і розповсюдження у соціальній мережі спеціально 

виробленого контенту або відповідних добірок інформації. Більш того, з розвитком 

соціальних мереж і можливостей сучасних комунікативних технологій перестає бути 

тайною і життя людини поза віртуальної реальності.  

Відомо, що сьогодні приблизно 15 % користувачів соціальних мереж користуються 

ними для стеження за іншими людьми. Як правило, практикується це не тільки злодіями, а 

й терористичними організаціями та спецслужбами, які здійснюють за допомогою 

соцмереж не тільки стеження, а й вербування громадян. З листопада 2011 року Facebook 

запатентував засіб, за допомогою якого отримав можливість слідкувати за користувачами 

навіть тоді, коли ті знаходяться поза соціальної мережею. Американські журналісти 

стверджують, що активну пропаганду соцмереж фінансує ЦРУ, а їхні російські колеги 

впевнені, що замовником мережі «Одноклассники» є ФСБ Росії. 

Проте, значно більш відкрито пропагують можливості соціальних мереж 

різноманітні неурядові організації. Наприклад, російський фонд «Фокус-медіа» видав ще 

у 2011 році книгу «Вплив через соціальні мережі». «Потреба в цій книзі в регіонах, 

особливо на Північному Кавказі, величезна, – впевнені керівники «Фокус-медіа». – «Нам 

би дуже хотілося, щоб ця книга стала настільним посібником для некомерційних 

організацій. Це допомогло б їм залучати нових прихильників, організовувати акції, 

коментувати події, що відбуваються в світі, ділитися інформацією, розповідати про свої 

успіхи і впливати на погляди інших людей. Інакше кажучи – виконувати свою місію».  

Отже, ключові ідеї сформульовані, і терміни визначені: «впливати» і 

«розповсюджувати» задля виконання «місії». Якщо пригадати наведені вище повчання 

давньокитайського військового стратега Сунь Цзи, зазначені терміни і ідеї – це 

квінтесенція його порад із теорії й практики інформаційної боротьби. 
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ФАКТОР НАСИЛЛЯ У ПОЛІТИЦІ ІДЕНТИЧНОСТІ 

 

Війна на сході України у певному розумінні є засобом стимулювання або 

примушення до ідентичності. З боку Росії  та самопроголошених «республік» Донбасу 

насильницьким шляхом відбувається процес примушення населення до ідентичності з 

«ДНР» або «ЛНР». Частина населення непідконтрольних Україні територій чинить опір 

такій насильницькій ідентифікації і прагне ідентифікувати себе з Україною. Саме ця 

частка населення  очікує визволення від російської окупації. Методи насильницького 

примушення до ідентичності можуть бути пропагандистськими, інформаційними, 

економічними, а також із застосуванням зброї. З боку України застосовуються заходи з 

стимулювання розвитку української ідентичності тих прошарків населення, що схильні до 

іншої ідентичності. Частина населення, що вже ідентифікує себе з «ДНР» чи «ЛНР», 

розглядає війну як засіб захисту від «насильницької ідентифікації». Війна на Донбасі є 

війною не тільки за територію, а й за право ідентифікувати себе з тим об’єктом 

ідентифікації, що розглядається як бажаний, а не такий, що нав’язується.  

Є засоби прихованого спонукання до той чи іншої ідентичності. Таким засобом є, 

наприклад, громадянство. Якщо мешканець тимчасово окупованих територій є 

громадянином України і вона виплачує йому, скажімо, пенсію, то українська влада 

опосередковано очікує від цієї особи української ідентичності. Цивільні мешканці 

https://moluch.ru/archive/95/21400/
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Донбасу за замовчуванням розглядаються у рамках української ідентичності. Принаймні, 

ставлення з боку військових та політиків свідчить про сприймання їх не як ворогів, не як 

осіб з «ворожою» ідентичністю. Є всі ознаки того, що цивільні мешканці окупованих 

територій, в політиці ідентичності є ідентифікуються українською стороною як  українські 

громадянин. Парадоксально, що з боку «ЛДНР» ставлення до цивільного населення 

невизнаних «республік», навпаки свідчить про те, що офіційна влада, ідентифікує це 

населення як «громадян» «ЛДНР». Вочевидь, що  за ідентичність цивільного населення 

триває війна між Україною та «ЛДНР». Бойовики «ЛДНР», військові розглядаються як 

особи з ідентичністю ворожої сторони і до них застосовуються методи воєнного часу. За 

їх дентичність сторони конфлікту не борються.  

Одним з методів  війни за ідентичність є діяльність структур громадянського 

суспільства. Члени цих структур не є військовими, вони є, за визначенням, цивільними 

особами. Але волонтери чи інші цивільні  особи, що приймають участь у допомозі фронту 

вочевидь ідентифікують себе з тією стороною, якій вони допомагають. Люди допомагають 

«своїм», тим, з ким вони мають спільний об’єкт ідентифікації. Залучення цивільного 

населення до волонтерської діяльності, що спрямована на допомогу фронту, має на меті 

не лише пряму мету допомоги, але є непрямим засобом війни за ідентичність.  

Сторони конфлікту застосовують різні методи примушення до ідентичності. Міра 

ефективності цих методів з боку тієї чи іншої сторони конфлікту впливає на напрямок 

ідентичності населення, тобто – на результат війни за ідентичність. Примусова 

ідентичність є нестійкою, схильною до швидкої зміни під впливом несприятливих 

економічних та політичних чинників. Підсумки війни за ідентичність, на нашу думку, 

багато в чому вплинуть на остаточне вирішення збройного конфлікту на Сході України. 

 

Крилова-Грек Ю.М., 

доцент Державного університету 

телекомунікацій,  

к.психол.н.,  

м. Київ, Україна 

 

ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

МЕДІА В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ 

 

Маніпулювання свідомістю вже давно вийшло за рамки суб’єктивних відносин та 

стало однією з політичних технологій. На державному рівні за допомогою усіх можливих 
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засобів впливу відбувається нав’язування певної точки зору з метою сформувати у 

суб’єктів впливу картину світу, яка б викликала підтримку та схвалення політичного 

курсу. Виходячи за межі кордонів власної країни через інформаційний простір, така 

політика має сформувати сприятливе підґрунтя серед населення для розв’язання гібридної 

війни, з метою задоволення геополітичних амбіцій та інших інтересів. 

Сучасні конфлікти все більше набувають характеру гібридних війн. Пряме збройне 

втручання з оголошенням війни відходять у минуле. 

Гібридна війна являє собою сучасний, «удосконалений» варіант конфлікту 

геополітичних та економічних інтересів, за якого використовуються багатовекторні засоби 

впливу. До них ми відносимо три елементи: 1) неоголошене втручання під виглядом 

допомоги, 2) інформаційна війна, 3) психологічна війна. Ці елементи взаємопов’язані та 

доповнюють одне одного, утворюючи цілісну структуру під назвою «гібридна війна». 

В нашому дослідженні ми зосереджуємо увагу на інформаційному елементі, вплив 

якого є запорукою успіху або провалу у стратегії ведення гібридної війни. 

Масштабні інформаційні війни стали практично основними засобами ведення війн, 

в яких першочергова боротьба ведеться за контроль над свідомістю населення. 

Основними засобами впливу в даній ситуації стає робота медіа та його фахівців, які 

обслуговують інформаційно-комунікативний простір. Порівнюючи сьогодення з минулим 

ми відзначаємо, що раніше (до кінця ХХ ст.) основні види невійськового впливу 

застосовувалися на фоні відкритих бойових дій та актів оголошення війни. В той час як в 

наші дні, гібридна війна розпочинається за певний час до відкритих актів агресії. Та й самі 

військові дії не носять відкритого характеру вторгнення. Гарною ілюстрацією ідеї 

гібридної є вислів видатного китайського стратега Сун-Цзи про те, що перемога над 

ворожою армією без бою та витрачання ресурсів – справжня вершина досконалості [1]. 

Головним завданням сьогоднішньої гібридної війни є встановлення контролю над 

думками, свідомістю, психологічним станом, почуттями населення та здобуття перемоги, 

в першу чергу, не військовим шляхом. 

Офіційним визначенням поняття «гібридна війна» можна вважати визначення 

Британського аналітичного центру «The International Institute for Strategic» (IISS), в якому 

зазначається, що гібридна війна – є новим типом війни, що буде превалювати у наступних 

конфліктах. У якості прикладу наведена гібридна війна Росії проти України [2]. 

IISS наголошує, що для гідного спротиву гібридним війнам Уряди Європейських 

країн повинні приймати запобіжних заходів та робити інвестиції у довготривалі програми 

стратегічного характеру. Одним з таких напрямків є запобігання «психологічному 

вселенню» через мінімізацію інформаційно-комунікативного впливу. 
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Ми вважаємо, що для ведення ефективної протидії гібридній війні потрібно 

дослідити ознаки, методи та прийоми її ведення, та на їх основі вибудовувати стратегії й 

тактики захисту та протидії. 

Інформаційно-комунікативна діяльність ЗМІ в умовах гібридної війни має свою 

специфіку й обумовлена геополітичними інтересами країни, ментальними особливостями 

аудиторії та економічною ситуацією в країні. В зазначених умовах представники ЗМІ-

індустрії намагаються впливати на індивідуальну чи колективну свідомість та поведінку 

через відтворення певної картини світу або мають завдання запобігати інформаційному 

впливу ззовні. 

Інформаційно-комунікативна діяльність в умовах гібридної війни залежить від ряду 

факторів, серед яких першочергове значення мають лінгвістичні, екстралінгвістичні, 

соціальні та політичні. На нашу думку, концепція інформаційно-комунікативної 

діяльності працівника ЗМІ включає такі компоненти: когнітивний, мотиваційно-цільовий, 

комунікативно-мовленнєвий, емоційно-вольовий, конотативний. 

Ми розглядаємо інформацію та комунікацію як взаємопов’язані види діяльності, 

що впливають як на індивідуально-психологічну специфіку діяльності окремого суб’єкта, 

так і на колективну свідомість аудиторії. Нами було виділено наступні параметри, що 

обумовлюють інформаційну діяльність ЗМІ в умовах гібридної війни: 

1) Демографічні параметри – такі, як чисельність населення, котре спілкується тією 

чи іншою мовою; спосіб розселення; вік носіїв тієї чи іншої мови. 

2) Соціальна структура суспільства. 

3) Культурні та ментальні особливості. 

Таким чином, діяльність медіа-працівника виступає як процес породження певної 

картини світу, яка має на меті здійснювати сугестивний вплив на свідомість аудиторії та є: 

1) соціально обумовленою (оскільки діяльність – це продукт суспільно-історичного 

розвитку); 2) цілеспрямованою (намагається досягнути певної мети): виконуючи державне 

замовлення представники ЗМІ нерідко перетворюються на агітаційний орган, що 

викривлює картину світу та його пропорції у заданому напрямку); 3) плановою (діяльність 

медіа-працівника обумовлена наявністю мега-завдання, що підпорядковує низку 

конкретних завдань). Наприклад, мега-завдання полягає у створенні позитивного образу 

певної особи. Для цього за допомогою певних засобів створюються окремі сюжети, 

матеріали, певні факти з біографії, що мають на меті створити позитивний образ у 

свідомості аудиторії; 4) суб’єктною за характером (будь-який матеріал та подача 

інформації обумовлені особистісними характеристиками); 5) об’єктною за спрямованістю 

(інформація спрямована на об'єкти сприймання та впливу). 
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Запобігання та протидія загрозам «інформаційної війни» буде набагато 

ефективнішою, за умови ґрунтовного наукового аналізу проблеми та регулярного 

проведення наукових досліджень, направлених на розроблення ефективних методів 

запобігання та протидії інформаційного впливу на вітчизняну та світову аудиторію. 

Отже, в умовах загострення зовнішніх загроз необхідно вирішити низку 

пріоритетних завдань, зокрема упроваджувати на всіх етапах освітнього процесу елементи 

сучасної медіаосвіти як дієвого засобу нейтралізації маніпулятивних технологій, а також 

потужного інструменту розвитку в учнів і студентів здатності самостійно оцінювати 

об’єктивність і вірогідність інформації, отримуваної з різних джерел. 
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РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ ПРОТИ УКРАЇНИ ТА  

ЗМІНИ В ПОЛІТИЦІ ПАМ'ЯТІ: КОРЕЛЯЦІЙНІ ЗВ'ЯЗКИ 

 

З точки зору праксеології людські дії – як окремі акти поведінки, так і складні 

колективні інтеракції, є проявами індивідуального вибору. Вони обумовлюються 



Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення 

156 

поставленими цілями, передбачають досягнення відповідних результатів та породжують 

певні наслідки, Цілі, у свою чергу, детерміновані ціннісними орієнтаціями, стереотипами, 

уявленнями, знаннями, ідеалами та ін. Нинішня «гібридна» війна Російської Федерації 

проти України може бути розглянута саме в такому вимірі: як ланка певного логічного 

ланцюга, у співвідношенні з особливостями усвідомлення історичного процесу та 

трансформаціями такого усвідомлення.  

У вітчизняній історіографії маніпулювання історичною пам'яттю з боку офіційної 

Москви розглядається як важлива (інформаційно-психологічна) складова неоголошеної 

«гібридної війни», яку Кремль в останні десятиліття веде проти України (К. Батозький, Т. 

Березовець, В. Брехуненко, В. В'ятрович, П. Гай-Нижник, В. Горбулін, Р. Додонов,  М. 

Дорошко, А. Задорожний, Я. Калакура, О. Курбан, О. Литвиненко, В. Лозовий, М. 

Лукінюк, Є. Магда, В. Пасічник, Я. Потапенко, О. Розумний, І. Рущенко, М. 

Слабошпицький, В. Ткач, Ф. Турченко, О. Штоквиш, Р. Шутов та ін.).  

Проте, російська агресія проти України також перебуває у певних причинно-

наслідкових та ін. кореляційних зв'язках з «політиками пам'яті». Відстежити та 

проаналізувати їхні особливості – є метою даної роботи.  

Поширений у сучасній соціогуманітаристиці конструкт «історична пам'ять», за 

великим рахунком, в основі своїй має об'єктивовані в часопросторі та певною мірою 

підкріплені фактуально ціннісні орієнтації. Можливість впливати на «історичну пам'ять» 

може бути визначена як «політика пам'яті». У посткомуністичних країнах Європи 

«політика пам'яті» заступила собою збанкрутілий тоталітарний підхід до історії – 

міфологічний за змістом та моністичний за характером. Вона була покликана створити 

більш виважений («об'єктивний») образ минулого (минулого, яке було б «гідне 

пошанування й збереження прийдешніми поколіннями»), а також – стати для панівних 

груп знаряддям реалізації актуальних політичних цілей [1].  

Такий формат «політики пам'яті» дозволяє їй відігравати консолідуючу роль для 

формування спільних уявлень громадян про минуле, створювати певний суспільний 

консенсус довкола оцінок тих чи інших історичних подій. Засобами досягнення контролю 

над конструюванням уявлень про минуле у пересічних громадян при цьому виступають 

пряме чи опосередковане просування уніфікованого тлумачення історії, одержавлена 

масова історична освіта (включно з державним замовленням на підручники, в яких 

викладено офіційний курс історії для навчальних закладів), організація музейної та 

архівної бази, монументальна пропаганда, популяризація творів літератури та мистецтва 

певного штибу, різноманітні форми міфологізації (відзначення державних свят, символіка, 
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меморіали), топонімічні назви (перейменування населених пунктів, вулиць та ін.), мас-

медіа [2].  

У Росії останніх десятиріч є помітним тренд на використання винятково 

презентистського підходу до інтерпретації подій минулого – вони спрямовані виключно 

для потреби необхідного тлумачення подій сьогодення, для обгрунтування 

неоімперіалістичної політики, яку здійснює Кремль. Це офіційна історія, мета якої – 

формування потрібної домінантної пам’яті, потрібної не суспільству, а владному суб’єкту, 

але для управління саме суспільством, панування над ним [3].  

Прив’язування поточної політики до минулого дозволяє режиму В. Путіна більш-

менш вправно відволікати громадян Росії від відповідального політичного вибору у 

теперішньому. Офіційна політика пам'яті в Росії виступила чинником, що «історично» 

обґрунтував природність війни з Україною й легітимізував її у політичному дискурсі та 

масовій свідомості росіян. Саме політика пам'яті тих, хто сховався «за спинами жінок і 

дітей», у непростий і вагомий спосіб надала форми та сили запущеному насильству. 

Ідеологічне обґрунтування російської агресії проти України упевнено заснувалося на 

вимогах щодо пам'яті про минуле, а війна в Україні звичайним чином в Росії уявляється, 

змальовується та виправдовується як продовження Другої світової війни [4].  

У зазначеному обґрунтуванні можна виділити декілька складових: а) територіальну 

(історично-географічна фрагментація України, згідно з якою, скажімо, «Крим – сакральне 

місце для росіян, Донбас – споконвічно російська земля, російська Одеса – Хатинь, 

українці – фашисти, що загарбали російський Київ» [5]), б) подієву (маніпулювання 

радянським історичним наративом), в) термінологічну (використання як форм, так і 

смислів радянської пропаганди, насамперед, часів Другої світової війни: «Українська 

влада – фашисти», «Українська армія – карателі», люди, які працюють з українською 

владою – «пасобнікі», «прєдатєлі»; терористи, які протистоять український владі – 

«ополчєнци» [6], учасники «шахтарського повстання»), г) сутнісну («антифашизм» як 

ядро нової національної ідеї Росії та двигун масової націоналістичної мобілізації [4]). 

Зазначене використання політики пам'яті як трампліна та спускового гачка агресії проти 

України виявилося ефективним лише у короткостроковому плані. У середньостроковій 

перспективі воно геть «забуксувало» («ефект Криму перестає діяти»), а в довгостроковій – 

має стати пасткою для історичних «реконструкторів» [7]. Утім, ставка на ескалацію «війн 

пам’яті» залишається пріоритетом російської історичної пропаганди на українському 

напрямі [8]. 

Через замовчування, заперечування участі Росії у гібридній війні проти України та 

проти всього цивілізованого світу, через небажання абсолютної більшості простих росіян 
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давати  правову та етичну оцінку фактам її розв'язування Кремлем, правдивій історії 

втілення в життя проекту «Русская вєсна», анексії Кримського півострова, окупації 

окремих районів Донецької та Луганської областей, через брак зворотних зв'язків при 

формуванні офіційної політики пам'яті в Росії, вона, вочевидь, не скоро зазнає там 

істотних змін. Експертами фіксується лише загальна «стомленість» росіян від «війни в 

Донбасі» та нескінченного розкручування теми України в офіційній пропаганді.  

Як зауважує П. Казарін, «за порєбріком» продовжують думати про те, що 

примирення з Україною є можливим, саме тому, що для Росії ця війна була віртуальною. 

Її вели в телевізорі. У недільних випусках підсумкових програм. У жестикуляції Дмитра 

Кісєльова й насуплених бровах Сергія Лаврова. Вона була несправжньою – як 

несправжньою буває всяка битва, яка йде в прайм-таймі по телевізору, а не в 

повсякденних відчуттях. Ті люди, родичі яких повернулись з Донбасу у вигляді «вантажу 

200», викреслені з російської публічної реальності. Їх не існує, як не існувало й їхніх 

родичів, відряджених армійським керівництвом в Україну [9].  

В Україні впродовж 1990-х-2000-х років, попри становлення національного 

історичного наративу, мала місце цілеспрямована консервація радянської історичної 

пам'яті. Пошуки та спроби розбудови власне української політики пам’яті відбувалися на 

тлі посилення впливів російської політики пам’яті (направленої на поширення російської 

квазі-ідентичності («радянський народ» / «російський мир») серед пересічних громадян 

України, дискредитацію та маргіналізацію маркерів української ідентичності, не сумісних 

із російською квазі-ідентичністю (І. Мазепа, С. Петлюра, Є. Коновалець, С. Бандера, 

Голодомор, УПА), популяризацію войовничого культу «Перемоги над фашизмом», що 

спирався на міфологію «Великої вітчизняної війни», формування образу ворога – 

українського «фашиста-бандерівця»).  

Посилення зазначених впливів уможливлювалося масштабною культурною 

експансією Росії на пострадянському просторі, а також – українським 

внутрішньополітичним конфліктом довкола питань історії, в якому одна зі сторін зробила 

ставку на радянсько-проросійську модель ідентичності [8]. 

Події весни-літа 2014 р. показали здатність російської пропаганди –  оновленої 

модерними засобами впливу на суспільну думку та геть старої за своєю суттю – не тільки 

мобілізувати широкий загал громадян Росії та змусити їх повірити у те, що в Україні 

«фашистська влада», «хунта», «каратєлі» але й переконати багато кого з наших 

співвітчизників у правдивості того, що говорять російські медіа, й таким чином 

нейтралізувати їх, або навіть – схилити до збройних виступів для «захисту від     

фашизму» [6].  
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З іншого боку, саме опір російській агресії став, залишається, і в середньостроковій 

перспективі виступатиме базовим чинником системної трансформації української 

політики пам'яті. Війна запустила процеси переосмислення мільйонами простих українців 

багатьох подій вітчизняної історії, створила сприятливу суспільно-політичну кон'юнктуру 

для проведення масштабної декомунізації, деколонізації та інституціоналізації української 

версії політики пам'яті.  

Потребують подальшої розробки концептуальне бачення української політики 

пам'яті, питання забезпечення послідовності й наступності, активної участі пересічних 

громадян в її реалізації, відповідальності суспільства за її перебіг. 
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ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ РОСІЙСЬКОЇ 

ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ 

 

Інформаційна війна є складовою та передумовою гібридних війн. В умовах 

гібридних війн використовують, зазвичай, всі основні інформаційні методи та 

інструменти, які застосовуються в звичайних війнах. Роль інформаційної війни у складі 

гібридної, на нашу думку, надзвичайно важлива та ще неоцінена в повній мірі вченими, не 

досліджена військовими експертами тощо. Без інформаційної складової можна відхилити 

саму можливість появи гібридної війни. 

Успішність інформаційної війни Російської Федерації пов’язана із анексією АР 

Крим. Серед основних переваг інформаційної війни під час анексії АР Крим В.П. 

Горбуліним виділяються, зокрема: слабка центральна влада та часткове «безвладдя» на тлі 

зміни влади; актуалізація суперечностей між державною владою України і регіонами. 

Паралельно відбувається невдоволення населенням регіонів діями центральної влади; 

незадовільний матеріально-технічний та психологічний стан структур національної 

безпеки, органів правопорядку як по всій Україні, так і в більшості регіонів країни; 

існування антагонізму між різними силовими структурами України, відсутність 

злагодженості у співпраці між ними; високий рівень активної інформаційно-

пропагандистської роботи Росії саме в Криму протягом 1990-2014 рр. [1]. 

Інформаційна війна Російської Федерації проти України на певних етапах мала свої 

переваги та поразки. Зокрема, під час підготовчого етапу до гібридної війни інформаційні 

психологічно-пропагандистські заходи мали найбільший вплив на населення АР Крим, 

частини Луганської та Донецької областей. Це забезпечило РФ успішну анексію АР Крим, 

подальше розгортання гібридної війни на території Луганської та Донецької областей. Із 

розвитком протидії з боку України РФ почала втрачати переможні позиції у 

інформаційній та гібридній війнах. З огляду на, що України не мала потужної армії, 

належної стратегії, не була готова до агресії з боку сусідньої держави, протидія 

інформаційній війні розвивалась дуже повільно, із вагомими втратами для Української 

сторони.  
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Методи обробки, передавання, накопичення інформації, які використовуються на 

сучасному етапі розвитку, сприяли появі загроз, які пов’язані із можливістю втрати, 

викривлення, спотворення та розкриття даних, які належать кінцевим споживачам, в тому 

числі державі. Тобто, різні операції із інформацією впливають на появу загроз 

інформаційної безпеки на національному рівні. Від стану та рівня протидії інформаційним 

загрозам залежить інформаційна безпека в країні. 

Аналіз стану протидії інформаційним загрозам в Україні показує, що на 

національному рівні відсутня чітка скоординована політика та стратегія щодо 

забезпечення інформаційної безпеки. Всі нормативно-правові акти, пов’язані із цим 

напрямком не пов’язані між собою, в кожному із документів визначаються різні види 

загроз інформаційній безпеці та напрямки їх подолання.  

Через відсутність державної програми відсутній чіткий організаційний механізм, не 

визначено відповідальність за порушення інформаційної безпеки держави. Поява окремих 

рішень щодо забезпечення інформаційної безпеки свідчить про те, що цей напрямок 

національної безпеки в Україні тільки починає формуватись. Тобто, можна зазначити, що 

однією із найважливіших проблем в сфері забезпечення інформаційної безпеки є 

відсутність державної інформаційної політики, яка включає наявність нормативно-

правової бази та визначеного в ній організаційного механізму захисту, проблема експансії 

зарубіжних виробників інформаційної продукції та технічного забезпечення, яка може 

вплинути на появу різноманітних ризиків; економічні проблеми; проблема щодо 

підготовки персоналу в інформаційній інфраструктурі; відсутність визначення точного 

кола загроз інформаційної безпеки в Україні; проблема низької культури та рівня знань 

користувачів інформаційних ресурсів. 

На нинішньому етапі розвитку стан протидії інформаційним загрозам в Україні 

знаходиться в стадії формування та розвитку. Діяльність із інформаційного захисту в 

Україні почала формуватись безпосередньо під час російського військового вторгнення в 

Україну. Основну роль у забезпеченні інформаційного захисту країни відіграють активні 

громадяни, волонтери, політики, які захищають національні інтереси України.  

До заходів із протидії гібридній війні РФ проти України, які здійснюють на 

державному рівні можна віднести: здійснення заборони трансляції телеканалів РФ в 

ефірних та кабельних мережах на території України і контроль виконання цього заходу; 

заборону в’їзду на територію України радикально налаштованих осіб, що прямують через 

державний кордон та можуть брати участь в акціях антиукраїнської спрямованості; 

заборону в’їзду на територію України відомих осіб, які в інформаційному просторі чинять 

дії, що підпадають під статті Кримінального кодексу України стосовно посягань на 
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територіальну цілісність та недоторканість України, державну безпеку країни. 

Протидія інформаційним війнам повинна здійснюватись виключно в межах 

розробленої стратегії щодо захисту від інформаційних загроз та протидії інформаційним 

війнам в Україні. Відповідна стратегія зможе забезпечити як нормативно-правову, так і 

організаційну базу формування інформаційної безпеки в Україні.  
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ІМПЕРСЬКА ПОЛІТИКА РОСІЇ: ІСТОРИЧНІ АНАЛОГІЇ 

 

У 2018 році ми згадуємо чергову річницю: 240 років від початку однієї із 

найважливіших в історії греків України події  –  переселення греків із Криму до Приазов'я. 

Багато написано про ті події, висловлені найрізноманітніші оцінки дослідників, аж до 

вкрай протилежних. Навіть публікація першоджерел не зупинила суперечки істориків. 

Іноді допомога історикам може прийти і від сьогоднішніх подій, які допомагають 

більш чітко, буквально «пропустити через себе» події, давно минулих років. Зокрема, 

звернемо увагу на цікаві аналогії між діями Росії в кінці XVIII століття, за часів виселення 

греків, і зараз відносно Криму і Донбасу. 

У цілому, якщо вірити документам, причиною переселення греків із Криму була 

боязнь помсти з боку мусульманського татарського населення Криму християнам після 

російсько-турецької війни 1768-1774 р.р. Але виникає питання: внаслідок чого 

християнське населення Криму, яке проживає тут більше двох тисяч років, в тому числі 

кілька сотень років у тісному зіткненні з мусульманським татарським населенням, раптом 

виявилося під загрозою винищення? 

Насправді, саме Російська імперія, розв'язавши чергову російсько-кримську війну, 

своїми діями і своєю імперською політикою поставила місцевих християн на грань 



Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення 

163 

знищення. У цьому контексті роль Росії в переселенні греків втрачає свою привабливість, 

і зі спасителя від утисків Росія перетворюється на основний осередок генерування 

неприємностей для греків і всього християнського населення півострова. 

Краще зрозуміти цю ситуацію можна на прикладі дій Росії на Донбасі. Щоб не 

повторювати всім відомі події, але в пам'ять про наших предків, які на собі випробували 

тяготи переселення, ми спробуємо подивитися на події 1778 року з різних сторін – яких 

історичних умовах відбувалося переселення. А також проведемо кілька аналогій між 

подіями 1778 року і тим, що переживають греки зараз, в ході ООС або неоголошеної війни 

на сході України. Отже,  1778  рік VS 2014 рік. 

Як же Росія виконала своє завдання? Перш за все, що потрібно для успішної 

операції –  це інформаційна підготовка. Як правило, вміле поєднання обіцянки кращого 

життя і залякування різними жахливими історіями. У 2014 році краще життя асоціювалася 

із російськими зарплатами і пенсіями, а залякували населення – міфами про автобуси з 

«Правим сектором», які вже в'їхали в місто і вбивають мирних жителів. І те, і інше 

активно поширювалося за допомогою російських телеканалів та через соцмережі. Подібну 

ситуацію греки пережили в Криму ще у 1778 році. Російський резидент при кримському 

ханові Андрій Константинов (волею історії, інший Константинов, Володимир 

Андрійович, у березні 2014 року був одним із лідерів та ідеологів анексії Криму) в своєму 

донесенні Рум’янцеву від 16 квітня 1778 року пише, що він зі свого боку розіслав у міста і 

села своїх «надійних людей», які агітували греків до переселення, обіцяючи різні вигоди. 

Але, каже він, «обещания им всех выгод мало действовали». І тоді він вдався до хитрощів  

–   до залякування. Мовляв, після відходу з Криму російської армії татари виріжуть всіх 

християн. І ще в багатьох документах акцентується, що серед місцевого населення 

спеціально поширювався саме страх. 

Глибоку історію має і практика появи «зелених чоловічків», «ввічливих людей», 

що стоять на блокпостах. Ще напередодні початку переселення російські війська біля 

кожного населеного пункту, де проживали греки, виставили так звані «караули», які не на 

жарт налякали місцеве населення. Кримський Хан у своєму листі Константинову від 21 

липня відзначає, що:  «поставлением около и во все места караулов население в такой 

страх привели…» [документ №51]. Замінимо слово «караулов» на «зелених чоловічків» 

(до речі, російська військова форма в той час так само була зеленого кольору, так що 

аналогія доречна), і отримуємо картинку вже Донбасу 2014-го року. Згадайте також 

загальні стурбованість і страх, коли біля парламенту Криму звідкись узялися «зелені 

чоловічки». Що вже говорити про кінець 18-го століття. 
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Інша цікава аналогія стосується занадто «легкого» і вибіркового ставлення 

російських правителів до будь-яких договорів, ними ж підписаними. Кримський Хан до 

останнього не вірив чуткам про підготовку Росії до виводу християн, оскільки посилався 

на «указ Ея Императорского Величества, которым было одарено здешним всем вообще 

жителям, чтоб по-прежнему всяк про себя жил…» [документ №47]. Тобто, хан зберігав 

вірність імператриці, і віроломне порушення нею даної обіцянки стало для нього громом 

серед ясного неба. Цей факт, звичайно, можна пояснювати «військовою хитрістю» Росії, 

особливим успіхом єкатерининської дипломатії, і ще як завгодно, але насправді це є 

обман і «віроломний напад». Як тут не згадати Будапештський меморандум, а також 

Договір про дружбу і співробітництво між Україною і Росією, згідно з яким Україна ніяк 

не очікувала агресії з боку сусіда, і якими так легко знехтувала Москва. 

Дослідник історії греків Криму і Приазов'я Едуард Чернов вважає очевидним факт 

паралелі між виселенням християн у 1778 році і подіями 2014 року: 

1. В обох випадках російські війська перебували на територіях незалежних держав: 

Події 1778 року 

Кримське ханство по Кючук-

Кайнарджийському миру 1774 р. визнано 

незалежним, як і невтручання в його 

справи, як Росії, так і Туреччини. Росії 

перейшли Керч і Єні-Кале і тільки в них 

могли бути війська. Однак російські 

війська не пішли з Криму. Більш того, 

споруджували оборонні лінії в Криму. А 

в 1778 році супроводжували виведене 

християнське населення.  

                   Події 2014 року 

Після розпаду СРСР, лише у 1997 році 

був підписаний «Великий договір про дружбу 

між Україною і Російською Федерацією і 

Україною», за яким РФ визнала Крим 

частиною України. У Криму під час розподілу 

Чорноморського флоту, Росія мала можливість 

присутності військового контингенту до 25 тис. 

З лютого 2014 року Росія вводить війська без 

розпізнавальних знаків. Починається 

захоплення стратегічно важливих об'єктів 

перед підготовкою до референдуму. 

2. Впевненість російської влади в повній підтримці її політики місцевим 

населенням. Фактори розрахунків: 

Події 1778 року 

1) спільна релігія;  

2) сильно перебільшений релігійний 

ворог (сусіди, гірські і Південнобережні 

татари - колишні християни);  

3) мусування питання утисків на 

релігійному і мовному ґрунті; 

Події 2014 року 

1) спільна мова;  

2) надуманий ідеологічний ворог (бандерівці, 

фашисти, хунта, прозахідні політики...);  

3) надуманий утиск на національному і 

мовному ґрунті;  

4) псевдорусофобський настрій десь «там»;  
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4) псевдохрістіанофобські настрої десь 

«там»; 

5) спільна історія, адже Росія – 

(самопроголошений) правонаступник 

Візантії. 

5) спільна історія, адже Росія –  

(самопроголошений) правонаступник СРСР. 

 

3. Обіцянки фінансових вигод: 

Події 1778 року 

1) російське громадянство;  

2) військовий захист від турків і татар; 

3) податкові пільги;  

4) звільнення від рекрутської повинності 

на 100 років;   

5) безоплатне надання земельних ділянок 

взамін кримської власності;  

6) виплата кримським татарам боргів 

християн. 

Події 2014 року 

1) російське громадянство;  

2) військовий захист від «укрофашістів»;  

3) російські пенсії і зарплати;  

4) служба в армії в межах Криму на перехідний 

період; 

5) безоплатнє надання земельних ділянок для 

представників пільгових категорій громадян; 

6) списання боргів кримчан по кредитах 

українських банків. 

4. Пропаганда і дезінформація: 

Події 1778 року 

1) нагнітання обстановки і залякування 

про «наближення османських військ»;  

2) їх «планів» зі знищення християнства;  

3) дезінформація про звірства татар і 

турків; 4) Кримом володіла Візантія і 

князівство Феодоро, Росія  –  їх 

правонаступниця; 

 5) переселено 100% християн (Частина 

населення прийняло християнство. Дані 

по селах при зіставленні ханського 

фірману на початок 1778 року і відомості 

Суворова, на вересень 1778 р.) 

Події 2014 року 

1) нагнітання обстановки і залякування про 

нібито наближення «бандеро-фашистів»; 

 2) їх нібито планів по знищенню 

російськомовних; 3) дезінформація про звірства 

«бандеро-фашистів»; 4) Кримом володіла 

Російська імперія і РРФСР, Росія  –   їх 

правонаступниця;  

5) референдум  –  більше 95% за входження в 

РФ. 

5. Офіційна позиція пояснення дій Росії: 

Події 1778 року 

Порятунок християнського 

населення від магометанського гніту. 

Події 2014 року 

Порятунок російськомовного населення 

від «фашистського» гніту. 
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Предки приазовських греків, які вже одного разу постраждали від імперської 

політики Росії, нині знову стали заручниками відродження імперської політики Росії. І 

цілі, і методи залишилися тими ж. Побудовані на ідеї захоплення нових територій, 

нехтування людськими долями і долями цілих народів, побудовані на брехні і 

маніпуляціях, лицемірстві та вседозволеності імперські ідеї вже завдали чимало горя 

народам України. Але на цей раз Москві не вдалося повторити спробу відновити свій 

вплив. Всі сусіди, пам'ятаючи історичні події, досить порозумнішали, чого не врахували в 

Кремлі. І всі залякування, обіцянки кращого життя, віроломство і інші методи російської 

зовнішньої політики вже не працюють. І на півдні Донецької області такою перешкодою 

для поширення російських імперських інтересів стали саме грецькі селища. Своєрідний 

історичний закон Карми. 
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ЧУТКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ 

 (ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД 1917-1920 РР.) 

 

Роль інформації у повсякденному житті населення промислово розвинутих регіонів 

України у 1917-1920 рр. була надзвичайно важливою. Пересічні громадяни отримували її 

або з друкованих джерел, або користувалися чутками і плітками. 

Чутки циркулювали в міському середовищі постійно. У березні 1917 р. «Одеський 

листок» констатував: «Як і раніше, в публіці –  царство чуток. Передають «достовірні» 

вісті зі столиці й під секретом на всю вулицю розказують останні новини місцевого життя. 

Чого тільки немає в цих чутках!» [1]. Кореспондент «Одеської пошти» у грудні 1917 р., у 

дні збройного зіткнення з більшовиками, аналізував характер чуток, що 
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розповсюджувалися обивателями: «Цілий день я провів на вулиці, не побачив нічого 

страшного, зате чув: «На вокзалі бій! –Стріляють із кулеметів уздовж Пушкінської! – 

Вбивають гімназистів! – Між двома військовими судами в порту зараз почнеться бій!» 

Фантазія обивателів працювала щосили» [2]. 

Газети часто слугували не каналом передавання правдивої, об'єктивної інформації, 

а засобом нагнітання панічних настроїв. Севастопольська газета «Вольний Південь» 

розмістила в січні 1918 р. фейлетон, у якому літературними прийомами формувався страх 

перед татарською загрозою: «Холодна сира мла закрила обличчя будинків. В порту 

тривожно і настирливо реве гудок». Дія відбувається «у тумані», обличчя, що мелькають у 

натовпі, названі «похмурими», гвинтівки «судорожно» стиснуті в руках. Люди біжать до 

порту, до вокзалу, ховаються в імлі. В тумані чути шепіт: «Татари йдуть, татари йдуть». 

Татари йдуть, «немов шістсот років тому». «Потворні» та «страшні» чутки «тонуть у млі». 

Місто накрила «страшна, холодна мла». У цій млі, у «жахливих чутках», росла «смутна, 

неясна тривога» [3].  

Та ж газета через два дні опублікувала фейлетон під красномовною назвою 

«Таргани», де винуватцями паніки оголошувалися невідомі безіменні громадяни: «Вони 

ходять вулицями, полохливо озираючись, говорять тільки пошепки, повідомляють 

страшні новини, пророкують майбутні жахи. І все вони знають із достовірних джерел, від 

надійних осіб. Все вони самі бачили, самі чули. Заходять в оселі, і всюди несуть за собою 

отруту й заразу свого шепоту, лякають таких же точно, як самі вони. Коли в місті 

тривожно, вони – перші творці паніки» [4]. 

Академік В.І. Вернадський, який мешкав навесні 1918 р. у Полтаві, часто вказував 

на відсутність газет, і записував до щоденника враження про характер численних чуток: 

«Разом з алармістськими усюди протилежні чутки. Обиватель шукав у цих чутках 

психологічного захисту» [5, с. 55]. Завершальні дні гетьманського правління принесли 

нову порцію чуток, причому з газетних сторінок. Російський офіцер Р. Гуль зазначав у 

своїх спогадах: «Київські газети заспокоюють городян звістками про близькість 

союзників. Союзники близько! Союзники у Жмеринці! У Бірзулі! На Чорному морі 

показалися вимпели!.. Німці готові підтримати гетьмана та добровольців!» [6, с. 77]. Під 

час наступу Петлюри, захищаючи гетьмана, білогвардійці вважали, що виграють час, щоб 

дати можливість військам Антанти підійти хоча б до Одеси. Ходили чутки, що дві 

сербські та три грецькі дивізії вже були на шляху туди, що румунські війська, зайнявши 

Бессарабію, йшли на Жмеринку. «На жаль, все це виявилося дурницею. Ніхто не прийшов, 

а тим часом Директорія вела революційну пропаганду й організувала сили» [7, с. 42]. 
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Історія громадянської війни в Україні зберегла абсолютно фантастичні сюжети, 

породжені народною творчістю. Один із таких сюжетів був пов'язаний із моментом 

наближення більшовиків до Києва, що контролювався Директорією, у січні 1919 р. «Був 

теплий січневий вечір. Більшовики ще десь копошилися за Броварами. Галичани відігнали 

їх за Ніжин за допомогою чарівного ліхтаря». Була випущена прокламація, що Директорія 

отримала від французів «фіолетове проміння», від якого люди нібито сліпнуть на шість 

місяців. Більшовицький загін був освітлений «чимось на кшталт фіолетового 

прожектора». Говорили, що саме цей балаган «затягнув справу на декілька днів» [8, с. 

209]. Не був винятком щодо розповсюдження чуток Катеринослав. За свідченням 

викладача Ігреньова, у січні 1919 р. серед міського населення почали наполегливо ходити 

чутки, що Харків зайнятий більшовиками. Петлюрівці вимагали від місцевих газет 

надрукувати категоричне спростування цих чуток. «Не встигли газети вийти, як почалася 

артилерійська стрілянина». Які саме війська просуваються на Катеринослав, було для 

населення абсолютною загадкою. Під час п'ятиденного артилерійського бою містом 

наполегливо розповсюджувалися чутки, що прийшли добровольці, за іншою версією – 

навіть французи. Менш за все чекали більшовиків, а тим часом, це були саме вони [9, с. 

239, 240]. 

Як повідомляло в травні 1919 р. одеське відділення «Азбуки», у місті іноді раптом 

з'являлося відчуття «якоїсь паніки», і мешканці вже ввечері чекали вступу до міста 

Григор’єва. Проте через декілька годин все заспокоювалося [10, арк. 3 зв.]. У червні серед 

населення не припиняли циркулювати чутки – «то про англійський десант, то про наступ 

румун, німців, поляків» [10, арк. 6]. 

Чутки постійно виникали, циркулювали, обростали подробицями, змінювалися 

новими чутками. Під час зустрічі потягу з пораненими добровольцями на залізниці у 

Харкові, на платформі з’юрмилася купка цивільних осіб. Обивателі «завжди і при всіх 

подіях» хотіли бути «у курсі того, що відбувається» [11, с. 55]. Робітник-залізничник 

шепнув пану, що стояв поблизу: «Десь під Білгородом сильний бій був». Обивателю цього 

було достатньо, і він вибухнув проникливим монологом: «Отже, більшовики відступили? 

Дві тисячі поранених, п'ять тисяч полонених, вбито трьох комісарів, захоплено 

бронепоїзд. Дякую, голубчику». І пан спробував бігти до своїх зі свіжими новинами. 

Залізничник намагався його напоумити: «Я ж нічого подібного не говорив. Звідки ви все 

це узяли?». Але обивателя було вже не зупинити: «Це я все так, між іншим, припустив». І 

він швидко зник, «гордий свідомістю, що першим дізнався такі приголомшливі новини» 

[11, с. 56]. 



Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення 

169 

Наприкінці громадянської війни, у блокованому червоними Криму, мешканці в 

інформаційному плані знову опинилися в полоні чуток. У листопаді, за оцінкою 

Вернадського, у місті циркулювали «дикі чутки — звичайні міражі, які живили настрій» 

[5, с. 110]. Полковник армії Врангеля, залишившись за більшовиків у Феодосії, зауважив, 

що в місті ходили найнеймовірніші чутки, «звичайно, оптимістичні», і їм всі вірили. «Це я 

називав психозом оптимізму — хвороба заразлива і надто небезпечна. Навіщо що-небудь 

робити, коли завтра висадиться Врангель, вже бачили його судна на горизонті. Петро 

Іванович приїхав вчора з Ялти, і говорить, що місто зайняте союзниками. По всій Росії 

повстання, Махно у Джанкої, зелені зайняли Сімферополь» [12, арк. 81]. 

Завершення недовгої польської окупації Києва супроводжувалося черговою зміною 

змісту масових чуток. У «тупому відчаї» люди бродили містом, «запасаючись продуктами 

й утішаючи себе одночасно найбезглуздішими чутками». Серед них були сподівання на 

підтримку Пілсудського, на союз із німцями, що програли війну, на допомогу зі сторони 

давно не існуючих добровольців [13, с. 225]. 

Таким чином, інформаційний вакуум у колективній свідомості заповнювався 

чутками, що стрімко розповсюджувалися. Характер чуток залежав від політичної ситуації 

у країні загалом і в окремих регіонах зокрема. Їхній зміст визначався реальним або уявним 

співвідношенням сил між ключовими військово-політичними гравцями, життєво 

важливими інтересами різних соціальних груп, психологічним станом основної маси 

населення, соціальними очікуваннями окремих категорій громадян. Політичні сили, що 

брали участь у громадянській війні, використовували чутки для формування відповідних 

настроїв у пересічних городян з їх подальшим використанням. Це міг бути безпідставний 

оптимізм, або безсилий відчай, але вони однаково позбавляли людей волі до опору. 
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ТЕОРІЯ ОБМАНУ ПРОТИВНИКА 

 

Гібридна війна умовно у «цивільному сегменті» зумовила активізацію низки 

теоретичних  напрямів на зламі різних соціально-гуманітарних дисциплін. У Російській 

Федерації прийнято стратегію –  фінансувати так звані Аналітичні центри (в РФ їх 

функціонує 146) [1], де «плідно» працюють психологи, політологи, історики, соціологи в 

інтересах спецслужб та військового відомства. Зупинимося на одному з фундаментальних 

напрямів, який передбачає маніпуляцію свідомістю противника, – теорії рефлексивного 

управління. 

Під рефлексивним управлінням розуміється мистецтво «невидимої руки», що 

маніпулює силами противника, створює умови для того, аби у ворожому таборі діяли саме 

так, як того очікує протилежна сторона. Важливою передумовою є рефлексія 

(відображення, вивчення, фіксація) особливостей психології, характеру інтересів та цілей 
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противника, аби на основі розуміння його способу мислення і слабких сторін розробити 

стратегію рефлексивного програмування.  

Основи зазначеної концепції було закладено ще наприкінці 1960-х рр. московським 

математиком В. Лефевром [2], що розглядалося як радянська відповідь на американську 

теорію ігор. З 1974 р. В. Лефевр емігрував з СРСР, нині є професором Каліфорнійського 

університету в Ірвайні (University of California, Irvine), але його праці активно друкуються 

і вивчаються в сучасній Росії [3]. Він розуміє зміст власної теорії як мистецтво 

маніпулювання людьми і об’єднаннями людей.  

Рефлексивне управління – це вплив на суб’єктів, який схиляє їх прийняти рішення, 

що заздалегідь підготовлені керуючою стороною. Теорія рефлексивного управління у 

наступному розвивалася і в цивільному, і у військовому напрямках. З 2001 р. в РФ 

психологами видається журнал «Рефлексивные процессы и управление». Ідея військового 

застосування концепції відображена у працях доктора філософських наук Г. Смоляна 

(Інститут системного аналізу РАН) [4], і була підхоплена низкою радянських і російських 

військових теоретиків, зокрема, полковником С. Леоненко, зав. кафедрою Академії ПВО, 

генерал-майором М. Йоновим, капітаном 1-го рангу Ф. Чаусовим, генерал-майором         

Н. Турко та ін. [ 5; 6; 7].  

На практиці рефлексивне програмування нагадує витончену гру з противником, в 

якій протилежна сторона отримує певні інформаційні імпульси, сигнали. Лефевр 

розкривав процес передачі основ для прийняття рішення противником у тому сенсі, що 

різні обманні рухи, провокації, інтриги, маскування, розіграши, провокації, отже, 

творення «брехливих» об’єктів становить основу практичної реалізації рефлексивного 

управління. Таким чином, брехня, обман, блеф, дезінформація – невід’ємні складові 

управління противником, і це абсолютно відповідає духу сучасної гібридної війни. 

Російські теоретики не можуть ігнорувати моральний аспект застосування власних 

розробок. Вони знайшли заспокійливе у сентенції такого роду: обман є аморальним у 

мирний час, а на війні – брехня є благодатним джерелом перемоги, що виправдовує будь 

які брудні методи [8]. Добре, але як зрозуміти, де закінчується мир і починається війна у 

сучасну епоху, якщо начальник генштабу стверджує, що ці грані вже остаточно розмиті? 

В російсько-українській гібридній війні було використано комплекси рефлексивно-

управлінських заходів на усіх етапах: брехливі повідомлення і фейки комбінувалися з 

блефом та шантажем. На першому етапі в моменти розгубленості вищого політичного 

керівництва України це давало практичні дивіденди. Класичним прикладом 

рефлексивного управління, який увійде у спеціальні підручники, була операція «Надія 

Савченко». Противник, вивчивши ментальність українців та схильність чекати героя або 
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місію, без поспіху, багато місяців поспіль розгортав свою операцію. Демонстрації 

поведінки дівчини із залу засідань суду, чого ніколи росіяни не роблять, і незрозуміла 

свобода її псевдопатріотичних дій створили потрібну ілюзію, і не насторожили українську 

сторону. Країна стала сприймати Савченко як героїню, відома партія зробила її своїм 

брендом і провела у парламент як лідера списку, депутати Верховної Ради України заочно 

зробили делегаткою у ПАРЕ. Коли реклама «героїні», піар-кампанія в яку впряглися сотні 

журналістів та політиків, сягнула максимуму, то її обміняли. Відбулося в точності за Сун-

Цзи: «коли супротивникові щось дають, він обов'язково бере; вигодою змушують його 

рухатись, а зустрічають його несподіваністю» [9, c.45]. 

Україна отримала жахливу і неочікувану ситуацію: героїня-нардеп виявилася де-

факто ворожим агентом. Це був удар у стилі гібридної війни по масовій свідомості у 

патріотичному сегменту, а ще обернулося значними іміджевими втратами для держави, 

парламенту, президента. Могло би бути й гірше, якби «героїня» спромоглася вчинити 

теракт у парламенті. Це є приклад вмілої роботи спецслужб противника, що освоїли 

методику рефлексивного управління, і свідчення того, що українська контррозвідка і 

зацікавлені структури на той момент не були готові до боротьби на високому 

інтелектуальному рівні. Сун-Цзи попереджав: «Війна – шлях обману». Треба вчитися на 

поразках.  
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SOME NOTES ON RUSSIAN INFORMATION AGGRESSION AGAINST 

UKRAINE IN 2014-2015 

 

1. Some General Notes on Kremlin propaganda against Ukraine 

The role of information warfare is increasing in the post Cold war era after the collapse of the 

Soviet system [1] and here the Kremlin is especially strong in producing and spreading 

propaganda (fakes, disinformation, trolls, etc.) to influence people in their own country and 

abroad in the Western world. On the frontier of the Russian hybrid war can be found Ukraine, 

the Baltic countries, Georgia, the Central Asian region, and the Balkans.  

In this short paper I will provide a very brief overview of Russian information aggression 

against Ukraine which took place in the first two years of the Russia-Ukrainian conflict 2014-

2015 [2; 4; 5; 26]. For several years Russia has been trying to destabilize the Ukrainian 

government and divide its society in order to influence its economy and political system and 

harm army morale. For that reason the Kremlin uses different tools of destabilization from its 

wide arsenal of hybrid warfare. In the sphere of strategic communication, Putin's regime has 

been preparing for possible military conflict with Ukraine for some years; several Ukrainian 

experts agree that a more aggressive wave of Russian information campaigns against Ukraine 

had already begun in 2013, approximately a year before the annexation of Crimea [3]. 

The takeover process indicates that this action was well-prepared. The Russian side was 

ready to start these operations in the Donbass region and in Crimea. Indeed, Russian information 

activity in Ukraine began as early as the beginning of the 1990s. The first phase of Russia’s 

information campaign against Ukraine until 2013, according to D. Tymchuk and others, was an 

«informational sounding of the situation». From August to November 2013 the next phase of 

«creation of informational lodgement» took place, which was followed from December 2013 to 

February 2014 by the «phase of informational aggression» in Crimea, then followed by «rocking 

the situation in Donbass». The next phase of «wide pressure of information» started in March 

2014 and ended in June 2014 [4, p. 209, 211–214].  
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The author of this short article recently took part in a research project with colleagues I. 

Kopytin and K. Müür, interviewing different Ukrainian experts in Ukraine, and these 

(structured) interviews revealed that Russian informational activities in Ukraine are situational in 

nature and use a wide variety of information tools. Each case was approached individually. It 

seems that the Kremlin propaganda machine quickly adapts to new situations [5, p. 52–74; 6, p. 

99]. Being flexible in this way means they often improvise. Although many Kremlin and pro-

Kremlin propaganda activities were spontaneous, they were clearly derived from an existing 

plan produced by Kremlin political technologists [7]. 

2. Annexation of Crimea and Russian information activity in 2014 

The local population of Crimea had already been exposed to Russian propaganda channels long 

before 2014. The most influential weapons of Russian propaganda were Russian TV channels 

and social media. Moscow and pro-Kremlin activists used a wide variety of methods, techniques 

and approaches in their informational and psychological operations with the purpose of 

influencing the people of Crimea [8]. Russian informational and psychological campaigns in 

Crimea started long before 2014: local people were interviewed on the streets; pro-Kremlin 

meetings and gatherings were organized; posters, brochures and flyers were massively 

distributed, and text messages were sent. Russian and pro-Russian newspapers were working 

with one aim: to influence the local people, bring them under Putin’s ideological influence, and 

spread amongst them mistrust, panic and hate against the government of Ukraine, etc. J. 

Darczewska pointed out that «the Crimean operation has served as an occasion for Russia to 

demonstrate to the entire world the capabilities and the potential of information warfare» [ 8, p. 

5]. Tactically and technically, the Russian side was quite well prepared for information war and 

it seems that they already had the plan to occupy Crimea in early 2014 and destabilize Ukraine 

several years before it happened in 2014. 

3. Russian information operation in Eastern Ukraine 2014-2015 

According to the interviews conducted in Ukraine in 2014-2015, the Russian channels that 

addressed foreign and Russian-speaking audiences, such as RT, Sputnik, Pervyi Obshestvennyi, 

Rossiya 1, Rossiya 2, NTV, and LifeNews, broadcast a massive propaganda campaign against the 

Ukrainian State and Armed Forces until they were banned in Ukraine in 2014 [9, pp. 59–60]. 

Russian information and psychological operations in Eastern Ukraine in 2014 and 2015 

were carried out in parallel with military operations, often integrated to support each other. For 

example, at the start of one of the larger military offensives conducted by Ukraine, fierce 

fighting fronts were set up at Mariupol, Debaltseve, Ilovaysk, and Donetsk Airport. Information 

campaigns were also employed to respond to preparations for further mobilization of the 

Ukrainian army. In addition to Russian media and trolls in social media (Odnoklassniki, 
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Vkontake, Facebook), the Federal Security Service of the Russian Federation and the Main 

Intelligence Directorate, along with their agents active in Eastern Ukraine and a myriad of 

recruited separatist activists, played an active role in information campaigns. One technique is 

the distribution of panic stories, which were also largely distributed on the frontlines. The local 

population and social media messages also played an important role in distributing such rumours 

and stories. As a result, Ukrainians were compelled to abandon a number of towns and villages 

without a fight [9, pp. 52–66; 10, pp. 67–77]. 

4. Malaysia Airlines Flight 17 (MH 17) 

The case of MH17 in Russian information operations is a good and very illustrative 

example of what Uku Arold, an Estonian expert in strategic communication, calls the «data 

deluge method» [11, p. 14]. Russia’s information warfare also uses this method in other cases, 

trying to target people with sometimes controversial information. The purpose is to disorientate 

the target audience [12]. But MH 17 is probably the most well-known case of using this “data 

deluge method", which is quite influential. Let us take the Russian newspaper Komsomolskaya 

Pravda (KP) as an example and then we will see that many articles, reportages or news from KP 

and from other Russian media channels and separatist media channels (e.g., propaganda agency 

«Novorossiya») on the MH17 topic are good examples of how Russian propaganda tries to 

supersaturate people with powerful, endless streams of information [13]. The MH17 catastrophe 

took place on 17 July 2014 and from this date a special Russian information operation started 

with the purpose of discrediting the Ukrainian armed forces, volunteers and government. Some 

days after the crash, KP only issued some brief information about MH17 and the catastrophe. 

Since 23 July 2014, however, the situation changed and KP started to produce the specific 

narrative that Ukrainian armed forces were probably to blame [14; 15; 16; 17].   

5. So-called humanitarian convoys 

Another important case that Russia has used in the information war against Ukraine is that of the 

so-called humanitarian convoys that were sent in large numbers to Eastern Ukraine from July 

2014. The purpose of these convoys was, of course, not humanitarian at all, nevertheless I will 

not discuss this topic here because the focus of my paper is information activity on the Russian 

side. More interestingly, since 8 December 2014 Komsomolskaya Pravda has discussed this 

issue quite often, after the arrival of the first convoy. Dr. Yevhen Fedchenko said: 

«Humanitarian convoy: Well, here it was important to show that Russia is helping. There was 

made a promise for different audience groups. Reusable promise. For the Russian audience they 

showed that Russia is a great power, Russians are merciful people who support people in 

Donetsk and Luhansk People’s Republics and send them bread and medicines. These are 

actually Russian citizens. And the Kyiv junta is killing them»[18]. 



Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення 

176 

 KP dealt most actively with the «humanitarian convoy» topics in August 2014, 

especially in the middle of the month [19; 20; 21; 22; 23; 24; 25].  

 They later returned to the subject less actively, several times in autumn and again in 

December when Russia sent «humanitarian convoys» to Ukraine once again. However, the 

rhetoric remained the same throughout the period: Russia is helping people in Donbass, but the 

Ukrainian government wants the destruction of Donbass and the people to suffer. Also, a 

number of prominent Western politicians and institutions wish people in Eastern Ukraine to 

suffer. This image was also advocated by other channels. The message was that Russia is trying 

to rescue the people of Eastern Ukraine, sending them food, medication, etc. Ukraine, however, 

is preventing it in any possible way because it wants the Donbass people to continue to suffer 

from hunger, disease, etc. According to the propaganda messages of KP, the Ukrainian side 

organised provocations all the time, including attacks against the «humanitarian convoys» [24].  

 In addition to Ukraine, the Baltic countries were also portrayed as wishing the people 

in the Donbass region would suffer [20; 21; 25]. The Russian message is that «humanitarian 

convoys» are legitimate and correct, as approved by the «Red Cross» [23]. 
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ГЕНЕЗА ПОНЯТТЯ «ГІБРИДНА ВІЙНА» 

 

Розуміння поняття «гібридності» як характеристики військових конфліктів 

сучасності вперше подемонстровано лише кілька років тому. За допомогою цього поняття 

колишній міністр оборони США Р. Гейтс описав специфічні «сценарії військових дій», в 

яких поєднуються «смертоносність збройних конфліктів між державами з фанатичним і 

неослабним завзяттям екстремістів, які ведуть нетрадиційні бойові дії». 

Перші згадки щодо поняття «гібридної війни» зустрічаються відразу після подій 9 

вересня 2001 р. [1], серед американських військових аналітиків і стратегів воно стало 

систематично застосовуватися тільки через три роки. Вперше публічно про нього сказав 

американський генерал Джеймс Маттіс у вересні 2005 року. Крім того, починаючи з 2006 

р., поняття «гібридної загрози» почало з'являтися в ряді військових документів США. 
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Спочатку у співпраці з Маттісом, а потім – самостійно його розвинув Френк Хоффман, 

відставний офіцер морської піхоти США і науковий співробітник Національного 

університету оборони США. Він написав ряд статей на цю тематику, а в 2007 р. випустив 

на їх основі монографію «Конфлікт в XXI столітті: походження гібридних війн» [2]. 

Подальше впровадження поняття «гібридність», отримало розвиток в політичному, 

військовому і науковому просторі. У 2010 р. робоча група НАТО (Planification stratégique 

& Concept) дала наступне визначення «гібридної загрози» – це загроза, створена реальним 

або потенційним противником (державою, недержавною організацією або терористами), 

яка полягає в реалізованій або передбачуваній можливості одночасного застосування 

традиційних і нетрадиційних військових методів для досягнення своїх цілей [3]. З огляду 

на це припускає, що «гібридна загроза» та інші варіації використання прикметника 

«гібридний» є продуктом американської корпорації РЕНД (RAND Corporation).  

Відзначимо, що саме корпорація РЕНД в минулому вже вводила в обіг ряд 

інноваційних термінів, серед яких і термін «інформаційна війна». Вказане поняття до 

теперішнього часу інтегровано й активно використовується у військово-політичному 

дискурсі. Відповідно до вищенаведенного слід звернути увагу на те що з 2015 р. поняття 

«гібридний» набуває нового розуміння, оскільки воно починає використовуватися в 

стійкому сполученні практично тільки з «війною». Одночасно відбулася значна 

активізація використання поняття «гібридна війна» в політичному лексиконі. Відповідно 

до цього, на Мюнхенській конференції з безпеки в лютому 2015 р. події на сході України 

характеризували як гібридну війну і президент України П. Порошенко, і канцлер 

Німеччини А. Меркель. Підтримуючи їх, колишній генеральний секретар НАТО Андерс 

Фог Расмуссен і головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі 

Філіп М. Брідлав також звинуватили Росію в тому, що вона веде в Україні «гібридну 

війну», що являє собою поєднання відомих і нових способів протистояння. Термін 

отримав розповсюдження і в інших західних державах. Так відбулася значна метаморфоза 

понять «гібридна війна» і «Росія», на чому еволюція «гібридності» і зупинилася. 

Можливо, лише тимчасово. При цьому автори неологізму виявляють певну занепокоєність 

не тільки «гібридною війною» як такої, скільки іншою проблемою – бажанням 

«агресивної» Росії змінити реальний міжнародний порядок і наявністю у неї амбіцій на 

регіональне і глобальне домінування [3].  

Поняття «гібридна війна» стало закріплюватися і в офіційних доктринальних 

документах на Заході. Так, в опублікованій Пентагоном 01 липня 2015 р. Національній 

військовій стратегії США розкрито зміст поняття «гібридна війна» у прив'язці до Росії. У 

документі наводиться відповідне судження: «Існує зона конфлікту, в якій перетинаються 
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державне і недержавне насильство. Його учасники поєднують і суміщають методи, сили, 

кошти й ресурси, щоб досягти поставленої мети [4]. У таких конфліктах можуть брати 

участь військові, які заперечують свою причетність до держави агресора, як це зробила 

Росія в Криму». Цікавою є інформація, яка міститься в головному військово-

стратегічному документі США і прямо вказує на жорстку прив'язку до гібридної війни 

саме Росії (яка використовує зазначений метод дій), і саме в зв'язку з подіями на сході 

України. За Стратегією, «в гібридних конфліктах можуть також брати участь державні й 

недержавні гравці, спільно досягаючи загальної мети і застосовують значний арсенал 

зброї, що прослідковується на сході України. Гібридні конфлікти зазвичай підсилюють 

невизначеність і подвійність, ускладнюють прийняття рішень і уповільнюють взаємодію, 

спрямовану на здійснення ефективних дій у зворотному напрямку». 

Висновки експертів з Revue del OTAN magazine (електронний журнал НАТО),  

свдчать, що міжнародні організації, на зразок Північноатлантичного альянсу, не мають 

певного досвіду адаптації до нового типу агресії, яка отримала назву гібридна війна. При 

цьому вказується, що росіяни виявилися хитрішими, і що в інформаційній війні вони 

мають значну перевагу, також зазначили що Russia Today б'є прямо в ціль [5]. 

Зазначається, що криза на сході України виходить далеко за її межі. Артикульована 

позиція керівництва РФ інтерпретується наступним чином: «...защита русских по 

происхождению не возлагается на страны, где они проживают, или на институты этих 

стран, а на Россию. Таким образом, вся наша интерпретация международного права 

разбивается вдребезги» [5]. У підсумку Захід вважає дії Росії за всіма ознаками агресією. 

Подібне сприйняття спрямоване на досягнення порозуміння громадян щодо збільшення 

військових витрат і заходів посилення тиску на Росію.  

«Гібридна війна» є одним з багатьох термінів, які застосовуються щодо т. зв. 

«нових війн». Їм приписують такі назви, як «війна керованого хаосу», «війни третього 

роду», «приватизовані війни», «мультиваріантної війни», «комплексні військові дії». 

Вважаємо що термін «гібридна війна» – не найгірший варіант з наведеного переліку хоча 

б тому, що він впливає як на раціональне, так і на емоційне сприйняття суб'єктом 

військово-політичної дійсності. Зрозуміло, що в теоретичному плані конструктивнішим є 

поняття «гібридний конфлікт», а в пропагандистському аспекті ефективнішим – «гібридна 

війна». Як відомо, сама категорія «війна» сильніше торкається емоційної сфери 

особистості, що не може не враховуватися під час впливу на значну аудиторію. 
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Збройними Силами України в районах постійної дислокації військових частин та 

проведення антитерористичної операції. 

Відсутність дієвої системи популяризації та інформування про діяльність Збройних 

Сил України і агресивна антиукраїнська пропаганда з боку Російської Федерації створили 

передумови до появи недовіри, а в окремих випадках, протидії з боку місцевого населення 

окремих районів Донецької та Луганської областей, що надало певні тимчасові переваги 

незаконним збройним формуванням та підрозділам збройних сил Російської Федерації.  

Військові, задіяні до виконання безпосередньо військових задач, мають безліч 

супутніх проблем, які доводиться вирішувати самостійно або з залученням цивільних 

(місцевого населення, представників органів місцевої влади, місцевих неформальних 

лідерів, міжнародних або неурядових організацій). Розуміння необхідності налагодження 

та підтримання взаємодії військового та цивільного компонентів у зоні конфлікту 

забезпечує якнайшвидший перехід від виконання військовими нетипових для них задач та 

функцій, що, в свою чергу, суттєво підвищує ефективність виконання поставленої 

військової задачі, прискорює досягнення кінцевої мети та, таким чином, скорочує період 

перебування у зоні конфлікту та пов’язані з цим витрати. Цивільно-військове 

співробітництво, як одна з функцій військового компоненту, є невід’ємною частиною 

сучасних багатовимірних операцій (англ. multidimensional operations), охоплює усі 

співпрацюючі сторони, задіяні у вирішенні конфлікту, та сприяє взаємній підтримці 

цивільного та військового компонентів [1]. 

З метою недопущення створення передумов гуманітарної катастрофи у районах 

проведення антитерористичної операції, виникнення соціальної напруги на іншій 

території України, формування позитивної громадської думки щодо діяльності Збройних 

Сил України під час дії особливого періоду, ведення правового режиму воєнного чи 

надзвичайного стану, у операціях з підтримання миру та безпеки, ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій у Збройних Силах України було впроваджено систему цивільно-

військового співробітництва (СІМІС – civil military cooperation), яка вже тривалий час 

працює у збройних силах багатьох країн НАТО [2].  

Вже у 2014 році система цивільно-військового співробітництва пройшла свою 

апробацію в районі проведення антитерористичної операції. А з початку 2015 року почала 

інплементуватися в усі Збройні сили України. На теперішній час це система, яка ще 

розвивається і Міністерство Оборони України і Генеральний Штаб розуміють її 

важливість.  

Пріоритетами у гуманітарній сфері при проведенні військової операції на Сході 

України Командуванням об’єднаних сил було визначено: 
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- захист цивільного населення; 

- створення умов для сталого соціального та економічного розвитку регіону; 

- нарощення потенціалу цивільно-військового співробітництва між Об’єднаними силами 

та органами державної і місцевої влади; 

- взаємодія з міжнародними та недержаними гуманітарними організаціями. 

Всі ці напрями є напрямами діяльності цивільно-військового співробітництво, яке з 

початком операції об’єднаних сил набуло нового значення. 

Цивільно-військове співробітництво – це систематична, планомірна діяльність 

Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів, 

утворених відповідно до законів України по координації та взаємодії з органами 

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, 

організаціями та громадянами у районах дислокації військових частин та підрозділів 

Збройних Сил України з метою формування позитивної громадської думки і забезпечення 

сприятливих умов для виконання Збройними Силами України покладених на них завдань 

та функцій шляхом надання допомоги цивільному населенню у вирішенні проблемних 

питань життєдіяльності з використанням військових та невійськових сил та засобів. 

Основними завданнями цивільно-військового співробітництва є: 

- проведення заходів з формування позитивної громадської думки щодо діяльності 

Збройних Сил України, зокрема під час участі в стабілізаційних (антитерористичних) 

операціях, під час введення правового режиму надзвичайного чи воєнного стану, 

операціях з підтримання миру і безпеки та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;  

- оцінка розвитку політичної, соціально-економічної, екологічної, санітарно-

епідеміологічної ситуації, міжконфесійних та міжетнічних відносин з метою 

визначення дестабілізуючих факторів у районах дислокації військових частин та 

підрозділів Збройних Сил України (українських миротворчих контингентів) і 

прогнозування їх впливу на умови виконання завдань; 

- аналіз місцевих політичних, культурних, історичних, етнічних особливостей, стану 

національного та місцевого управління, економічного розвитку, потреб місцевого 

населення, міграції (переміщення) населення, присутності і діяльності міжнародних 

урядових і неурядових організацій, а також релігійних та інших організацій;  

- співпраця з цивільним населенням, місцевими органами влади, міжнародними 

урядовими і неурядовими організаціями, а також релігійними та іншими організаціями 

в зоні діяльності військових частин та підрозділів Збройних Сил України з метою 

створення сприятливих умов виконання завдань;  
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- взаємодія з місцевими органами влади щодо надання в установленому порядку 

військовим частинам та підрозділам Збройних Сил України підтримки у формі робіт, 

послуг і матеріальних засобів; 

- надання допомоги місцевим органам влади в зоні діяльності військових частин та 

підрозділів Збройних Сил України з питань відновлення інфраструктури, забезпечення 

стабільності і безпеки, нормалізації життя цивільного населення; 

- визначення можливостей місцевих органів влади, громадських, релігійних, 

міжнародних організацій щодо надання допомоги цивільному населенню в зоні 

діяльності військових частин та підрозділів Збройних Сил України; 

- координація зусиль місцевих органів влади, громадських і міжнародних організацій 

щодо збалансованого використання ресурсів для відновлення об’єктів цивільної 

інфраструктури та забезпечення допомоги цивільному населенню в зоні діяльності 

військових частин та підрозділів Збройних Сил України; 

- сприяння створенню робочих місць для місцевого населення у сфері відновлення 

цивільної інфраструктури, підготовці відповідних кваліфікованих кадрів у взаємодії з 

місцевими органами влади, міжнародними та іншими організаціями; 

- координація надання гуманітарної допомоги цивільному населенню в зоні діяльності 

військових частин та підрозділів Збройних Сил України; співпраця з місцевими 

лідерами, місцевим населенням у зоні діяльності військових частин та підрозділів 

Збройних Сил України з метою формування позитивної громадської думки щодо 

діяльності Збройних Сил України. 

Організація взаємодії між військовими і цивільними є основою для реалізації 

функцій і завдань цивільно-військового співробітництва на всіх етапах підготовки та 

проведення операції. Своєчасна організація взаємодії на стратегічному, оперативному, 

тактичному рівнях допомагає одержати підтримку з боку цивільного населення, місцевих 

органів влади, міжнародних урядових і неурядових організацій, а також релігійних та 

інших організацій і створює передумови для успішного виконання завдань Збройними 

силами України. 

Організація та координація надання підтримки з боку місцевих органів влади, 

урядових та неурядових організацій (в т.ч. міжнародних), яка може безкоштовно 

надаватись у встановленому порядку у формі матеріальних засобів, робіт та послуг 

здійснюються шляхом застосування сил та засобів цивільно-військового співробітництва.  

Таким чином, цивільно-військове співробітництво є так званим «містком» між 

цивільним сектором та збройними силами, які спільними зусиллями виконують завдання 

щодо захисту держави підсилюючи один одного. 
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КІБЕРЗБРОЯ У «ГІБРИДНІЙ» ВІЙНІ 

 

«Гібридна» війна має свої ознаки, по-перше, вона поєднує конвенційні і 

неконвенційні бойові дії та відповідних учасників цієї війни (поряд зі збройними силами 

дійовими учасниками стають терористи, найманці, партизани, ополченці, 

бандформування, спецпідрозділи інших держав тощо); по-друге, початок «гібридної» 

війни пов’язаний з використанням неконвенційних методів ведення бойових дій 

незаконними збройними формуваннями; по-третє, протягом усієї «гібридної» війни дуже 

важливе значення надається боротьбі за розум і душі людей, тобто інформаційній 

боротьбі, де основними дійовими суб’єктами виступають також не військові, а цивільні: 

ЗМІ, телебачення, Інтернет, інші засоби масової комунікації [1, c. 115]. Деякі автори 

заговорили про появу нового різновиду війн: про кибервійну, яка також може бути 

складовою «гібридної» війни [2–6]. 

Термін «кібервійна» виник в 2007 р. – після того як електронним атакам піддалися 

сервери американського міністерства оборони – і став швидко поширюватися по всьому 

світу. Кібервійна – це гігантська сукупність електронних атак на об'єкт (і, відповідно, його 

захист). Такими об'єктами можуть виявитися інформація, програми, комп'ютери, зв'язок, 

глобальні та локальні мережі. Напад здійснюється в інтересах вчинення насильства над 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0704-17
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людьми, організаціями та країнами і спричиняє за собою загибель осіб, втрату здоров'я, 

заподіяння матеріальної та моральної шкоди, порушення інфраструктури і громадського 

порядку, в кінцевому підсумку – параліч життєдіяльності країни. 

У країнах НАТО і в КНР розглядаються три основні сценарії ведення майбутніх 

кібервійн. Перший, найбільш небезпечний, являє собою несподівану атаку на 

автоматизовані інформаційні системи управління найважливішими державними і 

комерційними об'єктами – атомною промисловістю, залізницями, паливними 

трубопроводами, насосними станціями, нафто- і газосховищами, лініями електропередач і 

аеропортами. Руйнування, до яких можуть привести атаки і операції, цілком можна 

порівняти за масштабом з наслідками реальних бомбардувань. Другий сценарій 

передбачає атаку на ключові Інтернет-ресурси, комунікаційне обладнання, веб-сайти і 

внутрішні мережі державних органів. Злом і блокування цих систем неминуче приведуть 

до хаосу і паралічу державного управління. Третій сценарій передбачає використання 

особливих методів прихованого кібернетичного впливу на супротивника за допомогою 

нових програмних і апаратних засобів для підвищення ефективності традиційних воєнних 

дій [7, c. 171]. 

Кібервійна розгортається у кіберпросторі, в якому виокремлюють три шари: 

фізичний (технічна інфраструктура систем зв'язку), семантичний (дані) і синтаксичний 

(протоколи передачі даних). Відповідно до цього виділяють: 1) атаки на фізичний шар 

(спрямовані на реальну інфраструктуру інформаційно-обчислювальних систем і систем 

передачі даних, які передбачають їх фізичне руйнування); 2) атаки на семантичний шар 

(порушення цілісності і коректності інформації); 3) атаки на синтаксичний шар 

(пошкодження даних за допомогою вірусів і порушення логіки функціонування систем) 

[8, c. 42]. Ці атаки здійснюються завдяки використанню кіберзброї, під якою розуміється 

різні програмні та технічні засоби, спрямовані на експлуатацію вразливостей в системах 

передачі та обробки інформації або програмотехнических системах. Характерні риси 

кіберзброї: 1) вплив на систему є інформаційним, відсутнє фізичне втручання; 2) вплив 

відбувається строго на певну систему або на тип систем з експлуатацією їх вразливостей; 

3) результатом впливу є передбачений і повторюваний результат; 4) вплив необов'язково 

руйнівній, метою є насамперед порушення нормального функціонування системи; 5) 

вплив кіберзброї відбувається всередині обмежених систем; 6) метою кіберзброї є системи 

і комплекси, що діють по однозначно встановленим законам і алгоритмам. 

Західні експерти Томас Рід і Пітер МакБерні виокремлюють 3 типи кіберзброї, яка 

використовує [9]: 1) низький потенційний кінець спектру - шкідлива програма, здатна 

впливати на системи ззовні, але не здатна проникнути в ціль або створити прямої шкоди. 
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До цієї категорії відносяться інструменти та програмне забезпечення (ПЗ) для генерації 

трафіку для перевантаження системи, вони завдають шкоди з тимчасовим ефектом; 

2) середній потенційний кінець спектру – будь-яке шкідливе вторгнення, яке ми можемо 

ідентифікувати, але яке не може впливати на кінцеву ціль, але в будь-якому випадку може 

створити функціональний і фізичний збиток. У цю категорію включений загальний агент 

вторгнення, такий як шкідливе ПЗ, здатний швидко поширюватися; 3) високий 

потенційний кінець спектру – агент, який здатний проникати в ціль, уникаючи будь-якого 

захисту, що створює пряму шкоду жертві. Це може бути випадок складної шкідливої 

програми, яка може завдати шкоди конкретній системі, такий як вірус Stuxnet [10]. 

Використовуючи уразливі місця операційної системи і горезвісний «людський фактор», 

Stuxnet наприкінці вересня 2010 р. успішно вразив 1368 з 5000 центрифуг на заводі зі 

збагачення урану в Натанзі, а також зірвав терміни запуску ядерної АЕС у Бушері. 

Замовник – невідомий. Виконавець – недбайло з Siemens, який вмонтував інфікований 

флеш–накопичувач в робочу станцію. Збиток, завданий ядерним об'єктам Ірану, можна 

порівняти зі шкодою від атаки ізраїльських ВПС. 

Російський дослідник Віталій Кабернік пропонує свою класифікацію кіберзброї. 

Він виокремлює чотири типа кіберзброї [11]: 1) вибіркова система (прикладом є вірус 

Stuxnet, його метою була абсолютно конкретна система з відомими уразливими місцями, в 

тому числі і на рівні кінцевих виконавчих пристроїв. Вплив вкрай вибірковий: вірус 

практично нешкідливий для інших систем, використовуючи їх лише як медіатор для 

поширення, а точніше, як спосіб доставки до заданої цілі); 2) адаптивні системи з 

зовнішнім керуванням (комплекс кіберзброї може бути описаний як інформаційна 

система, що складається з чотирьох блоків: проникнення, збору інформації, зв'язку і 

управління, мутації (модернізації). Схема впливу такої кіберзброї на цільову систему 

описується в наступній послідовності: використовуючи модуль проникнення, шкідлива 

частина зброї впроваджується в систему; використовуючи модуль зв'язку і управління, 

хробак надає операторам додаткову інформацію; користуючись отриманою інформацією, 

оператори вибирають оптимальні способи впливу на цю конкретну ціль; використовуючи 

модуль мутації, шкідливе ПЗ модифікує себе, набуваючи нових властивостей. Приклади: 

хробак Flame і комплекс Red October); 3) автономна адаптивна система (експертна 

система, яка спирається на базу знань про об'єкт впливу, накопичену розвідувальними 

службами класичними методами. Приклад: розробка, що проходить під кодовою назвою 

Suter – це вкрай просунута система радіоелектронної боротьби, яка, імовірно, здатна 

вибирати спосіб впливу на системи ППО противника без участі оператора, аналізуючи 

обстановку в реальному часі. Система не проникає в інфраструктуру противника, тобто не 
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є комп'ютерним хробаком, а впливає на цільові системи в реальному часу, включаючись у 

механізми зворотного зв'язку); 4) автономна система, що самонавчається (система 

штучного інтелекту, яка здатна довільним чином модифікувати себе для автономного 

проникнення в цільову систему, її аналізу і подальшого самостійного вибору 

оптимального способу впливу, що виробляється в реальному часі). 

Вважають, що першим випадком застосування кіберзброї в кінетичному плані 

вважається вибух на сибірському газопроводі «Уренгой-Сургут-Челябінськ» у 1982 р. 

Газопровід мав стратегічне значення для СРСР, так що США були кровно зацікавлені в 

подібній НП. На початку 1980-х рр. президент Р. Рейган нібито схвалив план диверсії 

проти економіки СРСР, і радянським комп'ютерникам була передана програма, що 

містила приховані дефекти. Вони згодом і спровокували вибух газопроводу [12]. За 

розрахунками зарубіжних фахівців, тільки елементарне відключення комп'ютерних мереж 

призвело б до руйнування 20% середніх компаній і близько 33% банків протягом 

декількох годин; 48% компаній і 50% банків зазнали б крах протягом декількох діб [7, c. 

169]. Таким чином, кіберзброя вже зараз має потенціал поразки, порівнянний зі зброєю 

масового ураження, а зі збільшенням комп'ютеризації державних, інфраструктурних та 

життєзабезпечуючих об'єктів потенціал даної зброї буде тільки зростати. Найближчим 

часом будуть створені комплекси супроводу кібератак, які не потребують застосування 

спеціальних знань і максимально спрощують їх використання при максимізації їх 

ефективності. Тому захист від кіберзброї у «гібридній» війні стає актуальним завданням 

держави, спецслужб, збройних сил, громадськості та пересічних громадян. 
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IDENTITY AS A TOOL OF INFORMATIONAL WARFARE 

 

The conflict in the Donbas was described as «Ukrainian crisis» by most western experts 

and media. But also the expert use the term «hybrid warfare» to describe the event in Ukraine in 

2013-2018. In our opinion, this term, «hybrid war» is better to use to understand the causes and 

nature of actions carried out by Russia against Ukraine. «Hybrid war» is a military strategy that 

combines a conventional war, cyber war and a small war. One of the main forms of conducting a 

«hybrid warfare» are information activities, psychological actions and cyber attacks aimed at 

both the structural components of the technical state and its citizens [2]. 
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According to the Deputy Secretary General of NATO A. Vershbow, «hybrid warfare» 

combines military threat, lurking intervention, covert supply of weapons and weapons 

systems, economic blackmail, diplomatic hypocrisy and manipulation within the media using 

straight misinformation» [6]. 

Taking into account the significant role of the informational tools and propaganda 

component of this war, the important practical problem is to disclosure of relevant advocacy and 

counterpropaganda methods used by the all parties of the conflict to form the public opinion 

favorable to them. The special role is played here by way of an appeal to the «national identity» 

or «identity» as a whole. R. Ashmore, K. Doe and T. McLaughlin-Volpe generally define social 

identity as an aggregate of categorical accessories, i.e. a number of characteristics inherent to a 

person, which are (or implied) also shared by a group of people [1]. 

.According to L. Nagorna, socially, identity has the form of the most significant political, 

cultural, religious and other orientations, by which is determined a network of human 

connections with groups, institutions, ideas etc. Thus, the term «identity» covers a complex set 

of meanings, expectations, representations, political preferences, commitments to the particular 

system of values [3].  

Such kinds of identity as national, ethnic, language, religious come from similar cultural 

classification criteria; they often overlap and reinforce one another. Alone or together, they can 

mobilize and sustain strong community [5]. 

The phenomenon of national identity can perform both as a tool and as an object of 

propaganda influence. The instrumental function of national identity in the informational war is 

that the propaganda, deliberately concentrating and actualizing «language, culture, history, 

values issues contributes to the degree of the conflict between the social communities 

(approximately regional community of Donbas, Crimea which oppose their separatism opposed 

to the rest of the Ukraine)» [4].  

Creating «artificial» new socio-cultural values and priorities leads to the perception and 

accentuation of a new identity (the formation of the civil «Ukrainianization» and national civic 

patriotism among representatives of different ethnic groups in Ukraine and as controversy – the 

denial of Ukrainian identity held by separatist-minded residents of Donbas). To camouflage the 

RF’s role in the conflict, the Russian propaganda tried to make urgent solving the problems of  

language, culture, history in the region to make it possible the possible to start an armed clash on 

this background. 
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СОЦІОГУМАНІТАРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ 

ДОНБАСІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 90-Х РР. XX СТ. У КОНТЕКСТІ 

ФОРМУВАННЯ ДИСКУРСУ «ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ» 

 

В історії Донецького краю пострадянської доби своєрідною «точкою біфуркації» 

окреслюється рік 1994-й: опанувавши у 1993 р. страйковим рухом шахтарів, боси 

«донецького клану» саме 1994 р. змогли поставити під свій повний контроль економічне 

життя регіону та наважилися за допомогою адмінресурсу [1] організувати  у березні цього 

року т. зв. «Совещательный референдум в Донецкой и Луганской областях» (з питаннями 
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про «двуязычие», «федерализацию Украины» та «полноправное участие Украины в 

экономическом союзе, в межпарламентской ассамблее государств СНГ»). Після цього 

соціогуманітарні процеси у краї починають розгортатися у напрямі, наприкінці якого вже 

виразно окреслюється перспектива російської збройної інтервенції: під цим оглядом не 

можна не погодитися з одним із чільних донецьких сепаратистів С. Баришніковим (2014 р. 

проросійські бойовики призначили його т. зв. «ректором Донецького национального 

университета») у тому, що «именно этот референдум привел впоследствии к Русской 

Весне» [2]. Прикметна особливість: якщо в період від початку шахтарського страйку 

1989 р. до, умовно кажучи, помежів’я 1992 – 1993 рр. історію Донеччини визначали 

громадські рухи, страйкоми, неформальні ініціативи, то, починаючи від 1994 р. і до 

останніх років правління В. Януковича, ця історія вже розвивається в парадигмальній 

динаміці кримінальних війн та голосних вбивств: у короткому часі Донеччина 

перетворюється на замкнений у собі і практично відокремлений від України анклав, де 

замість конституційної форми правління встановлюється режим прямої бандитської 

диктатури з виразною проросійською орієнтацією. 

В аспекті світоглядно-ідеологічному легітимізувати панування «донецького клану» в 

регіоні повинна була особлива ідеологія, у дискурсі якої парадоксально й алогічно 

поєднувалися елементи консервативно-сталіністські, шовіністично-імперські та 

регіонально-сепаратистські. Виразником таких тенденцій на тогочасній Донеччині стала 

реанімована  КПУ (прикметно, що саме в Донецьку 19 червня 1993 р. проходив Перший 

з’їзд відновленої після заборони в 1991 р. Компартії України). Репресивний тиск, який 

чинився владою регіону на українські патріотичні сили та незалежні громадські 

організації, спричинив до того, що на виборах по округах Донеччини починають 

«перемагати» комуністи. Стверджувати, що такі результати були наслідком «вільного 

волевиявлення» – принаймні наївно: владою – і київською, і регіональною – для Компартії 

послідовно «зачищався» політичний простір. Президент Л. Кучма у кадровій політиці 

також «поставив» у Донецькій та Луганській областях на Компартію [3]: відлік часу до 

російської інтервенції весни 2014 р. було розпочато. 

«Гуманітарна політика» комуністів виявилася на Донбасі цілком передбачуваною:   її 

основою стало культивування «радянського міфу» і нероздільно пов’язане з цим плекання 

ностальгії за СРСР як неодмінної домінанти соціокультурного життя краю. Такий вибір 

був глибоко продуманим і під оглядом інтересів, звичайно, не загальнонаціональних, а 

партійно-кланових – раціональним та ефективним. З одного боку, ностальгійно-

радянський міф легітимізував Компартію як нібито охоронця «величних досягнень» 

СРСР, «справжньої пам’яті» про «Велику Вітчизняну війну» і т. ін: реально займаючись 
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закріпленням своїх позицій у владних кабінетах та особистим збагаченням, очільники 

КПУ зі зрозумілих причин не мали і найменшого бажання зорганізовувати страйки чи 

формувати бойові профспілки  для боротьби з власниками «копанок», натомість вони за 

повної згоди криміналітету та номенклатурників «праздновали 9 мая», у регіоні практично 

тотального зросійщення «защищали русский язык» та «не пускали в страну НАТО». З 

другого боку, плекання цього міфу в регіоні було вигідне реальним «власникам» Донбасу: 

«радянський міф» засадничо суперечить європейській ідеї громадянської активності як 

наріжного каменю «суспільного договору», він зорієнтований на пасивне перебування в 

матриці «клієнтельного соціуму», на очікування «добробуту» як результату дій і рішень 

«мудрих керівників». Особистість, зорієнтована на «ідеальний тип» радянської людини 

мала «гордится великой победой», за закликом партбосів виходити на «майские» та 

«октябрьские» демонстрації, голосувати за тих, кого «рекомендует обком», але на її 

власну – непідконтрольну істеблішменту! – активність накладалося жорстке табу. 

Симптоматично, що офіційна КПУ, у другій пол. 90-х поставивши під свій контроль 

обласні та районні ради Донецької і Луганської областей, фактично монопольно 

репрезентуючи регіон у ВР, не зробила жодної – жодної! – спроби хоч якось протидіяти 

варварським формам впровадження «дикого капіталізму» на Донбасі.  

Чи можна, однак, стверджувати, що Донбас у другій пол. 1990-х рр. був цілковито 

позбавлений навіть рудиментарних форм громадянської ініціативи? Звичайно, ні: опір 

всевладдю компартійних функціонерів був – проблема насамперед полягала у тому, що 

він не набирав масових форм. Безсумнівно, чинником спротиву були українські 

ініціативи, які мали характер культурний або політичний (про останні, зрозуміла річ, 

доводиться говорити меншою мірою, хоча на регіон і поширювали свою діяльність РУХ, 

УРП, КУН, УНА-УНСО). У ситуації, коли «власники» шахтарського краю потрактовували 

російськомовність як прикмету лояльності, а усвідомлену україномовність – як 

політичний виклик, навіть сама культурницька праця з підтримки українства в Донецькій 

та Луганській областях вимагала жертовності та високого ідеалізму. Від поч. 90-х і до 

самого початку російської збройної агресії найактивнішими тут були активісти 

Всеукраїнського товариства «Просвіта»: на всеукраїнське визнання здобулася діяльність 

українських патріотів Донеччини – В. Білецького, М. Олійник, І. Магрицької, 

В. Семистяги (і цей шерег вільно продожувати і продовжувати). В умовах, коли влада в 

регіоні була навіть не нейтральною, а цілковито ворожою, «просвітяни» Донеччини та 

Луганщини спромоглися надати  суттєву допомогу українським школам регіону (щорічно 

регулярними були «рейди» просвітян, під час яких освітянам безкоштовно передавалися 

бібліотечки навчальної літератури [4]), провести низку важливих культурно-мистецьких 
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акцій патріотичного спрямування. З 1994 р. в Донецьку розпочала працю дослідницько-

видавнича фундація «Український культурологічний центр» (у її «активі» – публікація 

важливих праць з історії та сьогодення Донеччини, регулярний вихід авторитетного 

аналітично-інформаційного часопису «Схід» [5]). Від 1997 р. діє Донецьке відділення 

Наукового товариства імені Шевченка [6], регулярно видаючи (перше число вийшло у 

2001 р.) «Донецький вісник Наукового товариства імені Шевченка». Українську 

«присутність» на Донеччині посилювала добре зорганізована педагогічна та видавнича 

діяльність відповідних українознавчих кафедр Донецького та Луганського університетів.  

Спротив всевладдю номенклатури та криміналітету не обмежувався тільки 

дискурсом українського культурництва. Ті страйкоми та шахтарські колективи, які змогли 

зберегти започатковану під час страйку 1989 р. традицію самоорганізації, також вбачали у 

зміцненні «групи Ахметова – Януковича» найбільшу загрозу здобуткам робітничого руху. 

В авангарді тут була заснована 1991 р. Незалежна профспілка гірників України. Ця 

професійна організація (згодом трансформована у Конфедерацію вільних профспілок 

України), твердо і послідовно обстоюючи інтереси шахтарів, зорганізовувала страйки та 

акції протесту; симптоматично, що НПГУ, завжди виступала в союзі з українськими 

патріотичними силами, а з початком т. зв. «Русской весны» її актив включився у боротьбу 

із проросійськими сепаратистами). Проте «рух Опору» на Донбасі був заслабким і, на 

жаль, не отримував жодної реальної підтримки від влади у Києві.  
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КРИМІНАЛЬНИЙ НАТОВП ТА ЙОГО РОЛЬ У ГІБРИДНІЙ ВІЙНІ 

Проблема натовпу як соціального феномену тривалий час привертає увагу 

дослідників у контексті вивчення масового суспільства та поведінки соціальних груп. У 

суспільно-гуманітарній думці дана проблема не є новою, зокрема соціологами та 

психологами натовп як соціальне явище предметно починає розглядатися у другій 

половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст. та його дослідження пов’язане із іменами Г. Тарда, 

Г. Лебона, М. Михайловського, З. Фройда та інших [1–4]. Саме у цей період дослідники 

починають звертати увагу на особливості поведінки особистості, розчиненій у масі інших 

особистостей. 

Французький вчений Г. Ле Бон виділяє наступні риси, яких набувають індивіди у 

натовпі: 1) усвідомлення індивідом непереборної сили внаслідок чисельності натовпу, а 

також анонімність та зникнення почуття відповідальності у натовпі, що «…дозволяє йому 

піддаватися таким інстинктам, яким він ніколи не дає волі, коли буває один»;                    

2) заразливість; 3) сприйнятливість до навіювання [4, с. 162]. 

На окрему увагу заслуговують дослідження власне явища кримінального натовпу. 

У зв’язку із цим, слід відзначити працю «Злочинний натовп» італійського кримінолога С. 

Сигеле [5]. У ній зокрема автор звертає увагу на склад натовпу та роль у ньому 

«соціальних покидьків» [5, с. 65–68]. Як зазначав С. Сигеле «злочинці, божевільні, діти 

божевільних, алкоголіки, взагалі соціальний бруд, позбавлений будь-якого морального 

почуття і розбещений злочином, – складали найголовнішу частину бунтівників і 

революціонерів» [5, с. 69–70]. 

Злочинний натовп також виступає предметом дослідження у творчості Г. Ле Бона 

[4, с. 269–274] та Г. Тарда [1, с. 359–390]. Так, французький соціолог та кримінолог Г. 

Тард говорячи про злочини натовпу зазначає, що люди у натовпі «…відразу ж стають 

абсолютно чужими іншому людству, яке не входить в їхню групу, робляться не здатними 

співчувати стражданням інших людей, які ще недавно були їхнім братами і 
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співгромадянами, а тепер стали для них абсолютно чужими або навіть ворогами, 

придатними лише для того, щоб їх палити, вбивати або грабувати» [1, с. 362]. 

Російсько-американський соціолог П. Сорокін, який був учасником російської 

революції 1917 року, зазначав свої власні відчуття від спілкування із натовпом: «Я ніколи 

не забуду ці обличчя у знавіснілому натовпі. Вони втратили все людське, зміцнивши в 

собі лише звіриний початок» [6, с. 238]. 

Американський соціолог Г. Блумер, який досліджував колективну поведінку, 

використовував поняття «соціальна інфекція», яка «…належить до порівняно швидкого, 

несвідомого та нераціонального поширення будь-яких настроїв, поривань або форм 

поведінки» [7, с. 175]. 

Український соціолог І. Рущенко звертає увагу на феномен штучно створеного 

кримінального натовпу [8, с. 212] та його використання у гібридній війні. Він виділяє 

створення кримінального натовпу як окрему підривну соціальну технологію у російсько-

українській гібридній війні [8, с. 210–226]. 

На відміну від «природніх» натовпів штучно створений кримінальний натовп І. 

Рущенко відносить до класу «злочинних» з трьох причин: 1) він використовується для 

повалення законної влади та перемоги країни-агресора; 2) його насильницькі дії 

плануються заздалегідь; 3) колективні дії кримінального натовпу «містять справжній 

букет злочинів» [8, c. 213–214]. 

Кримінальний натовп відіграв руйнівну роль на першому етапі гібридної війни 

навесні 2014 року. Завдяки кримінальному натовпу здійснювалися захоплення державних 

установ у Донецькій та Луганській областях, зокрема установ силових структур 

(управлінь прокуратури, МВС та СБУ і т. ін.). 

Важливе місце у кримінальному натовпі відігравали представники криміналітету: 

діючі злочинці, особи, які раніше відбували покарання або притягувалися до кримінальної 

відповідальності, особи, які звільнялися із місць позбавлення волі [9, с. 79], а також 

представники напівкримінальних кіл, наприклад, спортсмени із різноманітних бійцівських 

клубів («тітушки»), молодь із кримінальними рисами поведінки (гопники) і т. ін. Кримінал 

активно залучався не лише до захоплення держустанов, а й до «блокування колон 

військової техніки, захоплення військових частин, нападів на представників 

правоохоронних органів, участі у антидержавних та антисуспільних масових акціях 

насильницького характеру із застосуванням зброї, чергування на блокпостах, участі у 

розгоні проукраїнських мітингів, насильницьких дій проти прихильників єдності держави 

(побиття, викрадення, вбивства тощо)» [10, с. 126]. Крім того, у кримінальному натовпі 

були присутні носії інших різновидів девіантної поведінки: наркомани, безхатьки, 
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волоцюги тощо та в цілому асоціальні, маргіналізовані, люмпенізовані представники 

регіону або завезені із Росії. 

Варто зазначити, що кримінальний натовп у гібридній війні наповнювали не лише 

представники кримінального або напівкримінального андеграунду, а й ідейні 

прихильники країни-агресора, колабораціоністи, зрадники з числа держслужбовців, 

силовиків і т. ін. Крім того, у воронку кримінального натовпу потрапляли й інші категорії 

громадян, зокрема ошукані та інформаційно дезорієнтовані жителі регіону, які у 

довоєнний час вели цілком законослухняний спосіб життя. Так, Ю. Хотлубей, який у 2014 

році працював на посаді міського голови міста Маріуполь, зазначав: «Знаєте, який у нас 

був натовп розлючених жінок? Ось це було страшно. Вони як вівчарки готові були нас 

розірвати! Мужики були не такі страшні, як ці баби» [11]. 

Таким чином, кримінальний натовп відіграв значну деструктивну роль у 

розгортанні російсько-української гібридної війни. Він виступив у якості невійськової 

сили, за допомогою якої агресору вдалося захопити владу на Донбасі. У зв’язку із цим, 

дослідження явища кримінального натовпу та технології його використання в умовах 

гібридної війни, а також в інших соціальних катаклізмах сучасності представляє значну 

увагу з точки зору соціологічної науки. 
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Розділ 4 
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м. Маріуполь, Україна 

 

ПЕРСПЕКТИВИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕІНТЕГРАЦІЇ ТИМЧАСОВО 

ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ: ЮРИДИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Реалізація державної політики реінтеграції тимчасово окупованих територій 

відповідає вимогам суверенітету України, міжнародним правовим договорам та Гаазьким 

конвенціям. Російсько-українська гібридна війна та гібридні конфлікти в світі виявили 

кризу системи міжнародних відносин, яка прямим чином впливає на внутрішню політику 

держав світу, змушуючи їх переосмислювати підходи до власної національної безпеки, 

підштовхує до створення нових міжнародних коаліцій або до вступу у вже існуючі 

безпекові організації, ставить країни, які стали жертвами агресії, у залежність від 

підтримки міжнародних партнерів у їхніх спробах щодо відновлення суверенітету над 

власною територією і т. ін. Українська держава не є винятком серед країн, які тимчасово 

втратили свої території, та повинна постійно шукати засоби ефективної реалізації 

державної політики щодо реінтеграції тимчасово окупованих територій. 

Україна, згідно з Конституцією України, є суверенною і незалежною державою. 

Суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є 

цілісною і недоторканною. Перебування на території України підрозділів збройних сил 

інших держав з порушенням процедури, визначеної Конституцією та законами України, 

Гаазької конвенції 1907 року, IV Женевською конвенцією 1949 року, а також всупереч 

Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про 

нерозповсюдження ядерної зброї 1994 року, Договору про дружбу, співробітництво і 

партнерство між Україною і Російською Федерацією 1997 року та іншим міжнародно-

правовим актам є окупацією частини території суверенної держави Україна та 

міжнародним протиправним діянням з усіма наслідками, передбаченими міжнародним 

правом [1]. 
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До основних інститутів, регулюючих політику реінтеграції, належать: 

- Верховна Рада України. 

- Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених 

осіб України. 

- Адміністрація Президента України / Головний департамент правової політики; 

Головний департамент з питань гуманітарної політики; Головний департамент з 

питань внутрішньої політики; Головний департамент інформаційної політики; 

Департамент з питань громадянства. 

- Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. 

- Військово-цивільні адміністрації Донецької та Луганської областей. 

- Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні. 

Основними напрямками реалізації міжнародної та державної політики реінтеграції 

тимчасово окупованих територій є: 

- Мінський меморандум від 19.09.2014 року [6]; Мінські домовленості від 12.02.2015 

року [7]. 

- План заходів щодо реінтеграції тимчасово окупованої території та її населення 

Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених 

осіб України. Метою Плану є забезпечення дотримання прав і свобод громадян 

України, які проживають на тимчасово окупованій території та реінтеграція тимчасово 

окупованої території та її населення у єдиний Конституційний простір України [3].  

- Співпраця з міжнародними партнерами у питанні реінтеграції тимчасово окупованих 

територій.  

- Санкції України щодо Російської агресії в Україні. 

- Міжнародні політично-економічні санкції щодо Російської агресії в Україні. 

- Закони України: Закон України «Про Військово-цивільні адміністрації»; Закон 

України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах 

Донецької та Луганської областей»; Закон України «Про забезпечення прав і свобод 

громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»; Закон 

України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»; Закон 

України в «Про особливості державної політики із забезпечення державного 

суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській 

областях»; Закон України «Про створення необхідних умов для мирного врегулювання 

ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей» [1; 4; 5; 8; 9;10]. 

Важливою віхою у вітчизняній законотворчості став довгоочікуваний закон про 

деокупацію або Закон України «Про особливості державної політики із забезпечення 
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державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та 

Луганській областях», від 18.01.2018 № 2268-VII [9]. 

Російська Федерація як держава-окупант відповідно до IV Гаазької конвенції про 

закони і звичаї війни на суходолі та додатка до неї: Положення про закони і звичаї війни 

на суходолі від 18 жовтня 1907 року, Женевської конвенції про захист цивільного 

населення під час війни від 12 серпня 1949 року та Додаткового протоколу до Женевських 

конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних 

конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року, несе відповідальність за порушення 

захисту прав цивільного населення. 

Факт остаточного виведення та повної відсутності всіх збройних формувань 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях у порядку, визначеному цим 

Законом, встановлюється Міністром оборони України та Міністром внутрішніх справ 

України шляхом спільного подання Президентові України, який виключно на цій підставі 

приймає відповідне рішення [9]. 

Отже, вітчизняне законодавство створило певне законодавче підґрунтя для запуску 

процесу реінтеграції тимчасово окупованих територій. Однак, остаточне вирішення даної 

проблеми полягатиме у політико-дипломатичній площині та залежатиме від сприятливої 

міжнародної ситуації. 
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ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ДЕОКУПАЦІЇ СВІДОМОСТІ 

 

Поняття «деокупація свідомості» не є бездоганним і містить у собі багато 

суперечностей. Так, якщо ми вважаємо, що є можливим реальний процес деокупації 

свідомості, то тоді неминуче та закономірно маємо визнати і наявність процесу його 

«окупації». Найімовірніше під окупацією, у даному випадку, буде матись на увазі 

результат «захоплення», опанування свідомістю людини з наступним маніпулюванням 

нею з боку якихось зовнішніх сил. Відтак логічним є виникнення питання: що можна 

вважати процесом маніпулювання (управління) свідомістю? Чим принципово 

відрізняється операція по звільненню, «деокупації» свідомості від зворотного процесу її 
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опануванням, підкоренням? [1]. Нарешті, чи не є ці процеси по суті рівнозначним проявом 

насильства, в кінцевому підсумку, по відношенню до самої свідомості людини? 

Відомо, що людська свідомість є результатом взаємодії самої людини з 

суспільством, вона – продукт цієї взаємодії. Чому ж в одному випадку вплив суспільства, 

або певної його частини, на свідомість ми вважаємо позитивним явищем, а в іншому, 

протилежному – негативним? Цікаво, що правоту свого підходу в боротьбі за свідомість 

самої людини намагаються довести обидві сторони впливу, вбачаючи в цьому можливість 

узаконення власного права на управління (маніпулювання) нею. Та чи справедливо це? 

В історії розвитку людини так сталось, що більша частина суспільства немає своїх 

особистих поглядів на світ і не є самостійною в своїх думках про нього. Таких людей в 

часи соціальних революцій називали «болотом», сьогодні в нашій країні – «ватниками». 

Це поняття стало майже науковим терміном. Соціологія стверджує, що «ватники» завжди, 

як і сьогодні, складали основну групу людського соціуму. Таке становище з позиції 

природи людини – найраціональніший результат її розвитку. З одного боку, так 

забезпечується створення суспільної ніші, в рамках якої відбувається вибір пропонованого 

групами творчої меншості варіанту розвитку соціуму. З іншого боку, меншість завдяки 

такої пасивності більшості отримує можливість наводити порядок у хаосі подій й 

керувати всім соціумом, спрямовуючи його енергію на зміни. Відтак наявність 

можливості керувати (маніпулювати, управляти) окремими групами населення є 

фундаментальною рисою як буття окремої людини, так і суспільства в цілому й закладена 

в саму їх природу.   

Далі. Знаряддям маніпулювання в усі часи була інформація через яку до свідомості 

людини і соціальної групи доводилась певна ідея. Твердження, що процес інформування 

може носити об’єктивний, незаангажований характер є, в кращому випадку, помилковим. 

Саме ж маніпулювання носить або відкритий характер при якому інформування просто 

перетворюється у пропаганду конкретної ідеї (чи-то у боротьбу між ними різними). Або 

маніпуляція характеризується закритістю й здійснюється на основі встановлення певних 

правил між продуцентами ідей, на основі подальшого дотримання цих правил у роботі з 

суспільством та збереження певного «статус-кво» між суб’єктами управління.  

Вказана відмінність між типами маніпуляції є ключовим пунктом, який відрізняє 

ідеократичний (тоталітарний) та ліберальний, вільнодумний (демократичний) підходи до 

пропаганди. Тоталітарний підхід, формулюючи ідеї і принципи, намагається уніфікувати 

свідомість всіх людей відносно них. Це звужує варіативність шляхів розвитку суспільства, 

стереотипізує та догматизує процес мислення окремої особи, що у кінцевому результаті 

веде до стагнації будь-яких форм життя суспільства. Хоча тут треба визнати, що з іншого 
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боку, по-перше, позірна відкритість суб’єкта маніпулювання щодо об’єкту, 

налаштованість на прямий діалог з ним, з цим об’єктом, лестить останньому, переконує 

його в справедливості такої позиції, змушує добровільно відмовлятись від власних думок 

та прийняти позицію суб’єкта. (Саме тому тоталітаризм майже завжди носить 

популістський характер.) По-друге, зосереджуючись на досягненні спільної мети у деякий 

короткий історичний відрізок часу тоталітарне суспільство може зробити значний ривок 

вперед, подібно спринтеру на марафонській дистанції. Що це – блеф, суб’єкт знає або 

здогадується. Та це не сприймається як обман, подібно тому, як не сприймають за обман 

актори свою гру на сцені. Це велика гра життя, а блеф – те «надзавдання» (за К. 

Станіславським), яке має бути метою кожної постанови. Отже завданням тоталітарного 

підходу є повна, всеосяжна «окупація» свідомості людини (глядача) та підкорення її одній 

ідеї, незалежно від того, який зміст сама ця ідея несе. Згодом, але повною мірою 

закономірним наслідком такої окупації, її кінцевим пунктом є сакралізація базової ідеї 

тоталітарної практики з відкиданням будь-яких раціональних засад свого існування та 

всеосяжним переходом у суцільно ірраціональну площину буття, в область міфів і віри.  

Ліберально-демократичний підхід навпаки свідомо бореться проти формування 

єдиної ідеї й тим більше проти монополізації нею як свідомості суспільства, так й 

свідомості окремої особи. Демократія передбачає утвердження пріоритету методу 

взаємодії людини і ідеї, а не змісту цієї взаємодії. Тому окупація свідомості при демократії 

в принципі відкидається. Свобода ставлення людини до ідеї, суб’єктивна сутність 

особистості визнається визначальною, фундаментальною базою розвитку суспільства. Але 

у зв’язку з тим, що більшість суспільства складають зовсім не ідеальні особистості 

(«Гірших всюди більшість» – говорив давньогрецький мудрець Біант [2]), з одного боку, а 

з іншого – в ньому відсутні спільні духовні зв’язки у вигляді однієї ідеї, мети, тощо, 

суспільна ентропія в такому демократичному суспільстві є значно вищою. Відтак процес 

маніпулювання свідомістю більшості тут також стає суттєво складнішим процесом. Перед 

керівними інститутами демократії, окремими її суб’єктами цей факт висуває завдання 

необхідності розвести ідею (теорію) і практику людської діяльності. У порівнянні з 

тоталітарним варіантом, вони принципово не можуть формувати єдиний комплекс їх 

взаємообумовленості та взаємоіснування. Їх автономія має бути абсолютною. Тож Ідея 

демократії – вибір свідомості самої особистості, а вже особистість сама повинна вдаватись 

до практики самопідкорення, самоокупації нею. Яким чином це можливо, чи можливо 

взагалі свідомість людини відокремити від її практичних рішень і справ?  

Проблема у тому, що пропаганда демократичної ідеї ведеться опосередковано, не на 

базі прямої агітації за її переваги, а на базі формування широкої альтернативи думок-ідей 
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з метою підключення до роботи механізмів аналітичної раціональної дії, а не чуттів, віри. 

А подібна практика неминуче «втягує» свідомість людини у свої тенета, переконуючи її у 

тому, що це і є її власний особистісний вибір, а не нав’язаний кимось або чимось.  

І все ж описувана методика дії демократичного підходу до процесу маніпулювання, 

як правило, «спрацьовує» із запізненням, з деяким часовим люфтом, обумовленим 

набуттям практичного досвіду об’єктом маніпулювання. Навіть у казках добро перемагає 

лише з подоланням низки перешкод і поразок на шляху до мети. Причина цього – все той 

же факт, на який вказувалось вище: природна пасивність і небажання статистичної 

більшості працювати над собою. Відтак формується «зачароване коло», з якого людство, 

окуповане своїми внутрішніми суперечками, ніяк не зможе вирватись на свободу. Відтак 

олтар цієї свободи до сьогодні постійно наповнюється жертвами самих її заручників. 

На початку індустріальної доби великий англійський філософ Т. Гоббс сформулював 

ідею Левіафана – своєрідної людини-суспільства (держави) в образі велетня Природи, її 

своєрідного Монстра. Якщо в наш час скористатись цією ідеєю мислителя і перенести її в 

сферу сучасних наукових реалій, то перед очима можна буде побачити дивний 

біологічний феномен у вигляді єдиного, але складеного з автономних одиниць, Організму. 

Підкреслюємо, буття цього Організму хоч і підтримується соціальними зв’язками, але 

носить біологічне єство. Відтак до нього і можна, і потрібно застосовувати перевірені 

практикою, психофізіологічні закономірності життя Людини. Свідомість цього Нового 

Левіафана, як і Людини (згідно з вченням З. Фройда [3]), має тривимірну структуру. («ID» 

(Воно) – підсвідомість, «EGO» (Я) – свідомість, «SUPER-EGO» (Супер-Я) – над 

свідомість). При цьому, якщо «Я» – це об’єкт маніпулювання, то «Воно» й «Супер-Я» – це 

ті суб’єкти свідомості, які сперечаються між собою за право керувати (маніпулювати) всім 

об’єктом. Саме порушення статус-кво у відносинах об’єкту з суб’єктами в структурі 

Левіафана призводить до його «захворювання». Виявити джерело хвороби, або «хворий» 

об’єкт (орган) соціуму не важко – будь-яке суспільство, рівень довіри в якому до суб’єкта 

влади наближається до 100%, є «хворим» і свідчить, що свідомість «болота» (об’єкту 

маніпулювання) повною мірою о/купована (заражена, інфікована) певним владним 

суб’єктом. «Діагноз» такої хвороби полягає в ідентифікації вірусу, роль якого може 

відігравати будь-яка ідея, що зазнала мутації, набула маніакального характеру оскільки 

«вірус» живе за рахунок не власної об’єктності, а зовнішньої суб’єктності. До того ж в 

області визначення норм поведінки своєрідні «тести» на нормальність кожного суб’єкту 

процесу маніпулювання в практиці життя використовуються постійно і невблаганно. А, як 

відомо, саме практика є критерій істини. Тож сьогодні Монстри підсвідомості та 
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надсвідомості, атакуючи свідомість, намагаються ускладнити нормальний стан її 

функціонування.  

Основуючись на вченні З. Фройда та висновках сучасної соціальної психології, 

можливе застосування різноманітних методів лікування і суб’єкта-порушника ситуації 

статус-кво, і його заручників з враженою «окупованою свідомістю» (сьогодні цей 

ідентифікований вірус отримав назву «стокгольмський синдром»). У принципі, ці методи 

можна поділити на три групи. Перший варіант терапії передбачає загін Монстрів назад, у 

підсвідомість, використовуючи подібні ж, продуковані свідомістю, страхи, манії, розлади. 

(Цей метод можна назвати «маніпулятивною гомеопатією» бо змістом процесу лікування 

є вигнання подібного подібним.) У рамках цього методу практикується залякування, 

психологічний тиск, формування альтернативних страхів, чим передбачається, знову, 

вдруге, перелякати пацієнта настільки, щоби перший переляк забувся ним на завжди. 

(Моральні витрати в рамках цього методу дорівнюються застосуванню необхідного 

насильства щодо самогубця). Другий метод – метод витягування на поверхню розуму 

Примар свідомості через тривалу толк-терапію, в окремих випадках – із застосуванням 

«гіпнозу», який в цьому випадку дорівнюється «примушенню до сповіді». Ця методологія 

вже давно стала основною, традиційною і зразковою для демократичного суспільства. 

Тому до неї виробилось певне звикання, що значно послабляє дієвість «лікування». (Цей 

метод включає: перевиховання, переконання, створення окремих умов, що мають на меті 

сприяти розвіюванню різних підозр з боку «пацієнта», завоювання «лікарем» довіри з 

його боку, тощо.) Й, нарешті, третій метод – «медикаментозний», заснований на 

брутальному пригніченні враженої психіки об’єкту через вплив на різноманітні фізичні 

чинники його існування. В рамках цього методу практикується будь-яке обмеження 

фізичної активності реципієнта бо, як відомо, навіть проста «фізіотерапія» (або гамівна 

сорчка) багатьом швидко вправляє розум. (Щодо нашого прикладу в якості такого 

лікування може застосовуватись обмеження «хворого» в пересуванні, в певних 

громадянських правах, в доступі до різноманітних матеріальних ресурсів тощо.) В будь-

якому випадку процес «деокупації свідомості» потребує комплексного підходу до 

кожного прояву «хвороби» і не може обмежуватись якоюсь однією методологією.  
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СУСПІЛЬНІ ОЧІКУВАННЯ ЩОДО ВРЕГУЛЮВАННЯ ЗБРОЙНОГО 

КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ 

 

Проблема розв’язання східноукраїнського конфлікту належить до визначальних 

суперечностей українського суспільства, що впливатимуть на його подальшу долю 

найближчі десятиліття. Аналізуючи реальну ситуацію, можна стверджувати, що у ході 

цього конфлікту склалася ситуація, за якої національні інтереси українського народу 

підмінюються інтересами правлячих кіл України, що позбавляє можливості знайти 

спільну основу для інтеграції доведених до розколу частин суспільства, представлених 

населенням Донбасу та іншої частини України. Більше того, в українському суспільстві 

відсутній сталий консенсус як щодо воєнного протистояння так і суспільно-політичного 

конфлікту на Сході України. Українська влада та світове співтовариство 
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безальтернативним шляхом врегулювання конфлікту на Донбасі вважають реалізацію 

Мінських домовленостей, тобто «Комплексу заходів щодо виконання Мінських угод», 

узгодженого 12 лютого 2015 р., хоча існує експертна думка, що за низкою положень 

Мінських угод позиції сторін помітно є різними. Це обумовлює необхідність їх 

переузгодження на компромісній основі [1, с. 14–15]. О. Власюк вважає: «Оцінка позиції 

Москви та її поплічників-колаборантів вести конструктивний діалог щодо мирного 

врегулювання створює патову ситуацію «нескінченного глухого кута», виходу з якого 

найближчим часом не очікується. Така непоступливість Кремля призводить не лише до 

загострення бойових дій, а й до загального загострення на геостратегічному рівні – 

розгортання нового глобального протистояння з туманними перспективами для всіх його 

учасників» [2, с. 173]. Особливо важливе значення для врегулювання конфлікту на 

Донбасі має встановлення контролю над ділянкою державного кордону України в зоні 

конфлікту: «Саме вирішення цього питання та перекриття каналів постачання бойовикам 

фінансових ресурсів сприятимуть припиненню підтримки бойовиків ззовні і значному 

прискоренню процесу мирного врегулювання на Донбасі. Окремо слід зазначити, що 

умова Мінських домовленостей щодо відновлення повного контролю над державним 

кордоном з боку української влади по всій зоні конфлікту, яке має розпочатись у перший 

день після проведення місцевих виборів (пункт 9), створює значні загрози щодо 

можливості забезпечення проведення таких виборів у правовому полі України» [3, с. 37]. 

Усвідомлення суспільних очікувань та орієнтацій є важливим для адекватної 

державної політики в різних частинах країни, а також для оцінки наслідків адаптації 

українського суспільства до нових викликів, пов’язаних з процесами врегулювання 

конфлікту, перебігу Операції об’єднаних сил (ООС) – фактичним станом воєнного 

протистояння. Запропоновані матеріали соціологічного опитування1 надають інформацію 

щодо очікувань і ставлення населення до різних сценаріїв розвитку ситуації. Важливим 

питанням є прийнятність чи неприйнятність громадянами України різноманітних кроків і 

певних компромісів, які пропонуються заради встановлення миру на Донбасі.  

Результати (див. табл.1) свідчать, що фактично жодний з компромісів, які присутні 

в полі суспільного дискурсу, не був підтриманий переважною більшістю населення 

України.  

                                                           
1 Опитування проводилося ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка» 

спільно з ГО «Центр «Соціальний моніторинг» за участі відділу моніторингових досліджень соціально-

економічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України в березні 2018 р. в 24 

областях України та м. Києві. Метод отримання інформації: індивідуальне інтерв'ю «віч-на-віч» за місцем 

проживання респондента. Усього опитано 2015 респондентів. Стандартні відхилення при достовірних 95% і 

співвідношенні змінних від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,34–2,24%. Метод отримання інформації: 

індивідуальне інтерв'ю «віч-на-віч» за місцем проживання респондента. 
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Таблиця 1. 

Рівень «прийнятності-неприйнятності» окремих можливих шляхів вирішення збройного 

конфлікту на Донбасі, % (в розрізі регіонів) 

ТАК – варіант прийнятний 

НІ – варіант не прийнятний 
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Діяти згідно та строго в рамках Мінських 

домовленостей 

ТАК 56,7 50,1 46,9 58,0 73,9 68,2 54,9 

НІ 26,2 33,2 34,8 26,6 8,8 12,8 34,8 

Прямі (без участі міжнародних посередників) 

переговори керівників України та Росії про 

умови відновлення української влади на нині 

неконтрольованих територіях Донецької та 

Луганської областей 

ТАК 53,9 43,6 48,6 60,7 61,2 57,9 53,0 

НІ 31,4 47,4 34,9 24,3 28,2 18,7 35,3 

Введення миротворчих війск ООН на всі 

непідконтрольні українській владі терито-рії 

Донецької та Луганської областей  

ТАК 53,8 65,1 57,4 51,9 39,3 50,4 32,9 

НІ 29,9 22,8 26,1 29,4 43,0 28,9 61,8 

Введення миротворчих війск на 

неконтрольований українською владою 

кордон між Україною та Росією в окремих 

районах Донецької та Луганської областей  

ТАК 52,5 63,2 54,8 50,2 40,7 48,6 30,7 

НІ 30,5 23,8 27,2 33,1 36,4 29,9 64,1 

Прямі переговори влади України та керівників 

самопроголошених республік «ДНР», «ЛНР» 

про умови мирного врегулювання ситуації 

ТАК 44,4 41,0 29,6 45,0 64,7 50,2 52,2 

НІ 41,3 50,6 53,0 42,8 24,7 25,7 35,4 

Проводити економічну блокаду тимчасово 

окупованих територій 

ТАК 39,1 53,7 35,7 48,6 31,3 29,3 19,3 

НІ 45,7 32,3 50,4 34,7 53,6 52,4 72,9 

Припинення бойових дiй i визнання територій 

тимчасово окупованими 

ТАК 38,7 30,8 26,0 43,4 47,9 50,7 25,7 

НІ 45,2 58,6 62,5 41,9 22,3 26,9 66,6 

Проведення виборів на непідконтрольних 

українській владі територіях Донецької та 

Луганської областей після введення туди 

миротворчих віськ ООН під контролем 

міжнародних спостерігачів з наступним 

визнанням результатів 

ТАК 36,2 36,2 25,8 27,4 42,9 36,7 30,5 

НІ 42,6 54,2 50,3 46,9 26,0 34,0 58,1 

Продовження бойових дiй до повного 

відновлення української влади 

ТАК 31,6 49,8 33,4 36,8 19,6 21,7 22,2 

НІ 56,5 37,4 55,1 53,8 72,9 62,7 70,7 

Надання нині неконтрольованим українсь-кою 

владою територiям Донецької та Луганської 

областей («ДНР», «ЛНР») особливого 

(«федеративного») статусу в складі України 

ТАК 29,4 9,7 15,0 26,1 59,6 31,3 60,5 

НІ 52,8 83,6 65,1 54,2 23,0 42,4 21,6 

Визнання незалежності самопроголошених 

республік («ДНР», «ЛНР») в окремих районах 

Донецької та Луганської областей, їх 

вiд’єднання вiд України 

ТАК 12,1 4,3 4,9 8,0 10,3 19,9 28,8 

НІ 71,1 89,4 81,3 75,4 59,6 53,2 54,4 

Найприйнятнішими кроками є мирні та дипломатичні шляхи врегулювання 

конфлікту, ті, що передбачають переговорний процес і застосування миротворчих місій. 

Так, погоджуються з тим, що слід діяти згідно та строго в рамках Мінських 

домовленостей 56,7%, підтримують ідею прямих (без участі міжнародних посередників) 

переговорів керівників України та Росії про умови відновлення української влади в 
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ОРДЛО – 53,9%. За введення миротворчих війск ООН на всі непідконтрольні українській 

владі території висловились 53,8%, за введення миротворчих війск на неконтрольований 

українською владою кордон між Україною та Росією в ОРДЛО – 52,5%.  

Переважно неприйнятними видаються і такі варіанти домовленостей, як 

проведення виборів на непідконтрольних українській владі територіях Донецької та 

Луганської областей після введення туди миротворчих військ ООН під контролем 

міжнародних спостерігачів з наступним визнанням результатів (42,6% називають 

неприйнятним компромісом, але 36,2% були б із цим згодні);  проводити економічну 

блокаду тимчасово окупованих територій (45,7% називають неприйнятним, але 39,1% 

були б із цим згодні). Ідея прямих переговорів влади України та керівників 

самопроголошених республік «ДНР», «ЛНР» про умови мирного врегулювання ситуації є 

прийнятною для 44,4%, неприйнятною – для 41,3%. Найнеприйнятнішими стали 

пропозиції визнання незалежності самопроголошених республік, їх відділення від України 

(71,1% вважають такий крок неприйнятним і тільки 12,1% – прийнятним); надання нині 

неконтрольованим українською владою територіям («ДНР», «ЛНР») особливого 

(федеративного) статусу в складі України (52,8% вважають такий крок неприйнятним). 

Також неприйнятним для більшості опитаних є варіант продовження бойових дiй до 

повного відновлення української влади (56,5% вважають це неприйнятним і 31,6% згодні 

на врегулювання ситуації таким шляхом). Водночас припинення бойових дiй i визнання 

територій тимчасово окупованими є неприйнятним для 45,2%, прийнятним – для 38,7%.  

Описана ситуація засвідчує одночасно як фрагментацію, так і поляризацію поглядів 

щодо переважної більшості варіантів врегулювання конфлікту. Розбіжності стають дедалі 

виразними, коли ми розглядаємо їх у регіональному розрізі. Дотримання Мінських 

домовленостей найбільше підтримується мешканцями Півдня та Сходу України, меншою 

мірою на них покладаються опитані на Заході та в Центрі країни, мешканці Київа. Ідеї 

введення миротворчих війск (у різних варіантах) не підтримаються переважною 

більшістю мешканців саме тих областей і регіонів, які  географічно наближені до зони 

конфлікту (Півдня, Сходу та Донбасу). Натомість, мешканцям цих регіонів більше до 

вподоби ідея проведення прямих переговорів влади України та керівників 

самопроголошених республік. Відповідно, такий шлях врегулювання конфлікту не 

сприймається більшістю респондентів Західного та Центрального регіону, мешканцями 

столиці. Аналогічні розбіжності помітні і щодо питання економічної блокади. Ідея 

припинення бойових дiй знаходить найбільшу підтримку на Сході та Півдні країни, тоді 

як на Донбасі фікується настількі ж низький рівень підтримки, як у Західному та 

Центральному регіонах. Проте в оцінках прийнятності продовження бойових дiй (до 
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повного відновлення української влади) Донбас вже демонструє протилежну позицію, 

синхронізуючись з Півднем і Сходом країни. Висловлені погляди мешканців Південного 

регіону, які проживають між «гарячими точками» (Донбасом і Кримом), демонструють 

глибоку занепокоєність і почуття небезпеки, страху.  
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ПРОЦЕС ВИХОВАННЯ МОЛОДІ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ 

ДОНБАСУ ЯК ЧИННИК ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ 

 

Соціальна та гуманітарна сфера в Україні зазнала чи не найбільш помітного 

впливу гібридної війни з боку Росії. Це помітно через спотворення інформації в ЗМІ, 

активізацію прихильників «русского мира» в соцмережах, розвитку відповідних напрямів 

блогосфери, підігравання прорадянським настроям в ефірах телеканалів. Наочно дія 

гібридної війни виявляється в усій гуманітарній політиці квазіутворень ОРДЛО. Тут 

ситуація доведена до абсурду, адже підкріплена повною безкарністю та відсутністю 

контролю з боку правових механізмів. Метою гуманітарної, інформаційної та етнічної 

політики, керованої Кремлем, є гібридизація свідомості, насамперед, місцевих мешканців, 

що повинна «повернути» донбаську ідентичність в лоно російської культури.  

Ф. Гоффман у праці «Конфлікт у ХХІ столітті. Повстання гібридних воєн»      

терміном «гібридна війна» позначає комбіноване використання ворогом дозволеної зброї, 

http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/shevtsov_shlyahi-f5df4.pdf
http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/niss_Kreml-agressin__druk-d7e5f.pdf
http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Separatism_druk-8a53a.pdf
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партизанської війни, тероризму, сепаратизму, злочинної поведінки та пропаганди для 

досягнення політичних цілей [1]. Методами ведення такого роду війни є дискредитація 

органів влади противника, диверсифікація громадської думки, маніпулювання на 

високому політичному рівні, побудова агентури впливу, проведення спеціальних 

інформаційних операцій та акцій інформаційно-психологічного впливу, дезінформування, 

способи подання інформації. У соціальній та гуманітарній сферах вона має форми 

протидії переосмисленню власної історичної спадщини, нівелювання українських 

культурних цінностей і формування проросійських настроїв у суспільстві у спосіб 

насаджування міфу про спільний «русский мир», заперечення існування окремої від 

росіян української нації з власною мовою, культурою та історією, ставлення під сумнів 

права української нації на самовизначення й утворення національної держави [2]. 

Гібридні війни в гуманітарній сфері ведуться на перспективу, вражаючи  

суспільну думку, масову свідомість заздалегідь сконструюваною інформацією та через 

експорт ідеологем. Важливим моментом для творення спотвореної реальності є надання їй 

правдоподібного вигляду через певне тлумачення фактів та чіткий поділ на «своїх – 

чужих» і, відповідно, формування образу ворога. Особливий інтерес для гібридизації 

свідомості становить молодь. Як при будь-якій війні важливим є інституалізація цього 

процесу – використання системи освіти.  

На окупованих територіях Донбасу можна виділити чіткі напрямки гібридизації 

молодого покоління. Поступово вимивається покоління, яке виховувалось за стандартами 

української освіти і щороку зі школи формуються нові стереотипи мислення школярів, 

переорієнтовані на російське виховання. Структурування ідеологічного та політичного 

регулювання освітнього процесу квазідержавних утворень здійснювалося через створення 

паралельних до України гілок влади з її атрибутами – «конституціями», «указами», 

«розпорядженнями», «законами» та легітимації влади силовими методами. Першим 

«визвольним» процесом окупації, який дав підставу захищати «пригноблене» населення 

стало зросійщення освіти. Впродовж 2014/15 навчального року на окупованих територіях 

відбувалося переведення шкіл із українською мовою викладання на російську, ліквідація 

класів з українською мовою навчання, зменшення кількості годин на вивчення української 

мови у школах. Друга велика хвиля зросійщення пройшла в січні 2015 року. Окремі 

школи та класи з українською мовою викладання примусово перевели на російську мову 

після Нового року. Третя хвиля зросійщення прокотилася наприкінці навчального року, 

коли батьків змушували відмовлятися від навчання українською мовою [3]. Наступним 

кроком стала стандартизація освітніх програм під формування єдиного простору 

«русского мира» з історичним, географічним, світглядним обґрунтуванням єдності з 

російським «братнім народом». Це чітко простежується в динаміці вливання 
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«отєчєственной» історії в русло історичного розвитку російської держави з усіма 

ідеологічними атрибутами. Окрему функцію у системі залучення молоді до майбутнього 

поповнення кадрового резерву бойовиків, так званої «коренізації» військового потенціалу 

стає розроблена система військово-патріотичного виховання. Окрім військової підготовки, 

вміння поводитись з легкою та артилерійською зброєю, необхідною стала розробка 

відповідних ідеологічних мотивацій, що ґрунтується на міфологемах часів СРСР 

(«Великої вітчизняної війни» та Афганської війни) та формування культу героїв з 

сучасних бойовиків. Гібридизація свідомості тут проявляється у змішуванні воєнних дій 

різних періодів під єдиним девізом «боротьби з фашизмом» та підміні поняття «свобода» 

неправовими та кримінально-бандитськими методами впровадження. 

Формами такого виховання виступають «уроки мужності», предмет «Защита 

Отечества», військово-спортивні ігри («Зарница», «Братские игры «Союз Булат», «Удар», 

«Защитник – это гордо» та ін.). Завдання формування системи «патріотичного виховання» 

покладено на кілька «міністерств» – «освіти», «культури», «спорта» та «Мініністерство 

оборони». Його реалізація передбачає просування ідеології «русского мира» та 

підвищення мотивації місцевого населення до військової служби та захисту квазідержав. 

Окремим механізмом просування на українські території є розроблення програм 

інтеграції Донбасу. Зокрема, у «ДНР» затверджена нова «Програма воз’єднання народів 

Донбасу», метою якої є переманювання населення прифронтових зон («підтримка 

мирного населення, що проживає в районах, що в даний час знаходяться під контролем 

України») з метою отримання соціальної допомоги, медичного обслуговування, освіти 

(російською мовою), та, навіть, концертів російських зірок естради [4]. 

Реакцією України на появу нового покоління молоді, яка не сприйматиме її як 

Батьківщину, або остерігатиметься репресивних заходів, має стати розробка ряду програм 

з реінтеграції, деколонізації та опір інформаційній агресії. Молодь має бачити позитивні 

перспективи, навчатися, мандрувати, жити в Україні. 
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миротворчої місії Організації Об’єднаних Націй (ООН) в зазначених районах, на 

неконтрольованій ділянці міжнародно визнаного державного кордону України та районах 

проведення операції Об’єднаних сил. 

Враховуючі сучасні реалії конфлікту на сході України, миротворча місія ООН має 

бути багатофункціональна, комплексна операція, яка має включати військовий, 

поліцейський, цивільний компоненти, які мають гармонічно діяти для досягнення умов, за 

яких в кінцевому результаті можливо буде відновити повноцінне мирне життя і розвиток 

конфліктних територій. Повне припинення збройного конфлікту можливе лише тоді, коли 

протиріччя, що зумовили його виникнення, в той чи інший спосіб будуть вирішені.  

Одним з інструментів для врегулювання збройних конфліктів є застосування 

військової сили у формі міжнародних миротворчих місій.  Значною мірою обґрунтування 

даного питання знайшло в працях В. Горбуліна, Р. Додонова, Є. Магда, В. Філіпчука, П. 

Гай-Нижника, С. Рахманіна, Г. Шелест. Проте питання щодо завдань деескалації воєнного 

конфлікту силами і засобами міжнародної миротворчої місії ООН залишаються 

невирішеними. 

Метою дослідження є визначення механізмів деескалації збройного конфлікту 

силами і засобами міжнародних миротворчих місій ООН з урахуванням особливостей 

конфлікту на сході України.  

Фаза деескалації збройного конфлікту характеризується наявністю однієї або 

декількох таких ознак:  

- початком зниження напруженості конфлікту в момент кульмінації, коли сторони 

конфлікту вичерпують необхідні для боротьби ресурси;  

- втрачається соціальна підтримка дій уряду;  

- витрати на продовження конфлікту переважають очікуваний результат; 

- призупиняється відкрита конфронтація. 

До існуючих варіантів підходів врегулювання та вирішення збройного конфлікту 

включаються дипломатичні методи, гуманітарні операції, міжнародні миротворчі місії, 

складовими яких є інформаційні, правові та воєнні елементи.  

Зупинимося на ролі міжнародних миротворчих місій, мандат на розгортання яких 

формується після прийняття політичного рішення Радою Безпеки ООН (РБ ООН). Метою 

місій є запобігання виникненню конфліктів; створення умов для їх врегулювання та 

вирішення за згодою сторін або з використанням примусових заходів за рішенням РБ 

ООН; проведення гуманітарних акцій; усунення загрози миру чи акту агресії [2].  

Організація діяльності з підтримання міжнародного миру і безпеки покладена на 

ООН та включає [3]: 
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1) власне миротворчість (або встановлення миру) –  дипломатичні зусилля, 

пов'язані з організацією посередництва або переговорів, між сторонами конфлікту, що 

спрямовані на досягнення мирної угоди; 

2) підтримка миру – операції небойового характеру, що здійснюються за згодою 

сторін з метою виконання досягнутих угод; 

3) примус до миру – бойові операції або загроза застосування сили з примусу або 

стримування воюючих сторін; 

4) будівництво миру – діяльність, здійснювана після завершення бойових дій (пост 

конфліктний період) і спрямована на відновлення економіки та політичної стабільності в 

регіонах конфлікту. 

Мандатом на операції регулюються такі питання, як: мета розгортання місії, термін 

перебування в районі відповідальності, її склад та всі інші питання пов’язані із механізмів 

деескалації конфлікту, зокрема [4]:  

- розгортання сил для запобігання конфлікту або його перетікання через кордони; 

- стабілізація конфліктної ситуації після припинення вогню;  

- створення умов для досягнення угоди про встановлення тривалого миру між 

сторонами; 

- забезпечення здійснення всеосяжних мирних угод; 

- надання сприяння країнам чи територіям в подоланні перехідного періоду і створення 

стабільного уряду на основі демократичних принципів, ефективного управління та 

економічного розвитку. 

З метою сприяння вирішення завдань деескалації конфлікту миротворці ООН часто 

залучаються до участі в таких заходах: 

- роззброєння, демобілізація та реінтеграція колишніх комбатантів (програма DDR - 

disarmament, demobilization and reintegration); 

- розмінування; 

- реформування сектора безпеки і здійснення інших заходів, пов'язаних із забезпеченням 

правопорядку, проведенням виборів, сприяння зміцненню органів державної влади та 

соціально-економічному відновленню. 

Незалежно від операції ООН до її мандату включають завдання з підсилення 

гуманітарної складової з питань гендерної проблематики (S / RES / 1325 (2000)); S / RES / 

1612 (2005) охорони дітей в збройних конфліктах; та S / RES / 1674 (2006) щодо захисту 

цивільного населення в умовах збройного конфлікту. 

В ході російсько-українського збройного конфлікту важливе значення набули 

соціально-політичні, інформаційні, релігійні і психологічні аспекти, пов’язані з гібридним 



Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення 

217 

характером конфлікту, що вимагає комплексного підходу ООН [5]. Тому для їх вирішення 

визначальними повинні бути соціально-політичні заходи, забезпечення підтримки з боку 

основної частини населення. Серйозною проблемою стає охорона та відновлення 

комунікацій. Враховуючи досвід антитерористичної операції (АТО) на сході України ряд 

завдань соціально-політичного характеру було покладено на новостворені підрозділи 

цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України.  

Складовою частиною міжнародної миротворчої місії ООН повинні стати 

підрозділи, які здійснюють психологічні операції, які можна визначити як сукупність 

форм, методів і засобів впливу на людей з метою зміни в бажаному напрямку їх 

психологічних характеристик, групових норм, масових настроїв.  

Суттєвим є забезпечення безпеки миротворців. Досвід АТО свідчить, що Росія і 

підконтрольні їй бойовики продовжують залякувати, переслідувати і нападати на 

спостерігачів ОБСЄ і обмежувати їх доступ в деякі райони Донбасу, не дозволяючи їм 

виконувати свій мандат. Тому в сучасних конфліктах пошук балансу між безпекою 

власних сил та мінімізацією втрат серед цивільних є надзвичайно складним процесом – 

але від цього все більше залежить успішне виконання місії.  

Деескалація залежить також від обраної стратегії поведінки суб’єктів воєнного 

конфлікту, основними з яких є суперництво, співпраця, партнерство, компроміс, 

ігнорування та пристосування. Найбільш прийнятною при цьому є стратегія 

«партнерства» спрямована на пошук таких варіантів вирішення проблеми, які дозволили б 

задовольнити інтереси всіх сторін [6, с. 110].  

Деескалація воєнного конфлікту на сході України міжнародними миротворчими 

місіями ООН спрямована на врегулювання та вирішення протиріч в політичній, 

дипломатичній, правовій, гуманітарній, економічній та військовій сферах. Основні заходи 

деескалації регламентуються мандатом місії, згода на розгортання якої надається РБ ООН.  
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ЖИТТЯ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ: ЯК ЙОГО 

БАЧАТЬ МЕШКАНЦІ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ 

 

Дослідження було проведене в лютому 2018 р. в Луганській області (в містах 

Сватово, Старобільськ,  Рубіжне, Сєвєродонецьк) та в Донецькій області (в містах 

Покровськ, Мирноград, Слов’янськ, Миколаївка) методом фокус-груп.  Респондентами 

були особи різного віку (від студентів до пенсіонерів), різної освіти, статі, які мали 

родичів або друзів на окупованій частині Луганської та Донецької областей, з якими 

підтримували контакт. Частина респондентів була внутрішньо переміщеними особами 

(ВПО). Дехто з респондентів не тільки знав про погляди своїх знайомих, а особисто 

перетинав лінію розмежування і на власні очі бачив ситуацію в так званих «народних 

республіках» і обговорював її зі знайомими (наприклад, «Я тоже с Донецка. Езжу я туда 

каждую неделю…. Мы здесь просто работаем. У меня там и дочка с зятем, мама, 

свекровь – вся родня»). 

 З метою дотримання анонімності учасники не знайомилися, також вони були 

попереджені про те, що нас не цікавлять прізвища і інші особисті дані осіб, які надавали 

інформацію про ситуацію на тимчасово окупованих територіях й оцінювали її. Ці  

застереження робилося для того, щоб учасники груп, які позитивно оцінювали діяльність 

http://www.un.org/ru/aboutun/booklet/peace.shtml
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«керівництва» «ЛНР/ДНР», мали змогу відверто висловити свої погляди, не побоюючись 

негативних наслідків для себе і тих знайомих, чиї погляди вони озвучували. Спілкування з 

групами підтвердило доцільність цих застережень, оскільки серед проросійськи 

налаштованих респондентів має місце «страх перед СБУ» і побоювання неприємностей за 

висловлювання думок, що суперечать офіційній українській версії подій («я, наверное, 

выскажусь за каждого или у каждого такое в голове. У каждого в голове затаилось вот 

такое: «А нам потом ничего не будет?»). В усьому іншому фокус-групи проводилася за 

стандартною процедурою. 

Ми з з'ясовували джерела поінформованості респондентів щодо оцінки подій 

мешканцями окупованих територій. Це передусім телефонні розмови зі знайомими і 

родичами з окупованих територій, спілкування через «скайп» і соціальні мережі, бесіди з 

тими, хто приїздив в гості з окупованих територій, власний досвід поїздок на окуповані 

території, а також використання мобільних додатків Viber, WhatsApp та інших. Багато хто 

відзначав, що при телефонних розмовах відчувається скутість, уникання гострих 

політичних тем і критики влади тими, хто перебуває на окупованій території. Поширена 

думка про те, що телефонні розмови прослуховуються. 

Певна заляканість, скутість може проявлятись і у тих, хто приїхав з окупованих 

територій: («Заходять люди, по них зразу видно, що вони прийшли з тієї сторони, з того 

боку. Бо якийсь такий страх в очах, настороженість іде, і такі дистанцію 

витримують», «Знаете, они боятся ещё сильно раскрываться, …  потому что ей завтра 

ещё ехать туда и не дай Бог ее товарищ стуканет, что она там сказала лишнее слово и 

ее скажут, що она там так»). Водночас висловлювалася і протилежна думка щодо того, 

що люди втомилися мовчати: («Уже, я за Антрацит говорю, и возраст от 30 до 60 лет 

довольно много знакомых, уже ничего не боятся, люди уже просто устали молчать и,  

наверное хочется какого-то движение может быть»). 

На думку наших респондентів, всім мешканцям «республік» незалежно від їхніх 

політичних симпатій і антипатій подобається «мирне життя» і «налагоджений побут», 

«дешевші і якісніші продукти», «наявність широкого вибору ліків в аптеках», «більші 

можливості працевлаштування в Україні». Не подобається тривала і некомфортна 

процедура перетину кордону, «черги біля пенсійного фонду» і бюрократична тяганина, 

високі тарифи на комунальні послуги, погані дороги, «дорога медицина» (включаючи 

неофіційні платежі), «українізація» і «декомунізація», а також «відсутність порядку і 

стабільності».  

На окупованих територіях подобаються «чистота в Луганську і Донецьку», 

«дешевша» або «безкоштовна медицина», «спроби навести порядок» («боротьба з 
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корупцією в медицині, з наркоманами й алкоголіками»), «кращі» дороги, які 

«систематично ремонтуються». Також є думка, що після закінчення навчання випускники 

«забезпечуються роботою» (мабуть, це стосується певних категорій професій, фахівців з 

яких бракує). Не подобається «відсутність робочих місць» в цивільній сфері, 

комендантська година, нижча якість і вища ціна продуктів, проблеми з медикаментами, 

заборона на відвідування України певним категоріям працівників. Складається враження, 

що в «республіках» першорядну увагу і підтримку мають сфери важливі для їх 

позитивного іміджу (дороги, чистота «столиць», «безкоштовна медицина», «порядок»). 

На думку респондентів, в «ДНР/ЛНР» краще стали жити військові, працівники 

силових структур і «міністерств». У зв’язку з виїздом до України частини кваліфікованих 

службовців звільнилися місця і відбулося зростання в службовій ієрархії тих, хто 

залишився. Також матеріально краще жити стало тому, хто «віджав» чужий бізнес. 

Респонденти вважають, що краще стало жити пенсіонерам, які отримують українську 

пенсію і місцеву грошову допомогу.  

Називалися різні версії причин конфлікту на Сході. На думку наших респондентів, 

ті, хто підтримує «республіки», покладає провину за початок конфлікту на «Майдан». «Не 

було б Майдану, жили б добре як і раніше» – вважають ці особи. Винний також 

український уряд, який був створений «після Майдану». Також є конкретніші уявлення 

про причину війни: «прихід до влади радикальних націоналістів у Києві», що «змусило 

Донбас захищатися»; «прагнення Донбасу до автономії», що забезпечила б 

«справедливіший розподіл вироблених цінностей між центром і регіоном»; 

«геополітичний конфлікт між РФ і США, ареною якого є Україна»; «бізнес-інтереси тих, 

хто заробляє на війні». Ніхто не говорив про агресію Росії, але визнавалося прагнення 

частини населення Донбасу приєднатися до Росії за кримським сценарієм. Більшість 

версій знімають відповідальність з населення Донбасу і перекладають відповідальність на 

когось – «націоналістів», США, українську владу.  

Одною з найболючіших є тема про повернення до мирного життя і настання 

стабільності, коли можна планувати і прогнозувати свою діяльність на тривалий період. 

Це головна і найзаповітніша мрія переважної більшості. Ще одна важлива тема – це 

можливість працевлаштуватися, а також проблеми життєзабезпечення, задоволення 

первинних потреб, відновлення зруйнованого. Останнім часом у зв’язку з припиненням 

(тимчасовим, але тривалим) роботи мережі «Водафон» активно обговорюються проблеми 

телефонного зв’язку. Ті, у кого підростають діти, обговорюють проблеми їхнього 

навчання і отримання українських документів. Є категорія, яка любить обговорювати і 

зловтішатися проблемами і негараздами, які існують на Україні. Темами обговорення 
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можуть бути причини конфлікту і страхи, які існують у мешканців окупованих територій. 

Таких страхів чимало. Ті, хто живе близько до зони бойових дій, бояться за своє життя і 

життя близьких. Багато хто боїться наступу української армії і можливих руйнувань та 

жертв. Є страх того, що конфлікт затягнеться надовго. Люди побоюються бути 

репресованими місцевими «спецслужбами», побоюються репресій щодо сімей 

«ополченців» у випадку відновлення української влади над територіями.  

Ті, хто перетинає лінію розмежування, бояться бути затриманими СБУ, а також 

бути пограбованими місцевими жителями після отримання пенсії. Хтось боїться, що 

«прийдуть американці». Будучи залежними від контактів з Україною (отримання пенсії, 

купівля товарів, безпосереднє спілкування з родичами) люди на окупованих територіях 

бояться перекриття пунктів пропуску. На думку наших респондентів, деякі з страхів 

культивуються «владою» «ДНР/ЛНР» у власних інтересах.  

Серед можливих кандидатів на роль авторитетної для мешканців «республік» 

особи найбільшою є довіра до президента РФ В. Путіна. В «ДНР» серед військових і 

«бабусь» користується популярністю О. Захарченко. Дехто прислухається до думки 

журналістів Д. Кісєльова, В. Соловйова, А. Шарія. З українських політиків був названий 

Мураєв, телеканал якого NewsOne можна дивитися на частині окупованої Луганщини. 

Частина респондентів стверджувала, що їхні знайомі вже нікому не вірять. 

На думку респондентів, серед мешканців окупованих територій мають місце 

різноманітні, часом протилежні позиції стосовно бажаного завершення конфлікту. Хтось 

ще категоричніше не бажає повертатися в Україну, хтось почав бажати повернення, хтось 

згоден на повернення за умов зміни влади в країні, хтось втомився і згоден на будь-яку 

владу, що «забезпечить мир». Очікування різні, але загалом є втома від поточної ситуації 

протистояння і бажання, щоби «конфлікт закінчився». Основні сценарії, які озвучувалися: 

«повернення в Україну»; «приєднання до Росії»; отримання визнання як «незалежних 

республік»; консервація конфлікту. Сценарій введення миротворців більшість опитаних 

вважає малоймовірним. 

Реформи в Україні цікавлять лише тих мешканців окупованих територій, кого вони 

безпосередньо стосуються. Передусім це пенсійна і медична реформа. В інших осіб 

ставлення до реформ негативне або байдуже. Наші респонденти відзначали високу 

заідеологізованість навчання в школі, легкість вступу в університети через відсутність 

конкурсу, орієнтованість частини молоді на отримання українських або російських 

дипломів і на адаптацію іншої частини до умов, за яких на окупованих територіях можна 

мати пристойний заробіток (освіта в університетах силових відомств, навчання 

професійним навичкам, на які є постійний попит). На думку наших респондентів, діти, які 
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навчаються в молодших класах школи, з високою вірогідністю «втрачені для України», 

тобто виховуються у ворожому до України дусі.  

Мешканці окупованих територій можуть отримувати інформацію з місцевих і 

російських каналів. Українські телеканали доступні лише тим, хто має інтернет або 

«тарілку». За свідченнями респондентів, в деяких районах Луганської області можна 

приймати канал NewsOne. Поширеною є позиція обережної довіри до ЗМІ («всі 

брешуть»), є люди упереджені щодо інформації українського телебачення. 

Розповсюдженим джерелом інформації, якому довіряють, є чутки. 

 

Зайченко О.К.,  

методист 1 категорії 

Національного музею  

історії України,  

директор 

ПП «ІКЬЮ ІМПАКТ»,  

м. Київ, Україна 

 

МУЗЕЙНІ ПРОЕКТИ З ДЕОКУПАЦІЇ СВІДОМОСТІ 

 

Агресія РФ проти України призвела до усвідомлення двох моментів: по-перше, на 

пострадянському (постколоніальному) просторі найважливішою «територією» 

виявляється свідомість мас, і цей аспект тільки загострюється разом з розповсюдженням 

інформаційної економіки; по-друге, українські державотворці-романтики часів 1990х 

років недооцінили даний чинник вразливості країни до агресії в межах політичної 

експансії країн-сусідів, і тому не внесли до пріритетних завдань створення власного 

«центру» інформаційного впливу та експансії в інтересах теріторіальної цілісності та 

безпеки населення. До створення Міністерства інформаційної політики Україну 

підштовхнули лише агресія РФ – анексія Криму та окупація Донбасу.  

Усі роки незалежності України  з боку РФ відбувались планомірні інформаційні та 

культурні інтервенції з метою формування розмежування на рівні ідентичності тих двох 

регіонів, творення «регіонального патріотизму» [1], в яких у 2014 році розпочалась 

військова експансія. Іншими словами, «окупація свідомості» населення Криму та Донбасу, 

спрямована на відокремлення від України, тривала десятиліття, і була погано 

усвідомлюваною державотворцями України, бо відбувалась, переважно, засобами 

культурного впливу [1]. З цього можна зробити два висновки: 1) деокупація свідомості 
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має відбуватися теж засобами культурного впливу; 2) десятиліть на деокупацію немає, а 

тому засоби культурного впливу мають бути дуже дієвими, тобто комплексними, суб’єкт-

суб’єктними та емоційно насиченими.  

Візьмемо для прикладу музеї як середовище творення бажаного культурного 

впливу, бо їх територіальний розподіл є сприятливим [6, с.24-25]. Серед музеїв 

зосередимось на музеях історичного та краєзнавчого спрямування, бо саме вони мають 

належний потенціал на рівні колекцій та колективів. На нашу думку, ці музеї могли б 

поєднати зусилля довкола виготовлення тимчасової пересувної виставки на тему 

«УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНИЦЬКА ТРАДИЦІЯ: цікаві факти та уроки для сьогодення», 

щоб подолати міф про бездержавність України та «дарування» їй територій з боку Росії. 

Фабулу такої виставки можна було б побудувати на декількох наскрізних ознаках 

поступового розвитку державності  відповідно до розвитку людства у певні історичні 

періоди. Наприклад, важливою, на думку автора, ознакою розвитку державності, навіть у 

часі залежності від іншої держави (окупації, анексії чи колонізації), є суб’єктність громади 

(а пізніше – нації), що проявляється у поєднанні харизми (пасіонарності) з 

договороздатністю. Іншими словами, якщо інші суб’єкти (спільноти/ держави/ 

міждержавні утворення) ведуть з кимось перемовини та укладають угоди, то це засвідчує 

суб’єктність цього «хтось».  

Приклади міжнародних угод як ознаки суб’єктності знаходимо як у середньовіччі, 

так і у нові та новітні часи. Дуже цікавим з цього приводу є період національно-

визвольних змагань ХХ століття. Навіть у часи панування комуністичного режиму 

прикладом може бути участь України у заснуванні ООН. І нехай цей факт викликає 

дискусію щодо мотивів Й. Джугашвілі, але ж вибір чомусь пав саме на Україну та 

Білорусь, а не на інші складові СРСР. Чи не через те, що їх суб’єктність залишалась 

відчутною? Іншими словами, достатньо тому чи іншому музею історичного чи 

краєзнавчого спрямування пройнятися фабулою про тяглість суб’єктності як ознаки 

державницької традиції українства – і наукові працівники цих установ знайдуть достатньо 

історичних фактів та артефактів у власних колекціях на підтвердження цієї тези. Також 

важливими, на думку автора, ознаками розвитку державності є наступні: власний 

світоглядний вибір (в т.ч. власна церква, при цьому найкращим розвитком сценарію є 

отримання та збереження автокефалії, але і уніатський компроміс теж зберігає 

окремішність світоглядного вибору; тобто маємо простір для участі наукових працівників 

та колекцій музеїв історії релігії); власна висока культура (освіта та середовище життя: 

книгодрукування, школи та університети, власні архітектурні, музичні, живописні стилі 

тощо) – і свідчень тому музейні збірки зберігають безліч; самобутня правова традиція, з 
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верховенством права1, а не правовим нігілізмом2, до речі. Базові віхи розвитку правової 

традиції можемо визначити такими: Руська правда3, Литовські статути, Конституція 

Пилипа Орлика, «Права, за якими судиться малоросійський народ» (включно з Хелмським 

правом, Саксонським зерцалом), та особливості застосування Магдебурзького права, 

Універсали гетьманські, Універсали Центральної Ради, діяльність УГГ, сучасна 

Конституція України. Варто згадати і про ключових українських мислителів 

середньовічної доби у галузі держави та права: Юрія Дрогобича (Котермака), Станіслава 

Оріховського-Роксолана, Івана Вишенського, Петра Могилу [5, с.115-117]. 

При розробці концепції та тематико-експозиційного плану виставки, 

рекомендували б науковим працівникам музеїв розглядати як прямі прояви кожного з 

параметрів розвитку української державності (у періоди самостійного буття), так і заходи 

агресорів із їх викорінення (у періоди колонізацій, зокрема). Окремо можна було б 

зупинитися на діях агресора щодо знищення правого характеру української державності та 

громадянського побуту, започаткованого Катериною ІІ.  

Власне саме дії з руйнування правової самобутності та верховенства права 

розділяють, на нашу думку, періоди окупації та колонізації. Поки загальна система 

російського права на Лівобережну Україну не поширювалася, і царські урядовці не 

втручались у справи української судової організації, вже йшлося про втрату незалежності 

держави, але ще не йшлося про її колонізацію. Запровадження кріпацтва серед селянства, 

нищення козацтва як ідентичності і соціального стану, діяльність Малоросійської колегії 

започаткували формування правового нігілізму в свідомості населення України. Період 

поліцейської держави за царату дав методику дій автору більшовистської диктатури 

пролетаріату – і ситуація з верховенством права дедалі погіршувалась. 

Тоді одним з першочергових завдань з деокупації свідомості є відновлення 

культури верховенства права, надихання при цьому наявністю, нехай і забутої, 

                                                           
1 Верховенство права –  фундаментальний правовий принцип і правова доктрина, за якими вимоги права 

пов’язують всіх і ніхто не є вищим від закону [3, с.6], тобто ніхто не може бути покараним державою, крім 

як за порушення закону, і що ніхто не може бути засудженим за порушення закону іншим чином, ніж у 

порядку, встановленому законом. Забезпечує пріоритет прав і свобод, законних інтересів людини і 

громадянина в суспільстві, у тому числі й у стосунках із органами публічної влади всіх рівнів, а також 

рівність усіх суб'єктів права перед законом, верховенство закону в системі актів законодавства країни, 

передбачуваність законів і дій органів державної влади [4, с.34]. Верховенство права різко контрастує з 

ідеєю, що правитель, законодавець може бути вище закону, що було особливістюримського права, 

радянського права, нацистського права, та деяких інших правових систем. 
2 Правовий нігілізм - деформаційний стан правосвідомості особи/ групи/ суспільства, який характеризується 

усвідомленим ігноруванням вимог закону,цінності права, зневажливим ставленням до правових принципів і 

традицій, однак виключає злочинний намір. Ігнорування закону зі злочинною метою – самостійна форма 

деформації правосвідомості. Разом з тим правовий нігілізм породжує правопорушення, у тому числі 

кримінального характеру. 
3 Руська Правда  постала біля 1016 (за іншими джерелами – 1030) року. Цікава тим, що вирішувала питання 

власності, посилювала роль судових рішень, ставила питання про скасування смертної кари, замінювала 

фізичну кару кримінальними штрафами [5, с.70–71].  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1016
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самобутньої правової традиції. Нащадкам має бути соромно перед пращурами за поталу їх 

здобутків, зневажання власної спадщини та ідентичності – зраду самих себе. 

З метою активізації подібних усвідомлень рекомендуємо доповнити виставку 

дебатами в колі відвідувачів пересувної виставки та її кураторів, працівників інституцій з 

боку приймаючої сторони. Дебати як технологія дозволяють дослідити та вербалізувати 

протилежні, часто взаємовиключні, позиції, що дуже корисно в ході вивільнення 

свідомості від кліше, міфів, мемів, інфовірусів. Так, наприклад, навіть у сучасних 

академічних джерелах можемо знайти оціночні судження щодо «відсутності тривалої 

традиції демократичного розвитку правової системи України» [3, с. 34], хоча, на глибоке 

переконання автора, такий погляд є проявом саме «окупованої свідомості», бо історичні 

факти свідчать більше про перерваність такої традиції, а не про її відсутність. До того ж, 

за умовами технології дебатів команди спочатку висловлюють позицію, потім критикують 

слабкі місця позиції оппонентів та пропонують контрагрументи, що посилюють власну 

позицію, а потім діють з точністю навпаки – стають на бік позиції оппонентів, і саме це 

дає можливість заглянути за позиції, і перейти від протистояння до замирення водночас з 

поштовхом до подальшого розвитку критичного мислення, толерантності та 

соціокультурної згуртованості. Теми дебатів можна брати з кола тих самих інформаційних 

інтервенцій або ілюзій, прихованих сенсів. Наприклад, можливі наступні теми, спрямовані 

на вивільнення свідомості від пост-радянського, пост-тоталітарного та пост-колоніального 

нематеріального спадку: 

- Де-комунізація – боротьба із символами або зміна свідомості? 

- I Світова війна – колиска сучасної української ідентичності (погоджуюсь/ заперечую). 

- П’ятикутна зірка та свастика – солярні знаки чи символіка тоталітаризму?Історія – 

наука чи піар? 

- Самореалізація молоді – в Україні чи закордоном? 

- Українська еліта – міська чи сільська? 

Між раундами дебатів у глядачів (і в учасників команд-дебатерів) можуть виникати 

яскраво виражені емоції, підключатися якісь персональні наративи та флешбеки. Тому 

посилить ефективність програми включення в неї плейбек-перформансів1 між раундами 

дебатів. Стверджуємо це за підсумками апробації такого міждисциплінарного підходу в 

діяльності НМІУ навесні-влітку 2015 року, коли спочатку окремо провели у співпраці з 

                                                           
1 Плейбек-театр (англ. Playback Theatre, букв. пер. "театр відтворення") –

 різновид інтерактивного театру імпровізації, що складається з двох основнихкомплементарних практик: 

розповіді глядачами особистих історій на публіку та миттєвої інсценізації акторами цих розповідей у 

специфічних формах. У дійстві плейбек-театру завжди є ведучий (на проф. сленгу «кондактор»), який 

організовує ці практики та супроводжує увесь процес, від вступного до заключного слова. Відновлювально-розвивальні 

можливості плейбек-театру зумовлені тим, що він звертає увагу на внутрішній світ сучасної особистості, залучає 

людину до саморозкриття та сприяє переживанню нею катарсису [2, с.42]. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Playback_Theatre
https://en.wikipedia.org/wiki/Improvisational_theatre
https://en.wikipedia.org/wiki/Interactive_theatre
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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Київський плейбек-театром  «Déjà vu plus» плейбек-перфоманс до Дня Києва на тему 

«Мегаполіс: місто неврозів чи життя?», потім – окремо дебати на теми «Історія – наука чи 

піар?» та «Українська еліта – міська чи сільська?». На завершення апробації поєднали 

дебати та плейбек-перформанс у темі «Самореалізація молоді – в Україні чи закордоном?» 

до Дня молоді. 

Висновки.  

1) у пошуках дієвих, завдяки комплексності, суб’єкт-суб’єктності, емоційній 

насиченості, засобів культурного впливу з метою деокупації свідомості вийшли на 

поєднання виставкової діяльності з дебатами та плейбек-перфомансами, які рекомендуємо 

включити до планів дій усім вітчизняним музеям історичного та краєзнавчого 

спрямування – та готові надати усю необхідну методичну та організаційну допомогу; 2) 

при плануванні програм з деокупації свідомості рекомендуємо враховувати одне з 

першочергових завдань оздоровлення колективної поведінки – відновлення культури 

верховенства права; 3) для відновлення та убезпечення надалі територіальної цілісності 

України варто розширити географію музейних програм з деокупації свідомості, бо 

інформаційні та культурні інтервенції, політичні провокації відбуваються з боку усіх 

держав-сусідів – і робити запити до Інституту соціології НАНУ та Міністерства 

інформаційної політики України щодо наявності у них результатів досліджень діючих в 

свідомості співгромадян кліше, міфів, мемів, інфовірусів, що підвищують вразливість 

громад, а тому і територій, та рекомендацій щодо їх подолання, аналізу впливу кожної 

окремої культурної практики на стан свідомості громади.  
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РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ УЯВЛЕНЬ В ПЕРЕБІГУ СОЦІАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ  

«ВЛАДА-ГРОМАДА» 

 

Соціальний конфлікт –  явище, що набуло в Україні зовсім нового рівню та 

значення в розвитку та функціонуванні суспільства. Особливого значення для формування 

нових соціальних відносин відіграло нове якісне «протистояння» громадянського 

суспільства та влади. Розвиток цього соціального конфлікту може стати рушійною силою 

розвитку суспільства, починаючи від розвитку локальних громад і закінчуючи 

загальнодержавним рівнем. Громадянське суспільство мало б стати «рупором» потреб та 

настроїв суспільства і в своїй конфліктній взаємодії з владою домагатися врахування цих 

потреб та настроїв. Найбільше цей конфлікт інституалізувався у функціонуванні 

громадських рад, як дорадчих органів.  

На жаль, на сьогодні, цей конфлікт у своїй конкретиці зазвичай носить 

деструктивний характер і те, що могло стати майданчиком, базою для розвитку, на 

практиці часто поглиблює та ізолює громадянське суспільство та владу одне від одного, 

часто не залишаючи не те що можливості для співпраці, а й створюючи конфліктні 

ситуації «на знищення» сторонами одна одної. 

ftp://ftp.nas.gov.ua/akademperiodyka/Downloads/Visnyk_NANU/downloads/2010/3/a5.pdf
https://www.culturepartnership.eu/upload/editor/2017/Policy%20Briefs/Abr-lv_C&C_photo_UA.pdf
https://www.culturepartnership.eu/upload/editor/2017/Policy%20Briefs/Abr-lv_C&C_photo_UA.pdf
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Таке становище речей багато в чому є наслідком таких соціальних уявлень 

учасників цих конфліктів, що часто переповнені атитюдами та стереотипами, або ж є 

слабкосформованими чи дифузними, або ж є хибними, невідповідними часу чи ситуації. 

Так, доволі часто можна спостерігати в безпосередній конфліктній взаємодії типові 

вербалізації стереотипів, особливо в сторону представників влади, на кшталт звинувачень 

в корупції, бездіяльності, замовчуванні тощо. При цьому проблема не в об'єктивності 

подібних тверджень, а в установці, що формується ще до конфлікту і безвідносно його 

об'єкта. І коли справа доходить до взаємодії, ці установки, що складають систему 

соціальних уявлень про владу та характер взаємодії з нею, в своїй реалізації роблять 

конфлікт емоційним, негнучким і деструктивним. Представники влади, відповідно, також 

часто послуговується схожою моделлю і займають відповідну до подібних соціальних 

уявлень роль. Саме через це ми і спостерігаємо, час від часу, конфлікти що повторюють 

один і той самий сценарій в незалежності від свого об'єкта.   

Непослідовність в уявленнях про свої функції та функції іншої сторони є наслідком 

неповних чи неоднозначно сформованих соціальних уявлень про функціонування тих чи 

інших інституцій. Прикладом може бути відмінність, на різних етапах конфлікту та в 

залежності від його об’єкту, вимог чітко дотримуватися «букви» закону, або –  в іншому 

випадку –  не зважати на законність задля досягнення результату. Це дає змогу змінювати 

експектації та загальний образ іншої сторони конфлікту в залежності від ситуації та 

потреб. І хоча це робить конфліктну взаємодію більш гнучкою, подібна непослідовність 

частіше вносить хаос та деструкцію. Навіть елементарна необізнаність, «як біла пляма» в 

системі соціальних уявлень, часто заповнюється не об'єктивною інформацією, а 

фантазіями учасників конфлікту, що створює нові, іноді абсурдні, приводи для 

виникнення та ескалації конфліктів між владою та громадою. Так, незнання законів, 

правил, протоколів та механізмів створює умови для виникнення непорозумінь між 

сторонами що і створює саму тканину предмету конфлікту. Створюються уявлення, що 

можуть повністю не відповідати реальності (приклади, коли розпочиналися конфлікти зі 

стороною, що не мала жодного відношення до об'єкта конфлікту).  

Слід зауважити і те, що більшість стереотипів, атитюдів, соціальних та 

поведінкових установок, що є часткою соціальних уявлень та реалізуються в соціальних 

конфліктах «влада-громада», як і вагома частка хибних соціальних уявлень 

ретранслюються та формуються через медіа. Що особливо помітно у використанні 

популістської риторики як під час конфліктної взаємодії, так і взагалі при формуванні 

самого предмету конфлікту. Але роль засобів масової комунікації може бути і 

позитивною, за умови трансляції через них позитивного досвіду та конструктивних 
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моделей конфліктної взаємодії між владою та громадянським суспільством, що і 

формуватиме позитивні соціальні уявлення. 

Таким чином несформованість, нестійкість, часто хибність соціальних уявлень та 

їх наповненість негативними атитюдами та стереотипами робить перебіг соціальних 

конфліктів «влада-громада» часто деструктивними. Іншим, хоча й не менш важливим, є 

питання несформованості уявлень про конфліктну взаємодію, або їх сформованість в 

негативному ракурсі (такому що шкодить, або вимагає «переходити на особистості» 

тощо), що є частиною більш широкої проблеми відсутності в нашому суспільстві 

культури конфліктної взаємодії. 
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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ В 

КОНТЕКСТІ РЕІНТЕГРАЦІЇ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сучасна енергетична криза – одна з важливих проблем не тільки для України, а й 

для всього світу. Проблема підвищення рівня енергетичної ефективності не є новою для 

України загалом і для кожного її регіону зокрема. Країна й надалі залишається 

надзвичайно енерговитратою, від чого страждає конкурентоздатність української 

продукції, зменшуються можливості забезпечення енергетичної незалежності, 

залишаються неякісними енергетичні послуги населенню. У нових жорстких умовах 

протистояння країни з Російською Федерацією, коли зростають ціни на імпортовані 

енергетичні ресурси, в першу чергу, на природний газ, й обмежується його постачання, 

актуальність вирішення проблеми енергоефективності значно зростає [1].  

У результаті анексії Криму та бойових дій у південно-східних регіонах країни 

виникла низка додаткових, принципово нових для нашої держави викликів та загроз у 

питанні забезпечення енергетичної безпеки. Насамперед, це пов’язано зі скороченням 

внутрішньої ресурсно-сировинної бази паливно-енергетичного комплексу України. 

Зокрема, нашу державу позбавлено доступу до окремих ділянок морського шельфу, на 

яких здійснювався або планувався початок промислового видобутку енергоресурсів. 

Відбулася часткова руйнація цілісного єдиного взаємопов’язаного енергетичного 
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комплексу України, у т.ч. фізичне знищення окремих об’єктів енерго- та теплової 

генерації, вугільної промисловості, а також енергетичної інфраструктури у Донецькій та 

Луганській областях, протизаконно відчужені енергетичні об’єкти у     Криму [2].  

У зв’язку з цим, виникає потреба у проведенні аналізу щодо достатності та 

ефективності існуючих механізмів законодавчого та інституційного забезпечення 

реалізації та напрямів удосконалення державної політики гарантування енергетичної 

безпеки держави, їх відповідності викликам сьогодення. Ефективна реалізація стратегії 

має вплинути на вирішення таких проблем, як обмеженість запасів паливно-енергетичних 

ресурсів, зростаючий негативний вплив використання енергії на природне середовище і 

пов’язані з цим кліматичні зміни, досягнення відповідного рівня енергетичної безпеки та 

енергетичної незалежності, високого рівня конкурентоспроможності національної 

економіки, досягнення високого рівня соціально-економічного розвитку, в тому числі, і за 

еколого-соціальними складовими, сталого економічного зростання. Узагальнення 

методичних підходів та розробка методологічних засад формування стратегії розвитку 

енергетичного комплексу України, мають бути спрямовані на формування концепції 

досягнення економічно ефективного та екологічно прийнятного забезпечення 

енергетичними ресурсами економіки і соціальної сфери країни, створення умов для 

формування і реалізації політики захисту національних інтересів у сфері енергетики.  

Політична та економічна ситуація в Україні яскраво висвітили недостатній рівень 

ефективності державної політики у сфері забезпечення енергетичної безпеки. Формування 

ефективної цілісної державної політики у сфері енергетичної безпеки є ускладненим 

внаслідок декларативності та взаємної неузгодженості чинних актів законодавства у цій 

сфері, відсутності об’єктивних уявлень про реальний стан енергетичної безпеки та 

пріоритетів у подоланні загрозливих явищ, недосконалості інструментів державного 

регулювання, особливо в контексті реінтеграції Донецької області [2]. 

Питання дослідження енергетичної складової сталого розвитку регіонів 

знаходяться в полі зору таких науковців, як О.М. Алимов, В.О. Бараннік, М.А. Хвесик, 

М.О. Кизим, О.І. Амоша, О.Ф. Новикова. Місце енергетичної безпеки у системі 

економічної безпеки розглянуто  у працях В.В. Лойко, В.В. Микитенко, Д.К. Прейгера. 

Проблемі реформування енергетичного сектору України, що викликана глобальними, 

регіональними та локальними тенденціями у енергетичній сфері та зміною політико-

економічних та безпекових пріоритетів України у контексті російсько-українського 

конфлікту, присвячено роботу О. Івасечко, Л. Дорош. 

Відсутність можливості суттєвої диверсифікації імпорту природного газу та 

ядерного палива ставить економію енергетичних ресурсів в якості першочергового 

завдання, від вирішення якого залежить надійність функціонування та навіть виживання 
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всієї країни. Енергоефективність та енергозбереження на сьогоднішній день є одними із 

найважливіших пріоритетів соціально-економічного розвитку в глобальному, 

національному та регіональному вимірах. Ефективна реалізація відповідної політики за 

цими напрямками дозволить, в значному ступені, вирішувати як наявні гострі проблеми 

глобального масштабу (обмеженість запасів паливно-енергетичних ресурсів, зростаючий 

негативний вплив використання енергії на оточуюче природне середовище і пов’язані з 

цим кліматичні зміни), національного масштабу (досягнення відповідного рівня 

енергетичної безпеки та енергетичної незалежності, високого рівня 

конкурентоспроможності національної економіки тощо), так і проблеми регіонального 

розвитку (досягнення високого рівня соціально-економічного розвитку, в тому числі, і за 

еколого-соціальними складовими, сталого економічного зростання) [3]. 

Підґрунтям сталого економічного розвитку України може стати лише підвищення 

конкурентоспроможності її економіки на основі кардинального зниження ресурсоємності і 

енергоємності. Хоча в Україні затверджені чисельні програми з енергозбереження, їх 

практичне виконання є вкрай незадовільним. 

Для розв’язання питань підвищення енергоефективності на рівні Міжнародних 

енергетичних і фінансових організацій задіяно комплекс практичних інструментів і 

механізмів – від економічного стимулювання заходів із впровадження сучасних 

енергозберігаючих технологій до вдосконалення процесів ціно- і тарифоутворення на 

первинні енергетичні ресурси через відповідне регулювання обсягів їх виробництва та 

споживання, а також активізації процесів створення і нарощування стратегічних резервів 

як одного з ефективних засобів підвищення енергетичної безпеки країн [4]. 

Значним внеском у розвиток енергоефективності у світі стала трирічна робота 

МЕА щодо підтримки політичних заходів і конкретних рекомендацій з підвищення 

енергоефективності, прийнятих на Гленіглському саміті. Ці рекомендації стали першим 

комплексом взаємопов'язаних заходів, спрямованих на отримання відповідних результатів 

з установленням жорстких термінів їх виконання. Зведений комплекс рекомендацій МЕА 

стосується удосконалення законодавчої і нормативної бази з підвищення 

енергоефективності в семи пріоритетних напрямах: підвищення енергоефективності на 

міжгалузевому рівні; енергоефективні будівлі; енергоефективні побутові прилади і 

обладнання; енергоефективне освітлення; енергоефективність у промисловості; 

енергоефективність у транспортному секторі; електростанції та енергопостачальні 

компанії – ефективність використання та передавання енергетичних ресурсів [5]. 

Особливу увагу приділено рекомендаціям щодо підвищення ефективності роботи 

електрогенеруючих і енергопостачальних компаній. МЕА наполегливо рекомендовано 

урядам та національним регуляторам впроваджувати механізми, що підвищують 
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зацікавленість компаній у реалізації енергозберігаючих заходів для кінцевих споживачів. 

Визначено наступні механізми та напрями для більшості країн: введення законодавчих 

норм, які розділятимуть функції виробництва та продажу електроенергії, що дозволить 

підприємствам компенсувати зниження доходів унаслідок впровадження 

енергозберігаючих технологій; через внесення змін до Умов і Правил здійснення 

підприємницької діяльності введення для енергетичних компаній зобов'язань із 

енергоефективності, жорсткість яких має періодично підвищуватись залежно від поточної 

прибутковості послуг з енергозбереження; сприяння реалізації заходів з 

енергоефективності на енергетичних ринках на єдиних умовах; інші заходи, що 

спонукають енергопостачальні компанії до активної участі у фінансуванні та/або 

впровадженні енергозберігаючих технологій у споживачів [5]. 

Енергетична безпека країни, котра покладена в основу цілепокладання 

Енергетичної стратегії ставить перед собою завдання: розвиток конкурентних відносин на 

ринках енергоносіїв; лібералізація та розвиток конкурентних відносин на ринках 

енергоресурсів; збільшення видобутку та виробництва власних енергоресурсів; а також 

збільшення обсягів енергії та енергопродуктів, видобутих із нетрадиційних і 

відновлюваних джерел енергії; диверсифікація зовнішніх джерел поставок енергетичних 

продуктів; створення умов для залучення до ПЕК приватних інвестицій, нових технологій 

і сучасного досвіду ефективної роботи та ін. Ситуація із добуванням та вивезенням 

вугілля із зони АТО (антитерористичної операції) зосередила увагу на стратегічних 

помилках, що були допущені при приватизації теплової генерації. У конкурсних умовах 

ключовою вимогою до претендентів було постачання українського вугілля на ТЕС. Це 

дало ДТЕК великі переваги і в результаті ця компанія отримала контроль над 67% 

теплової генерації. На думку експерта з енергетики, керівника Бюро комплексного аналізу 

та прогнозування С. Дяченко слід було диверсифікувати операторів, допустивши у даний 

сегмент стратегічних інвесторів, які мають можливість працювати на світових ринках. 

Підвищення рівня енергетичної безпеки України можливе на основі зростання: 

власного виробництва, у тому числі на основі розвитку альтернативних джерел енергії; 

диверсифікації імпорту з метою мінімізації політичних та ринкових ризиків [6]. 
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ОЦІНКА СПРОМОЖНОСТЕЙ ООН ЩОДО ВРЕГУЛЮВАННЯ 

КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ 

 

На початку 2018 р. представники ООН заявили, що для врегулювання ситуації на 

Донбасі потрібно ввести миротворчі сили. Разом з тим  залишаються невирішеними ряд 
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міжнародно-правових питань щодо можливості розгортання миротворчої операції на сході 

України, які можна розбити на три групи: 

- кого і за якою лінією повинен розділити миротворчий контингент; 

- особливості легітимізації миротворчої операції; 

- хто надасть миротворчі контингенти для операції в Україні. 

Статут ООН створювався для врегулювання відносин таких міжнародних 

суб’єктів, як визнані держави, тому доцільним є розміщення миротворчих сил на кордоні 

України і РФ. Українська сторона визнає РФ стороною конфлікту, а окупаційну 

адміністрацію у Донецькій та Луганській областях не вважає правомочним суб’єктом. 

Розміщення миротворчих сил на кордоні дозволить припинити підтримку сепаратистів 

зброєю, боєприпасами, проникнення військових радників і добровольців з російської 

території. РФ не готова розглядати таку схему, оскільки не вважає себе стороною 

конфлікту. 

Існує два основних типи операцій ООН з точки зору їх правової легітимізації. 

Перший – операції з підтримання миру (peacekeeping), які проводяться на основі 

принципів, закріплених у розділі VI Статуту ООН та вимагають документованої згоди 

легітимного керівництва сторін конфлікту на втручання. У подібному випадку операція 

може бути проведена і регіональними міждержавними організаціями, права яких 

закріплені в главі VIII Статуту ООН, у взаємодії з ООН або самостійно, мандат з боку РБ 

ООН є бажаним, але його може і не бути. 

Другий тип – операції по встановленню миру (peace enforcement),  проводяться на 

основі закріплених у розділі VII Статуту принципів силового втручання міжнародного 

співтовариства в особі ООН в конфлікти або внутрішні справи держав, в тому числі 

всупереч волі легітимної влади держави, на території якої відбувається конфлікт. Такі 

операції можуть проводитися тільки і виключно на основі мандата РБ ООН.  

Проведення операції на сході України по принципам глави VI Статуту ООН 

можливо при виконанні наступних умов: Україна направляє в ООН згоду на проведення 

операції; окупаційна адміністрація висловлює згоду на втручання з боку світової 

спільноти в особі ООН; РФ як постійний член РБ ООН не накладає вето на план такої 

операції у разі його винесення на розгляд РБ ООН, або операція в обхід рішення РБ ООН 

делегується регіональним організаціям (наприклад, НАТО або ОБСЄ), з посиланням на 

наявність документованої згоди конфліктуючих сторін. 

Проведення місії ООН з елементами примусових дій за принципами глави VII 

Статуту можливо лише в разі наявності відповідного мандату РБ ООН, для чого потрібна 

згода РФ та інших постійних і більшості непостійних членів РБ ООН, проте не вимагає 
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згоди України та окупаційної адміністрації. Прикладами є операції ООН в Боснії, Косово, 

Афганістані, Іраку, Лівії – всі вони проводилися за рішенням РБ ООН всупереч волі влади 

держав, на території яких відбувався конфлікт, і включали істотний силовий компонент і 

примусові дії. Однак в сучасних умовах існування режиму припинення вогню, прийняття 

мандата ООН на силову операцію практично неможливо.  

Третя група проблем пов’язана з миротворчими контингентами для операції на 

сході України. Представники окупаційної адміністрації у Донецькій та Луганській 

областях неодноразово заявляли, що їх влаштовує залучення російського контингенту в 

якості миротворців, але це категорично заперечується українською стороною. У свою 

чергу залучення контингентів НАТО за мандатом ООН (подібно до того, як це робилося в 

колишній Югославії, Афганістані, Лівії) було б негативно сприйнято і відкидається 

російською стороною. Відповідно до практики ООН, в конфліктні регіони направляються 

контингенти тих країн, які не мають власних явних інтересів в регіоні конфлікту. 

В теперішній час триває перегляд базових принципів миротворчої діяльності ООН, 

що  має вплив на можливості застосування миротворчих сил ООН в Україні. 

Пропонується, щоб ООН зайняла активну позицію лідерства в політичному 

врегулюванні, не лише підтримувала примирення, а і була  лідером в веденні переговорів, 

розробці компромісів, досягненні політичного рішення. Такий підхід віддаляє 

перспективи втручання ООН з повноцінною миротворчою операцією на сході України. 

Власна чітка лінія ООН з планом політичного врегулювання може бути проведена 

швидше в тих конфліктах, в яких сторони конфлікту слабкі політично, а єдиний 

політичний вектор тиску з боку РБ ООН, навпаки, єдиний і сильний. Однак це явно не 

випадок конфлікту на сході України: тут єдності політичних цілей серед членів РБ ООН 

немає. 

Значне напруження у організаторів миротворчої діяльності ООН викликають 

ситуації, коли доводиться включати в операції завдання боротьби з тероризмом. Місії 

ООН з підтримання миру в силу їх складу та характеру діяльності не пристосовані до 

ведення антитерористичних операцій. Пропонується взагалі не застосовувати ООН, а 

використовувати спеціально навчені сили кризового реагування окремих країн і коаліцій 

держав, або колективні постійні збройні сили регіональних організацій.  

У разі конфлікту на сході України весь регіон, який перейшов під контроль 

окупаційної адміністрації, оголошений як «район здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях». Це виключає ООН з числа потенційних 
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регуляторів та вимагає використання замість контингентів ООН, підрозділів регіональних 

організацій.  

Таким чином, для вирішення конкретних завдань в контексті конфлікту на Сході 

України не підійде типова миротворча операція або політична місія ООН, а потрібно саме 

створення партнерства сил різних організацій і, можливо, окремих держав. Таке 

партнерство може включати політико-дипломатичну місію ООН і ОБСЄ. 

Залучення комбінації компонентів міжнародних організацій має сенс виключно в 

разі, якщо мова йде про імплементацію мінського плану розведення ворогуючих сил по 

лініях зіткнення на території України. На російсько-українському кордоні, який є 

об’єктом потенційного миротворчого поділу, з ситуацією може впоратися неозброєна 

спостережна місія. 

В цілому можна констатувати, що формування і проведення повномасштабної 

операції міжнародної організації в Україні є досить складним завданням. Така операція 

була актуальною в період активного бойового зіткнення конфліктуючих збройних 

формувань в період другої половини 2014 р –  першої половини 2015 р Тоді неодноразово 

складалися моменти, в яких не вистачало посередницьких функцій нейтральної «третьої 

сили» (збройних формувань під політичним керівництвом міжнародної організації або 

коаліції) для зниження інтенсивності конфлікту, захисту цивільних населення і 

запобігання загибелі і руйнувань. 

На етапі після лютого 2015 р спостереження за розведенням військ і відведенням 

важкої техніки в контексті угод «Мінськ-2» було доручено ОБСЄ. Наглядові функції були 

реалізовані неозброєними цивільними спостерігачами ОБСЄ.  

Не отримав підтримки з боку РБ ООН і ЄС і запит України на проведення операції 

по відновленню українського контролю над російсько-українським кордоном. В 

результаті на цьому етапі основними  миротворчими функціями міжнародних організацій 

на сході України залишаються як силове раз’єднання, так і спостереження. Перша  

здійснюється СММ ОБСЄ, друга може бути реалізована під політичним контролем ОБСЄ 

із залученням сформованих миротворчих підрозділів країн ЄС або ОБСЄ. 

Ставлення РФ до можливості і необхідності подальшої інтернаціоналізації 

конфлікту за допомогою додаткового залучення тих чи інших міжнародних організацій 

залишається в цілому негативним, проте еволюціонує в напрямку визнання можливості 

надання поліцейських функцій місії ОБСЄ і більш повної реалізації її наглядових 

повноважень. 

У цілому це відповідає формату операції з постконфліктного відновлення (post-

conflict reconstruction). Цей формат склався в арсеналі ООН і регіональних міжнародних 
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організацій (НАТО, ЄС, Африканський союз) в останнє десятиліття і зайняв одне з 

провідних місць в миротворчому арсеналі. Досвід операцій за мандатами ООН в 

Афганістані, в Боснії, в Косово (де операції на сьогодні відносяться саме до цього типу) 

показав, що існує певна ієрархія міжнародних організацій з точки зору форматів їх участі 

у врегулюванні. На ранніх етапах розвитку конфлікту операції мають силовий характер з 

елементами примусових дій і вимагають залучення озброєних військових контингентів з 

широкими повноваженнями. На наступних етапах після забезпечення припинення вогню в 

операціях знижується військовий і нарощується поліцейський і політико-дипломатичний 

компоненти, операції нерідко передаються, наприклад, від НАТО як провідного 

виконавця мандата ООН до Євросоюзу і ОБСЄ. 
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СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЩОДО ВНУТРІШНЬО 

ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ І ПЕРСПЕКТИВИ РЕІНТЕГРАЦІЇ ДОНБАСУ 

 

У презентованій роботі розглядається соціальна політика української держави 

щодо внутрішньо переміщених осіб – мешканців Донбасу через призму її впливу на 

ступінь адаптації даної соціально вразливої категорії населення та перспектив майбутньої 

реінтеграції регіону. Проблема розробки адекватної викликам сьогодення державної 

політики стосовно ВПО неодноразово розглядалась експертним і науковим 

співтовариством України [1; 2; 3]. Проте ця проблема недостатньо досліджена в контексті 

реінтеграції Донбасу, примирення та досягнення сталого миру. Ключова теза розвідки, яку 

висуває та обґрунтовує автор, полягає в наступному: передумови майбутньої реінтеграції 

Донбасу створюються зараз в самій Україні на різних рівнях і в різноманітних царинах 

суспільного життя. Трансформація соціальних інститутів, ціннісно-нормативних 

принципів організації спільного життя, принципів і методів здійснення соціальної 

політики щодо ВПО можуть мати критично важливе значення для повернення мешканців 
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неконтрольованої території в лоно України. Для досягнення цієї мети необхідні розробка 

та здійснення цілісної стратегії, яка б стала плодом спільних зусиль соціальних акторів, 

що репрезентують науково-експертне, громадянсько-волонтерське, міжнародне 

середовища, органи державного управління та місцевого самоврядування.  

Соціальна політика стосовно ВПО – мешканців Донбасу справляє безпосередній 

вплив на легітимізацію правлячого класу, політичного режиму та держави Україна як 

такої. Практичні заходи, форми допомоги, ставлення до біженців з Донбасу з боку 

представників державної та місцевої влади, адміністративних закладів, дотримання прав і 

свобод ВПО, покращення матеріальних і соціальних умов їх життя – все це разом формує 

уявлення про Україну серед самих переміщених осіб і тих громадян, що залишились на 

непідконтрольній Україні території Донбасу.  

В Україні проблеми ВПО розробниками соціальної політики найчастіше 

розглядаються у вузько інструментальному сенсі. Горизонт і глибина розгляду штучно та 

цілеспрямовано занижуються і не аналізуються в рамках більш широких та глобальних 

проблем. Зокрема, економічна депривація та хронічний брак ресурсів для надання 

матеріальної допомоги ВПО пояснюються обмеженими можливостями державного 

бюджету у відриві від аналізу ефективності та, головне, справедливості розподілу наявних 

фінансових засобів. Не розглядаються можливості залучення широкомасштабної 

міжнародної допомоги, використання альтернативних способів (державно-приватного 

партнерства, залучення приватних інвесторів шляхом створення для них преференцій у 

випадки їхнього внеску до вирішення суспільно значущих проблем і надання соціально 

важливих послуг, наприклад, забезпечення житлом). Зазвичай, обговорення проблем ВПО 

носить технічний характер і позбавлене нормативного та ціннісного вимірів. Не ставиться 

питання про більш справедливий розподіл національного багатства, про суспільне благо, 

про створення більш сприятливих умов не тільки для перерозподілу ресурсів, а і для їх 

більш ефективного створення. Соціальні цінності, рівність, солідарність, кооперація, 

діалог і примирення як ключові цінності інтеграції ВПО відсутні в офіційному дискурсі. 

Механіцизм і техніцизм дискурсу призводить до спрощеного підходу в питаннях 

реалізації соціальної політики.    

Наведені міркування стосуються лише одного, але вкрай важливого та 

багатобічного напряму реінтеграції, який пов’язаний із становищем ВПО в українському 

соціумі. Це становище у порівнянні з їхнім вихідним статусом і з положенням жителів 

приймаючих громад характеризується трьома фундаментальними ознаками: політико-

правовою ексклюзією / дискримінацією, соціально-психологічної маргіналізацією та 

економіко-професійною інтеграцією.  
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Базовими недоліками та обмеженнями соціальної політики щодо ВПО із Донбасу 

виступають наступні елементи: 

1) Протиріччя між короткотерміновою спрямованістю заходів соціального 

забезпечення прав і свобод, допомоги переселенцям та середньо- / довготерміновими 

життєвими перспективами вимушеного переселення. Звідти витікає невирішеність 

базових проблем ВПО (житло, соціальна та економічна адаптація, політичні та 

громадянські права тощо).  

2) Невизначеність політико-правового статусу переселенців, фактичне позбавлення 

їх громадянських прав і перетворення в неповноправних громадян, ідеологія «віктимізації 

жертв»; 

3) Декларативність та нереалістичність багатьох офіційно проголошених пільг та 

прав ВПО, насамперед, пов’язаних із забезпеченням житлом; 

4) Концептуально шкідливе та недолуге ставлення до ВПО як до соціально 

обтяжливої категорії населення, яка тільки споживає ресурси та створює надлишкове 

навантаження на державний та місцеві бюджети, на соціальну та технічну 

інфраструктуру; нездатність проаналізувати та задіяти на практиці потужний 

продуктивний та модернізаційний потенціал переселенської спільноти. В суспільстві 

необхідно вести кваліфіковану дискусію та на її основі розробляти способи активізації 

людського потенціалу ВПО, які за своїми соціально-демографічними та професійно-

кваліфікаційними характеристиками істотно випереджають відповідні середні показники 

для населення країни. Успішна інтеграція ВПО призведе до істотних економічних вигід 

(за аналогією з мігрантами, інтеграція яких у приймаючий соціум, як свідчить доповідь 

Глобального інституту МакКінзі, несе великі економічні зиски, і чим більш органічною є 

така інтеграція, тим вищий рівень економічного зростання) [4]. 

5) Практично повна відсутність ВПО як особливої категорії в публічному просторі. 

Не ведуться публічні дискусії стосовно того, що таке успішна інтеграція ВПО та якими 

способами її досягти; самі ВПО практично позбавлені голосу в публічному просторі і 

тому відчувають себе ізольованими та маргіналізованими.  

6) Відсутність цілеспрямованої та кваліфікованої соціальної роботи з ВПО, 

спрямованої на створення передумов для їх успішної адаптації та інтеграції до 

приймаючих громад. 

7) В соціальній політиці не враховується практично повна відсутність доступу ВПО 

до політичного представництва. Це призводить до процесів девалоризації та поширення 

негативних образів, які продукуються та ретранслюються в публічному просторі 
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журналістами, політиками, чиновниками, погіршуючи і без того несприятливу життєву 

ситуацію ВПО.   

8) Соціальна політика не приймає до уваги внутрішню диференціацію ВПО, 

трактуючи їх як єдину категорію. ВПО являє собою достатньо гетерогенну категорію, яка 

поєднує в собі взаємно суперечливі класові категорії, професійно-статусні групи, 

структурні позиції, життєві плани, рівні та якість адаптації та інтеграції. Всі ці та деякі 

інші атрибути напряму впливають на ефективність заходів соціальної політики стосовно 

ВПО.  

9) Доля ВПО часто густо виступає предметом маніпуляцій та цинічного 

використання з політичними мотивами. 

10) Спостерігаються слабка координація заходів соціальної політики держави з 

діяльністю громадянського суспільства, невміння та небажання державної влади 

використовувати найкращий досвід НУО в справі вирішення нагальних потреб ВПО. 

Значна частина задач із адаптації ВПО може успішно вирішуватись організаціями 

громадянського суспільства, але держава нерідко або ігнорує, або перешкоджає їх 

діяльності. 

11) Відсутня цілісна, холістична, багатовимірна соціальна політика щодо ВПО, яка 

б поєднувала в собі різні компоненти, які мають не просто не суперечити один одному, а 

взаємно підсилюватись. Різні елементи повсякденного досвіду переміщених осіб тісно 

переплітаються, взаємно доповнюються, підсилюють вплив один одного. Держава мала б 

зробити максимально ефективні кроки в тих сферах, в яких вона володіє монополією на 

застосування мір примусу (зокрема, боротьба з проявами дискримінації переселенців в 

таких сферах суспільного життя, де ВПО відчувають найгостріше упереджене ставлення – 

оренда житла, надання медичних і освітніх послуг, працевлаштування та взаємодія з 

роботодавцями, доступ до публічних послуг), а НУО, освітні інституції – в сфері 

попередження таких проявів.   

12) Бракує діяльності, націленої на відтворення та акумулювання соціального 

капіталу ВПО, особливо об’єднувального, а не тільки зв’язувального, шляхом розробки та 

впровадження соціальних ініціатив, що сприяють залученню переселенців до громадської 

активності, розробки стратегії місцевого розвитку, бізнес-навчання та заснування власних 

підприємницьких проектів, культурно-просвітницької та клубної діяльності, а також 

ініціатив у сфері відпочинку, культури, дозвілля, творчості, спорту тощо.    

Аналіз концептуальних недоліків і практичних обмежень державної політики щодо 

ВПО дозволяє сформулювати низку пропозицій, імплементація яких в практику надання 

соціальної допомоги суттєво покращить статус переміщених осіб і сприятиме їхній 



Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення 

241 

успішній адаптації та наступній інтеграції у приймаючі громади [5]. Від того, що, як і 

наскільки успішно буде здійснювати Україна по відношенню як до населення 

непідконтрольних територій, так і стосовно ВПО всередині самої Україні, багато в чому 

залежатиме результат битви за уми та серця наших співгромадян, майбутнє Донбасу.  
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РЕЛІГІЙНИЙ ФАКТОР НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ ДОНЕЧЧИНИ 

КРІЗЬ ПРИЗМУ ВНУТРІШНЬОЇ ЛОГІКИ ПРОПАГАНДИСТСЬКО-

ІДЕОЛОГІЧНИХ ТА ФОРМАЛЬНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД 

 

Ідеологія та практика «русского мира» у всій його викривленій сутності самої по 

собі, ще більше викрівляється у намаганні його реалізації в реаліях російської агресії на 

окупованій території України. «Русский мир» як цілком собі реакційно-консервативна 

ідеологія, грімуча суміш російського націоналізму-шовінізму та кондового московсько-

православного клерикалізму знаходила своє вираження в різних формах та виявах 

відповідно до поточного моменту. 
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Згадаємо, що у першій версії так званої «конституції» «ДНР» «первенствующей и 

господствующей верой является Православная вера (Вера Христианская Православная 

Кафолическая Восточного Исповедания), исповедуемая Русской Православной Церковью 

(Московский Патриархат)». Причому не просто так, а як «системообразующего столпа 

Русского мира». І хоча у подальшому ця норма була вилучена, вся практика «державно-

правового» будівництва «молодой республіки» йшла шляхом утвердження саме 

православ'я в його московському варіанті. Згадаємо хоча б знамениту фразу 

«сепаратистенфюрера» Захарченка про те, що «Я православный, хожу в церковь, для меня 

единственная церковь Московского патриархата» [1]. Хоча формально декларувалося 

право на совободу віросповідання, але було одне «але»: «ничто в настоящей Конституции 

не ограничивает Донецкую Народную Республику в праве проведения политики по 

защите населения от деятельности религиозных сект в соответствии с законом». 

І хоча як би не хотілося саме таку версію подати хоча б як правову норму, реалії 

релігійного життя, все ж таки, не давали та не дають здійснитися такій огульній, як то 

кажуть «в лоб», практиці. Надто складною є конфесійна мапа Донеччини ще з довоєнних 

часів. Той же Захарченко вимушений був тоді ж казати, що «лично он признает всего 

четыре религии: православие, римокатолицизм, мусульманство и иудаизм. Все остальные 

конфессии в ДНР будут считаться незаконними». 

Але все це лишилося як «побажання», нова, діюча, версія так званої «конституції» 

не містить цих положень, тим не менше, загальний запропонований тренд не змінився, але 

прийняв дещо інші форми. 

Формально (згідно з чинною так званою «конституцією») «В Донецкой Народной 

Республике признается идеологическое и политическое многообразие, многопартийность. 

Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. Никакая 

религия и идеология не могут устанавливаться в качестве государственных или 

обязательных» (ст.9). Сформульовано норму, згідно якої «каждому гарантируется свобода 

совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или 

совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, 

иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с 

ними» (ст.21). Але «права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 

законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 

лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства» (ст.48) [2]. 

Окупаційна влада постійно намагалася та намагається поставити під контроль 

діяльність діючих на окупованих територіях релігійних організацій. З такою ініціативою 
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виступав ще на початку 2016 р, зокрема і так званий  «депутат Народного совета ДНР» 

Сергій Кондрикінський, який висловив ідею, що будь-яка релігійна організація має 

показати, чим вона займається, а перед тим як реєструватися, повинна пройти ряд 

перевірок і інстанцій і тільки після цього організацію реєструють, і вона може займатися 

своєю діяльністю (тобто пропонувалося створення свого роду фільтру). Декларувалося 

взагалі, що цей процес є актуальним, тобто вже здійснюється [3]. Але ж для цього не було 

«правових» підстав: тільки 24 червня 2016 р. т.зв. «Народным Советом» окупаційної 

адміністрації було принято нормативний правовий акт, що має регулювати 

правовідношення у релігійній сфері, а саме т.зв. «закон» «О свободе вероисповедания и 

религиозных объединениях». 

«Закон» регулює, серед іншого, систему реєстрації релігійних організацій. Але 

порядок її був оформлений тільки кілька місяців потому, коли 10 лютого 2017 р. набрав 

чинності ще один «закон» з назвою «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной 

Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях», згідно з яким 

уповноваженим органом з питань релігії є «республіканський» орган виконавчої влади, 

який реалізує державну політику в сфері культури і релігії – так зване «Міністерство 

культури ДНР», а видача зареєстрованій релігійній організації свідоцтва про державну 

реєстрацію (двох примірників статуту та внесення відомостей до відповідного Реєстру) 

були віднесені до компетенції так званого «Міністерства юстиції ДНР». 

Коментуючи ці нововведення так званий «віце-спікер парламенту» О.Макєєва 

сформувала основну тезу, що «Все религиозные организации, которые существуют на 

территории Донецкой Народной Республики, в обязательном порядке должны будут 

зарегистрироваться или же подтвердить свою регистрацию». За її словами, обов'язкова 

процедура реєстрації буде займати до трьох місяців. Не акредитовані релігійні об'єднання 

не зможуть здійснювати відповідну діяльність. Також було висловлено тезу про те, що «в 

целях противодействия экстремистской, террористической и сектантской деятельности, 

ужесточен контроль в части проведения плановых и внеплановых проверок этих 

организаций» [4]. Як раз на хвилі цього улітку 2017 р. з'явилася ініціатива щодо 

ужорсточення діяльності релігійних організацій на окупованих територіях: з ініціативою 

виступив т.зв. «Комітет з розвитку громадянського суспільства, питань релігійних 

об'єднань». Члени цього «органу» обговорювали питання перевірок релігійних об'єднань і 

організацій на «законодавчому» рівні, зокрема розглядалися такі завдання, як правила і 

час відвідування релігійних організацій, облік грошових коштів, які надходять з-за 

території «ДНР», а також види і частота проведення перевірок, зокрема рейдів. Привидом 

до такого роду ініціативи послужила нібито необхідність виключити злочинну, а також 
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будь-яку іншу деструктивну діяльність, яка можливо може відбуватися під виглядом 

релігійних об'єднань і організацій [5]. 

Урешті-решт для практичної реалізації процесу реєстрації релігійних організацій 

окупаційною владою лише у червні 2017 р. було затверджено форми «реєстру», форми 

«документів», «свідоцтв» тощо.     

 Очевидно, що сама по собі спроба юридичної формалізації відповідної сфери 

суспільного буття не є чимось дивним. Але те, чим саме керуються очільники окупаційної 

адміністрації, їх риторика та дії свідчать саме про намагання використання «протидії 

екстремістській, терористичній і сектантській діяльності» як приводу до реалізації 

контролю за діяльністю релігійних організацій як таких саме в конетксті загальної 

пропагандистсько-ідеологічної установки, що панує на окупованих територіях. 

Очевидно, що ключовий аспект цієї практики, яка має відповідне ідеологічне 

підгрунтя та фактично сформовану формально-правову базу, є селекція, або за 

термінологією деяких адептів: «дезінфекція» релігійного простору. Боротьба із так 

званими «агентами впливу», намагання недопущення «підпадання під чужий контроль» 

населення, недопущення того, щоб «громадяни ДНР» не стали «провідниками чужої 

волі», виключення та боротьба із так званими «факторами ризику», небезпечними з точки 

зору ідеологів та адептів «ДНР» ідеологіями (зокрема релігійними), все це так чи інакше є 

причиною такої політики на окупованих територіях. 
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МИРОТВОРЧІ МІСІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗОВНІШНЬОГО ВПЛИВУ 

 

Українсько-російська війна йде на багатьох відтинках – військовому, 

економічнмоу, культурному та геополітичному, але насамперед – світоглядному, за 

лояльність населення сходу та півдня України. Та збройний конфлікт якомога яскавіше 

передає реальні показники сили держави, здатність її відстояти власну незалежність. В 

2014-15 рр. стала зрозумілою патова ситуація, і сторони (з різних міркувань) вдались до 

«мирного процесу»– так званих Мінських угод. Загалом вони виявились неефективними, 

не досягли декларованої мети врегулювання гарячого конфлікту. 

Починаючи з 2017 р., все більше зростає акцент на можливості введення 

миротворчого контингенту – як з боку Києва (що був ініціатором вказаного дискурсу), так 

і згодом Москви. Питання полягає передусім у форматі утворення цього контингенту, з 

представників яких держав і військових блоків. А також місця розміщення цих військ. 

Українська вимога – вздовж офіційно визнаного українсько-російського кордону. Росіяни 

ж наполягають на перекритті чинної лінії розмежування, зафіксованої Мінськими 

угодами. 

Якщо звернутися до міжнародного досвіду. то побачимо амбівалентність участі 

миротворців. у випадку не громадянського конфлікту, а міждержавного зіткнення (яким 

фактично став конфлікт на Донбасі) обмежена кількість миротворців здатна виконувати 

швидше формальну роль. Вони розділяють сторони, однак нездатні зупиняти одну із них. 

В таких випадках найчастіше відбувається евакуація «військ ООН» – як перед 

Шестиденною війною на межі Ізраїлю та Єгипту. 

Таким чином, присутність миротворців не є гарантією миру в стратегічному сенсі. 

Але в тактичному контексті вони здатні зупинити інфільтрацію дрібних груп, перевезення 

зброї і боєприпасів. Для Києва важливо перекрити лінію російського кордону, що 

зупинить велико- та середньоомасштабні поставки російської зброї для окупаційних 

контингентів на території окремих районів Донецької та Луганської областей. 

З іншого боку, зростає риторика західних лідерів, що вбачають у миротворчом 

контингенті спосіб замороження конфлікту. Фактично це стане реалізаціє планів 
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Владіміра Путіна. Заспокоєння на придністровсько-абхазьким сценарієм під гарантії 

миротворців дозволить значно скоротити регулярні витрати для підтримання 

життєдіяльності маріонеткових утворень. З іншого боку, в Києва будуть зв’язані руки не 

лише для привертання всієї уваги до справи деокупації Криму, а й будь-яких реальних 

геополітичних зрушень (зокрема членство в НАТО вимагає відсутності територіальних 

спорів). 

Однак попри всю контраверсійність введення миротворчого контингенту може 

стати вигідним інструментом для інтенсифікації змін, та переведення конфлікту на ширшу 

платформу міжнародного обговорення (на рівні ООН, за активної участі США).Це додасть 

нових можливостей впливу на внутрішню ситуацію на окупованих територіях, а при 

зваженій політиці можливо і уникнути можливих ризиків. 
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ГОЛОС НЕВОЮЮЧИХ: ПРОБЛЕМИ ЖІНОК У ЗОНІ КОНФЛІКТУ  

НА НЕПІДКОНТРОЛЬНИХ ТА ПІДКОНТРОЛЬНИХ ДЕРЖАВІ 

ТЕРИТОРІЯХ 

 

Структури нерівності у сучасному суспільстві тісно переплітаються між собою: 

расово-етнічна, економічна, гендерна та інші, та визначають місце кожної людини у 

наявні стратифікації, що суттєво впливає на повсякденні практики, набутий досвід та 

стратегії для планування майбутнього. В умовах соціальних потрясінь ці структури та 

повсякдення, яке вони визначають, трансформуються. У динамічних трансформаціях 

вибудовуються нові структури, які можуть бути тимчасово й суттєво деформовані, 

порівняно з тим, якими вони були до, і з тим, якими вони стануть після. Однак ця 

тимчасова деформація не зникає автоматично й повністю, коли минає потрясіння. Вона 
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неодмінно й довгостроково визначає реальність, у якій житиме суспільство і його 

громадяни після завершення активного процесу протистояння, конфлікту, кризового 

явища. 

Аналізуючи наративи та досвіди жінок, що знаходяться по той бік конфлікту, ми, 

долаючи безособові узагальнення, намагаємось розібратись у тому, якими є їх потреби, 

страхи та стратегії виживання, яким чином та чи інша ініціатива з боку держави може 

змінити баланс гендерних та владних сил у сторону забезпечення повного об’єму 

громадянських прав та свобод громадянок,  що проживають на сході по обидві сторони 

лінії розмежування.  

Жінки  складають половину населення України, проте їх проблеми іноді губляться 

у мілітарному дискурсі та стають невидимими. Недооцінюючи феміністичні перспективи, 

дослідники подекуди нівелюють специфічність жіночого досвіду і в результаті – мають 

викривлену картину без урахування специфічних дискурсивних практик, узагальнюючи 

досвід та пояснюючи його з суто чоловічої перспективи, яка мислиться як точка відліку, 

коли жіноча перспектива розуміється лише як відхилення від певної (чоловічої) норми.  

У цьому дослідженні ми пропонуємо поглянути на гуманітарні проблеми, 

викликані військовим конфліктом,  економічною кризою та наслідками реформ останніх 

років, з точки зору гендерної перспективи та проаналізувати конфлікт, що триває на сході 

України, крізь призму  аналізу жіночих наративів. Розкриваючи суть застосування 

феміністичної оптики підчас аналізу та пошуків можливих шляхів вирішення конфлікту, 

використовуючи фрагменти результатів дослідження «Війна й трансформація 

повсякденності: жіночий погляд», що було проведено протягом 2015 р. на територіях по 

обидві сторони лінії зіткнення, та результати моніторингу потреб населення, що були 

зібрані протягом листопада-грудня 2016 р., та в рамках підготовки тематичного звіту до 

Комітету з питань ліквідації усіх форм дискримінації по відношенню до жінок (CEDAW). 

Для реалізації дослідження ми провели 20 глибинних напівструктурованих інтерв’ю з 

жінками, що мешкають у Маріуполі, Запоріжжі, Харкові, Антрациті, Лисичанську, 

Жданівці, Горлівці, Слов’янську, Донецьку та Краматорську. Усі інтерв’ю було записано 

навесні-влітку 2015 р. 

Коли мова йде про війни, на передній дискурсивний план виходять поняття сили, 

героїзму та сміливості – риси які традиційно приписуються чоловікам, суспільна увага 

фокусується на образі «героя-захисника», залишаючи за кадром питання щоденного 

виживання у ситуації конфлікту, жіноча сфера поступово витісняється на задній план у 

сферу приватного, домашнього. Але для жінок, які живуть чи жили на сході України, 

домашняя сфера, «тил», «захисницями» якого вони мають бути, з точки зору суспільної 



Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення 

248 

думки, не є місцем «домашнього затишку» та комфортного життя. У радикальних 

випадках цю домашню сферу було зруйновано,  або ж вона зазнала суттєвих змін через 

вимушений переїзд. У менш радикальних випадках – зміни стали результатом загострення 

старих проблем і виникненням нових, а також пов’язані з ситуацією невизначеності, 

загрози і страху.  

Для жінок, які залишилися жити по той бік лінії розмежування проблеми ті самі, 

що і для тих, хто проживає на територіях підконтрольних державі Україна: нестача 

робочих місць, низький та нестабільний дохід, погана логістика, ускладнений доступ до 

медичних сервісів. Але на тимчасово окупованих територіях ці проблеми іноді мають ще 

більш критичний, можна сказати – катастрофічний характер. Відсутність роботи, грошей, 

зростання цін, дефіцит товарів першої необхідності, недоступність елементарних ліків, 

стигматизація за ознакою походження.  

З інтерв’ю жінок з тимчасово непідконтрольних територій можна довідатись, що 

багато кому не подобається «тактика відділення, блокування територій» «ЛНР/ДНР» і, 

відповідно, осіб, які там проживають. У цьому «товарно-фінансовому відділенні» частина 

респондентів бачить пряму причину не лише «поглиблення кризи», а й «поглиблення 

подальшого розколу між територіями». Також у містах, які зазнали обстрілів, згадуються 

проблеми зі світлом, водо- і газопостачанням, які були на початку збройного 

протистояння. Були проблеми з транспортним сполученням. Якщо жінки, котрі живуть по 

цей бік лінії розмежування, говорять переважно про фінансові проблеми державних 

установ, певне погіршення ситуації в них або ж подорожчання їхніх послуг, то для жінок 

по той бік лінії розмежування часто проблема полягала в зупинці функціонування цих 

установ. Були перебої з роботою шкіл, медичних закладів – принаймні, ще навесні 2015 р. 

їхня робота переформатовувалася згідно з новими правилами, що теж мало свій вплив на 

громадян, котрі ними користуються. Ще одна проблема, про яку згадують жінки, що 

живуть по той бік лінії розмежування, це люди зі зброєю – представники 

самопроголошених збройних формувань. Окремим аспектом цієї проблеми є алкоголь, 

який призводить до неадекватної, непередбачуваної поведінки. 

Бойові дії та їхні наслідки створюють ситуацію невпевненості в майбутньому, 

страху, тривоги, приреченості, відчуття втрати контролю над своїм повсякденням. 

Важливим  є те, що перераховуючи страхи та перестороги, у першу чергу, мова йде про 

матеріальну непевність та нестабільність і лише потім страх смерті у наслідок бойових 

дій. Також змінюється суб’єктивне часове сприйняття повсякдення – континуум життя 

зводиться до сьогоднішнього дня. Майбутнє втрачає будь-які передбачувані контури, 
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люди бояться планувати, дивитися вперед. Минуле «оборвалось». Життя завмерло, 

втратило сенс.   

Жінки переживали «почуття безсилля», не відчували себе суб’єктами, які можуть 

щось змінити в суспільно-політичних процесах, які стрімко розвивалися й переростали у 

збройне протистояння. Цей стан власної безсуб’єктності часом проникав і в їх 

повсякденне життя. Переважна більшість респонденток вважають, що конфлікту можна і 

«нужно было избежать» «любым способом». Водночас вони переконані, що вони 

особисто, як і більшість «простих» людей, ніяк не могли вплинути на розвиток ситуації, 

що призвела до конфлікту й кризи. Діяльність Української держави частиною 

респондентів сприймається як «ворожа щодо населення» окупованих Росією територій, та 

інтерпретується, як своєрідне «покарання», замість «підтримки вразливих соціальних 

категорій». 

Підсумовуючи, можемо відзначити, що головними проблемами цивільних жінок, 

які проживають на непідконтрольних Україні територіях, на думку опитаних, є питання 

стабільного доходу, доступ до соціальної допомоги с боку держави (пенсії), доступ до 

медичних послуг та ліків, проблеми інтеграції у випадку отримання статусу ВПО, 

мілітаризація,  легкий та безконтрольний доступ до зброї, нещасні випадки військового 

характеру та безпосередні наслідки обстрілів.  
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ,  

СПРЯМОВАНОЇ НА ВИРІШЕННЯ НАЯВНИХ ПРОБЛЕМ У ГРОМАДІ  

 

Будь-яка публічна політика спрямована на розв’язання суспільної проблеми, яку 

визнано такою через винесення на порядок денний місцевою владою. Це відповідь 
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існуючої політико-адміністративної системи на стан соціальної дійсності у громаді, що 

політично визнаний неприпустимим. 

Зазначимо, що саме симптоми соціальної проблеми стають відправним моментом у 

«взятті до уваги» та обговоренні потреби проведення публічної політики (наприклад, 

злочинність, СНІД, зростання числа наркозалежних осіб, високий рівень безробіття тощо). 

На початковому етапі будь-якого публічного втручання самі причини колективної 

проблеми ще не чітко ідентифіковано та консенсусно визначено публічними й 

приватними дійовими особами. Наприклад, забруднення повітря, пов’язане з 

промисловим виробництвом і споживанням природних енергетичних ресурсів, змушує 

місцеву владу, громадськість опікуватися політикою охорони довкілля у громаді. 

Термін «публічна політика» відносно новий. Його було введено в простір 

європейської адміністративної та політичної науки в 1970-х рр. як дослівний переклад 

терміну «public policy» [1]. Цей термін протиставляється іншому – «la politique» 

(«politics»), який позначає діяльність і боротьбу традиційних політичних дійових осіб 

(зокрема, політичних партій, зацікавлених груп, чи нових соціальних рухів), спрямовану 

на захоплення законодавчої або урядової влади з дотриманням конституційних чи 

інституційних норм (що окреслено терміном «polity»). Основною метою публічної 

політики є не політична влада як така, а її використання з метою розв’язання колективних 

проблем у громаді. 

Існує багато визначень поняття публічної політики. Ми розглядаємо публічну 

політику як низку послідовних рішень чи діяльності, прийнятих різними публічними (а 

інколи й приватними) дійовими особами, ресурси, інституційна приналежність та інтереси 

яких різні, з метою розв’язання проблеми, політично визначеної як колективна [1]. Ця 

сукупність рішень і діяльності є підставою для формальних, більшою або меншою мірою 

вимушених актів, спрямованих на зміну поведінки тих соціальних груп, які є причиною 

виникнення колективної проблеми, що потрібно розв’язати (групи-мішені, або їх ще 

називають цільовими групами), в інтересах інших соціальних груп, які зазнають 

негативного впливу зазначеної проблеми (кінцеві користувачі). 

Зі згаданого вище визначення можна виділити такі складові елементи публічної 

політики [2]: 

- Розв’язання публічної проблеми. Публічна політика спрямована на розв’язання 

соціальної проблеми, яка політично визнана публічною і вимагає відновлення 

перерваного зв’язку між кількома соціальними дійовими особами. 

- Існування груп-мішеней, які знаходяться в основі публічної проблеми. Будь-яка 

публічна політика має на меті зорієнтувати групи-мішені на певну поведінку чи 

безпосередньо, чи впливаючи на зовнішнє оточення дійових осіб.   
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- Існування передбачуваних намірів. Публічна політика впроваджується з визначеною 

метою. Вона передбачає «теорію соціальних змін» (або «модель причинності»), яку 

намагатиметься застосувати під час розв’язання виниклої публічної проблеми, 

припускаючи при цьому, що прийняті рішення чи діяльність пов’язані одні з одними. 

- Наявність певної кількості рішень та дій. Публічна політика характеризується 

сукупністю дій, які виходять за межі єдиного, чи окремого рішення, залишаючись по 

той бік «загального соціального руху». 

- Програма втручання. Це сукупність більш або менш конкретних та індивідуалізованих 

рішень - рішень, що стосуються програми та її втілення.  

- Ключова роль публічних дійових осіб. Цю низку рішень і дій можна розглядати як 

публічну політику лишень тоді, коли ті, хто їх приймає, діють як публічні дійові 

особи; інакше кажучи, це мають бути особи, які належать до політико-

адміністративної системи, або ж приватні особи, наділені повноваженнями ухвалювати 

рішення чи діяти на основі юридично унормованого доручення. 

- Існування формалізованих актів. Публічна політика допускає видання актів (outputs), 

покликаних корегувати поведінку груп чи окремих осіб, яка, як вважають, є причиною 

виникнення публічної проблеми. 

 

Рис. 1. Цикл публічної політики [1]: 

Фазу виникнення і сприйня.ття проблеми визначають як стан, який породжується 

колективною потребою (відсутність чи незадоволення), що виражається через зовнішні 

прояви, і для якого знайдено вирішення. Загалом, під проблемою розуміють різницю між 

теперішнім станом і очікуваним становищем. 
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У фазі формулювання політики публічні дійові особи передусім визначають 

модель причинності, тобто на що більше чи меншою мірою ці особи впливають, потім 

розробляється політико-адміністративна програма: обираються цілі, інструменти та 

процедури, потрібні для розв’язання проблеми, а також розглядаються механізми відбору 

та врегулювання. 

Фаза впровадження полягає в адаптуванні політичної програми втручання до 

конкретних ситуацій (розроблення відповідних політико-адміністративних дій). 

Фазу оцінювання ми розглядаємо як складову публічної політики, спрямовану на 

визначення результатів і наслідків цієї політики щодо змін у поведінці груп-мішеней 

(вплив) та в плані розв’язання  проблеми. 

Публічна політика не створюється і не реалізується в порожньому просторі. 

Наявні ресурси громади досить відчутно впливають на її проміжні та кінцеві результати. 

Отже, потрібно детально проаналізувати, які ресурси є доступними і для яких типів 

дійових осіб; які модифікації можливого доступу до ресурсу та його використання; яка 

його кількість (чи має місце конфліктне / не конфліктне використання) та інші 

особливості, встановлені окремими інституційними нормами публічної політики.  

Ми пропонуємо розрізняти десять pecyрсів, які публічні та приватні дійові особи 

зможуть відшукати, мобілізувати (або ні) під час створення і впровадження публічної 

політики [3]: 

- Сила (силовий примус). 

- Право (правовий ресурс). 

- Штат (людський ресурс). 

- Кошти (монетарний ресурс). 

- Інформування (когнітивний ресурс). 

- Організація (інтерактивний ресурс). 

- Консенсус (ресурс довіри). 

- Час (часовий ресурс). 

- Інфраструктура (майновий ресурс). 

- Політична підтримка («ресурс більшості»). 

Саме на поводженні з ресурсами та управлінні ними ґрунтується зв’язок між 

аналізом та управлінням публічною політикою. На наш погляд, суть ефективного 

управління публічною політикою відносно вирішення наявних проблем – це стратегічне, 

вміле та економне поєднання різних публічних ресурсів для отримання продукту, 

здатного розв'язати визначену колективну проблему. При цьому публічні дійові особи 

мають враховувати вимоги сталого управління, притаманні кожному з виділених вище 

ресурсів. Також слід чітко розрізняти ресурси дійових осіб, способи дій (або 
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інструментарій, «policy tools»), що використовують у публічній політиці, та розроблені 

нею продукти (або outputs) [3].  

Таким чином: ресурси – це сукупність первинних матеріалів, за допомогою яких 

публічні та приватні дійові особи організовують свою діяльність; способи дій є 

конкретним результатом поєднаного використання ресурсів відповідно до способів 

втручання; акти застосування (outputs), напрацьовані публічною політикою, –  це 

матеріальний та нематеріальний результати використання ресурсів взаємодії 

адміністративного органу і громадянського суспільства. 
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ДЕОКУПАЦІЯ СВІДОМОСТІ – БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНИЙ ШЛЯХ  

ДО ПЕРЕМОГИ 

 

Конфлікт на території Донецької та Луганської областей є складовою частиною 

російсько-української війни. Та чому саме в цьому регіоні впливи Кремля досягли 

найбільшого успіху, поряд з Кримом? Тут відіграли роль кілька факторів. Це і близькість 
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до державного кордону з Російською Федерацією, і діяльність місцевих еліт, що були 

незадоволені результатами Революції Гідності. 

Але найбільше значення, на нашу думку, відіграв світоглядовий фактор. На 

Донбасі найбільших успіхів досягла русифікація великих міст ще в пізньорадянський 

період. Однак у 1990-х, попри це, формуються проукраїнські групи інтелігенції, 

незалежність підтримують організації шахтарів. Починаючи з 2000 року Кремль особливу 

увагу приділяє багатофакторній пропаганді так званого «русского мира». Особливо 

помітною вона стала після 2004 року, коли київський Майдан сприймається як загроза на 

східному кордоні. Пропаганда ведеться на всіх головних напрямках культури: через вал 

дешевих книг з відповідним ідеологічним спрямуванням; через російські форми 

культурного самовираження – від молодіжних субкультур до релігійного впливу на 

старше і середнє покоління засобами і структурою Московського патріархату. 

Обмеженість доступу до інформації сприяла викривленому погляду на світ, зменшенню 

лояльності до української державності. 

Війна стимулювала переосмислення політичної реальності. Особливо це стало 

відчутно на звільнених територіях. Разом з тим, населення окупованих територій все 

більш критично ставиться до результатів російського панування, хоча розуміння 

альтернативи мінімальне. Аби збільшити лояльність громадян до України потрібне не 

лише економічне зростання, а й переосмислення Донбасу як інтегральної частини 

України, степового південно-східного прикордоння Слобожанщини та Запорізьких 

вольностей. Книговидання, телебачення та місцеві інтернет-портали, що висвітлюють 

місцеві події, актуальні для кожного жителя, мають подавати україноцентричний контент. 

Гарний привід для цього подає декомунізація та перейменування, що має не завершитись 

формальною зміною вивісок, а супроводжуватись відродженням історичної пам’яті. 

Характерно, що за кілька років до початку російської агресії, за часів В. Януковича 

проросійські групи зуміли прибрати найменування Донецького університету на честь 

Василя Стуса. Хоча останній – найбільш характерний вияв українського Донбасу, 

безкомпромісного і вірного до кінця власним ідеалам та переконанням. Завданням ворога 

було забрати пам’ять про українське минуле краю, звести його до радянських п’ятирічок 

та боротьби більшовиків з махновцями. Але саме зараз, в 2018 році, можемо згадати соту 

річницю українізації Донбасу. У квітні-травні 1918 року загони армії УНР під проводом 

генерал-хорунжого Володимира Сікевича визволили Східну Слобожанщину, Донецький 

край та українське Приазов’я. і ще рік часу українська державність у формі гетьманату та 

відродженої УНР панувала на Донбасі, забезпечуючи стабільність та відтермінування 

трагедії червоного терору та голодної смерті. А якщо подивитись ще далі у минуле, то 
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знаходимо вихідців з Наддніпрянщини серед перших поселенців на Старобільщині і в 

районі Торських озер. А Бахмут – чи це не питомо козацьке місто, одне з найдавніших 

міських поселень регіону? Повернення історичної пам’яті задватиме глибші контури 

світогляду, пов’язуватиме регіон з рештою українського світу. 

І вже наступним етапом, закономірним наслідком стає переосмислення імперських 

міфів, що викривлюють місце регіону. Відчуття єдності з українською нацією, зростання 

політичної лояльності до української держави стане запорукою зміни свідомості молодого 

покоління. Військовий конфлікт наочно увиразнює важливість політичних лояльностей, 

змушує вибирати сторону. І нам необхідно перемогти передусім у світоглядовій війні за 

молоде покоління. Після цього відвоювання території стане закономірним наслідком, що 

спиратиметься на підтримку місцевих жителів. 

На островах «русского мира» в Криму і на Донбасі було законсервовано совок, 

який згодом став добрим ґрунтом для агресивного «культурного імперіалізму» – ідеології 

«русскава міра» та відповідно індивідуального світогляду, що апріорі вважає ворожим 

український національний та громадянський світогляд. 

Водночас викликає глибокий сумнів чи здатна українська влада на активну позицію 

суб’єктивної стратегії «відвоювання» Криму та Донбасу: територіального і ментального 

(війну за мізки). Наразі ми бачимо активну, але все ж об’єктну (яка залежить від зовнішніх 

гравців) дипломатичну роботу, принаймі серед євро-атлантичної спільноти і не бачимо (не 

помічаємо) навіть натяків на активну військову стратегію (в тому числі інформаційної та 

світоглядової війни як на території окупанта, так і на українських окупованих територіях).  

Швидше за все при нинішньому керівництві держави найкращою для нього 

(воєнною стратегією є втеча та пасивне очікування доки трупи ворогів самі не пропливуть 

поряд, а воріженьки об’єктивно через дію санкцій «згинуть як роса на сонці »). Перемир’я 

як мета, а не засіб і боротьба за нього схоже стала мантрою нинішньої влади. 

Отже, у влади не має ні волі, ні бажання напрацювання, а головне активної 

реалізації суб’єктної стратегії повернення окупованих територій. Хоча мене в цій ситуації 

гнітить не так ставлення гаранта суверенітету до втрати суверенних територій, як 

мільйонів громадян, що потрапили під окупацію і, виходячи з логіки, що ми ведемо війну 

з терористами, фактично є заручниками Держави-терориста. Ні дієвої програми евакуації 

громадян та їх власності з окупованих територій та забезпечення їм належних умов життя 

на новому місці немає, тим більше абсолютно відсутня робота по захисту прав громадян, 

що стали заручниками. 

Схоже і тут влада діє за скалькованим сталінським принципом «не помічати 

людини», не помічати проблеми. Це тим більше сумно, що щодо населення окупованих 
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чиняться дії, що мають правові ознаки «етнічних чисток» та злочинів проти людяності. 

Водночас жодної реакції на активне модерування та моделювання суспільної свідомості 

на окупованих територіях не ведеться. Ну добре, Путіну потрібне затишшя тут, щоб 

зосередитися на Сирії і наші малоросійські владці тут діють як справжні партнери, але ж 

інформаційну боротьбу: роз’яснення, пропаганди, інформування, створення пробоїв 

інформаційної окупації вибачте за тавтологію, ніхто так і не веде. 
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менеджменту Донецького 

державного 
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м. Маріуполь, Україна 

 

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ВІДНОВЛЕННЯ 

ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД КОНФЛІКТУ ТЕРИТОРІЙ 

 

У сучасних умовах воєнної агресії, яка має місце на окремих територіях Донецької 

та Луганської областей, Україна вперше зіткнулася з проблемою окупації своїх територій. 

Як показує світовий досвід, найскладнішим і тривалим є зовсім не період активної фази 

подібних конфліктів, а час вирішення і реінтеграції територій або визначення їх правового 

статусу. Органи державної влади України сьогодні мають змогу не тільки 

використовувати рекомендації міжнародних партнерів щодо шляхів розв’язання 

конфлікту, а й застосовувати досвід інших країн, який приніс позитивний результат. 

В Україні до цього часу не існувало жодних напрацювань, спрямованих на 

розв’язання проблем постраждалих від конфлікту територій, тому виникла потреба в 

розробці відповідної нормативно-правової бази, застосовування необхідних методів, 

механізмів та принципів державного управління для формування та впровадження дієвої 

та ефективної державної політики відновлення постраждалих від конфлікту територій, що, 

в свою чергу, і обумовлює актуальність теми дослідження. 

 Державна політика відновлення постраждалих від конфлікту територій як вид 

діяльності може здійснюватися на чотирьох рівнях: місцевий рівень передбачає діяльність, 

пов'язану із реалізацією органами місцевого самоврядування власних самоврядних і 

делегованих державою повноважень; регіональний рівень (районний, обласний) вимагає 

втручання держави; національний рівень, який визначається переважно становищем держави як 

основного інституту організації життя громадян, розподілу та перерозподілу ресурсів, 
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національною політикою; на четвертому (міжнародному) рівні діяльність проводять як 

національні, так і транснаціональні організації [1].  

Проаналізований зарубіжний досвід вирішення проблем деокупованих територій 

свідчить про те, що всі держави, які зіткнулися з проблемою сепаратизму, вимушені були 

створювати власні механізми вирішення, виходячи із специфіки конфліктів, 

геополітичного оточення, ресурсів, а також власного політичного і історичного досвіду. 

При цьому стверджувати про існування універсального рецепту вирішення таких 

конфліктів не можливо навіть в рамках однієї держави або регіону [2; 3]. Найбільш 

реалістичні прогнози розвитку подій на Донбасі найближчим часом передбачають 

сценарій добровільної реінтеграції окупованих територій на основі волевиявлення його 

мешканців та організованого для цього спеціального переговорного процесу з 

політичними представниками регіону.  

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 року № 797 

«Про схвалення звіту спільної місії Європейського союзу, Організації Об’єднаних націй та 

Світового банку «Оцінка шляхів відновлення та розбудови миру в Україні», орієнтовний 

загальний обсяг сукупних потреб фінансових ресурсів, необхідних для відновлення та 

реінтеграції постраждалих від конфлікту територій становить 1520 млн. доларів США. 

Передбачається, що основними джерелами фінансування будуть кошти міжнародних 

фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги [4]. Напрями, за якими 

планується реалізація державної політики відновлення постраждалих від конфлікту 

територій, полягають у наступному: раціональне  відновлення  та   вдосконалення   

інфраструктури та соціальних послуг; заохочення економічного відновлення; ліквідація 

шкоди довкіллю;  розвиток «зеленого» підприємництва; відновлення екологічного 

балансу на постраждалих від конфлікту територіях [5]. 

Реалізація стратегії відбувається шляхом формування державної програми. Дієва 

державна програма є індикатором грамотного стратегічного планування та ефективної 

реалізації державної політики в даному напрямі, адже державна програма є одним із 

основних способів упровадження державних рішень у життя. Метою розроблення 

державної цільової програми є сприяння реалізації державної політики на пріоритетних 

напрямах розвитку держави щодо відновлення та реінтеграції східних регіонів України, 

забезпечення концентрації фінансових, матеріально-технічних, інших ресурсів, 

виробничого та науково-технічного потенціалу Донбасу, а також  координації діяльності 

центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій 

Донецької області для розв'язання найважливіших проблем. 

Механізм реалізації державної політики повинен бути спрямованим на досягнення 

конкретних  цілей (відновлення та реінтеграція постраждалих від конфлікту територій) 



Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення 

258 

шляхом впливу на конкретні фактори (елементи управління та їхні зв’язки). А цей вплив, 

у свою чергу, здійснюється шляхом використання відповідних методів, ресурсів або 

потенціалів. Тобто механізм управління повинен формуватися щоразу, коли приймається 

управлінське рішення шляхом узгодження всіх його елементів.  

Державна політика відновлення постраждалих від конфлікту територій ставить собі 

за мету відновлення та реінтеграцію окремих територій Донецької та Луганської областей. 

Крім того, відновлення потребують територій суміжних з областями, де має місце 

конфлікт, регіонів, які також постраждали внаслідок воєнних дій. Досягнення цієї мети 

можливо за допомогою реалізації механізмів з відновлення та реінтеграції територій. 

Розглянуті механізми та мета державної політики відновлення постраждалих від 

конфлікту територій складають систему відновлення постраждалих від конфлікту 

територій. Дана система функціонує на певних принципах, які формують державну 

політику відновлення постраждалих від конфлікту територій [6].  
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КОНЦЕПЦІЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТИМЧАСОВОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ НА ОКУПОВАНИХ РФ ТЕРИТОРІЯХ ДОНЕЦЬКОЇ ТА 

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ – ОДИН ІЗ ГРОМАДСЬКИХ ПРОЕКТІВ 

РЕІНТЕГРАЦІЇ 

 

Гібридна війна Росії проти України на Донбасі триває вже четвертий рік. Мирні 

переговори в рамках Мінського та Нормандського форматів звичайно роблять свій внесок 

у стримування активних бойових дій та просування агресора з колаборантами, однак не 

дають відповіді на головне запитання: коли настане справжній мир? І, власне, коли 
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Україна відновить суверенітет над тимчасово непідконтрольними територіями Донецької 

та Луганської областей? Яку ціну ми згодні заплатити за це? 

І хоча поки що немає відповіді на ці запитання, в Україні є нагальна потреба в 

розробленні планів та стратегії з реінтеграції тимчасово непідконтрольних територій. 

Втілення деяких складових цієї реінтеграції можна і варто розпочинати вже зараз, до 

деокупації, в умовах протидії гібридній війні Росії.  

Позиція держави України, представників української влади та громадянського 

суспільства – ми маємо боротися за деокупацію та реінтеграцію цих територій. Доцільно 

виокремити три складові врегулювання конфлікту: 

Безпекова. Без врегулювання безпекової складової ми не можемо говорити про 

повернення і реінтеграцію. 

Гуманітарна. Без вирішення гуманітарних проблем ми не можемо сподіватися на 

покращення ситуації, боротися за уми людей, що знаходяться на цих територіях. Наш 

ворог чудово усвідомлює важливість гуманітарної ситуації, і саме тому блокуються будь-

які спроби покращити гуманітарну та екологічну ситуацію на територіях тимчасово 

непідконтрольних Україні. 

Інформаційна. На сьогодні РФ впроваджує нові форми війни, і веде інформаційну 

війну не лише проти України, а й проти усього цивілізованого світу. Лише зараз наші 

міжнародні партнери починають усвідомлювати всю серйозність викликів як для 

інформаційної, так і для безпекової ситуації на європейському просторі. В умовах 

закритого інформаційного простору та обмеженого доступу до українських ЗМІ мешканці 

ОРДЛО все більше піддаються отруйній кремлівській пропаганді. Дуже важливо, щоб ми 

надзвичайно серйозно ставилися саме до боротьби в інформаційному просторі. Тому що 

кожен виграний голос, кожен той, хто повірив в Україну – є тим, хто допоможе нашій 

армії, українському суспільству і владі реінтегрувати Донбас і Крим та повернути їх в 

Україну. 

Саме тому мова йде про реінтеграцію в умовах протидії гібридній агресії. При 

чому, в умовах, коли противник переважає ресурсно, у військовій та економічній сферах. 

Але це означає також, що ми маємо бути оперативнішими на всіх фронтах протидії.  

Реінтеграція Донбасу – одне з найбільш важливих завдань, що стоять і перед 

державою, і перед суспільством. Ми говоримо про реінтеграцію в умовах, коли триває 

війна, і з боку РФ немає бажання а ні цю війну припиняти, а ні визнавати свою участь в 

ній. РФ використовує цю гібридну війну задля відновлення впливу на Україну, з метою 

досягнення своєї стратегічної геополітичної мети щодо підпорядкування України, 

повернення політики України в русло інтересів Росії. 
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Відповіддю на ці виклики є координація зусиль і взаємодія. Лише у поєднанні 

зусиль держави і суспільства, громадських організацій, включаючи механізми 

міжнародної допомоги, можна напрацьовувати конкретні механізми і підходи, які могли б 

дати результати. 

Важливим є: вибудовування горизонтальних мереж співпраці як на місцевому, так і 

на з регіональному рівнях, координації цієї співпраці; максимального використання тих 

можливостей, які у нас є по співпраці в інформаційній та безпековій сферах, 

інфраструктурі тощо. 

У рамках взаємодії слід створити платформи, на які можна буде опиратися в роботі 

на звільнених територіях, на територіях, які межують з окупованим Кримом. І спираючись 

на ці платформи працювати з населенням на окупованих територіях – давати розуміти, що 

ці люди потрібні, що Україна сприймає їх як тих, хто постраждали від агресії та 

заручників, яких треба звільнити. І які будуть звільнені [1]. 

31 травня 2018 року в Дніпрі відбувся круглий стіл на тему «Війна, мир та 

реінтеграція: внутрішньополітичні ризики найближчого року». Цей круглий стіл пройшов 

в рамках громадського марафону «Навіщо Нам Бути Разом?», що проходить за підтримки 

Посольства Швейцарії в Україні та за участі Українського незалежного центру політичних 

досліджень і Єдиного координаційного центру «Платформа соціально-гуманітарних 

ініціатив та інновацій». Експерти, представники місцевої влади, громадські активісти, 

учасники АТО та волонтери обговорили, що таке безпечна реінтеграція, якими є її 

складові, а також що потрібно робити прямо зараз, щоб повернути не тільки «території та 

будівлі», але й людей. Учасники круглого столу дійшли спільного висновку: реінтеграція 

стосується не тільки тимчасово окупованих територій –  це процес, який має охопити всю 

Україну. 

Як зауважив виконавчий директор Центру соціальних досліджень «Софія» В. 

Лупацій, відцентрові тенденції сьогодні властиві багатьом країнам Європи, отже 

«політика реінтеграції» має бути підвищена у своєму статусі. Це не секторальне питання, 

а ключовий момент національної безпеки. Практичний вимір політики реінтеграції в 

Україні – залучення громадянського суспільства (без поділу на «місцевих» та 

«переселенців») до її проектування [2]. На цьому фоні показовим є розроблений Групою 

експертів українських аналітичних центрів, до складу яких входять і автори даних тез, 

Проект «Запровадження Міжнародної тимчасової адміністрації на тимчасово окупованих 

територіях Донецької та Луганської областей як частина миротворчої стратегії для 

України» [3]. Експертна група працювала із вересня 2017 року до квітня 2018 року у 

форматі дискусійного клубу. Експерти ставили перед собою завдання проаналізувати 

http://www.niss.gov.ua/articles/1847/#_ftn1
http://www.niss.gov.ua/articles/1847/#_ftn1
http://www.niss.gov.ua/articles/1847/#_ftn1
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існуючі концепції відновлення миру, знайти те спільне, що може об'єднати прихильників 

цих концепцій, та сформулювати рамкові умови мирного врегулювання конфлікту на 

Донбасі, враховуючи не тільки проблеми військового характеру, але й цивільного 

управління та гуманітарного напрямку. Важливою метою своєї роботи експерти бачили не 

тільки формальне відновлення миру в регіоні, але й унеможливлення рецидивів конфлікту 

в майбутньому. 

В результаті цієї роботи виникла ідея не просто миротворчої місії, яка б створила 

безпекові умови для реалізації Мінських домовленостей, а двокомпонентної миротворчої 

місії, яка складалася б як із безпекової частини, так і з адміністративно-управлінської. 

Тільки така місія, на думку авторів, спроможна мінімізувати ризики консервації конфлікту 

в умовах, коли одна із сторін не визнає своєї участі в ньому, та забезпечити умови для 

психологічної реабілітації місцевого населення, яке вже більше 4 років піддається 

тотальній антиукраїнській пропаганді. Крім того, запропонована концепція дозволяє не 

виключати із процесу безпосереднього врегулювання конфлікту країни-члени Ради 

безпеки ООН та Нормандського формату, які також є членами НАТО. Якщо умовою 

Кремля є відсутність країн-членів НАТО серед миротворців, то їхня участь у цивільній 

компоненті Міжнародної тимчасової адміністрації є цілком логічною і доцільною. Крім 

того, участь у цивільному блоці Міжнародної тимчасової адміністрації країн-гарантів 

територіальної цілісності України, які підписали Будапештський меморандум (крім Росії), 

дозволяє говорити про виконання ними своїх гарантій хоча б у такій формі, а отже, 

зберегти значення цього історичного документу для подальшого процесу 

нерозповсюдження ядерної зброї [3]. 
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ, 

ЗОКРЕМА З ГРУП РИЗИКУ ТА СІМЕЙ СЖО, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ  

У ЛУГАНСЬКІЙ І ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ  

(РЕЗУЛЬТАТИ ПОШУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ) 

 

Внаслідок збройного конфлікту та фактичної окупації частини територій 

Донецької та Луганської областей, масового потоку внутрішньої міграції й формування 

вимушено переміщених сімей і окремих осіб, створення ситуації унеможливлення 

ефективного функціонування та  взаємодії органів місцевої влади, системи соціальних 

служб на всій території цих областей, призвели до розриву у наданні соціальних послуг, 

обмежили інформаційні потоки статистичних даних.  

Фактично утворилася ситуація відсутності достовірних даних щодо кількості 

дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах (СЖО) та потребують соціальної 

допомоги. Зокрема, у Луганській і Донецькій областях за ці декілька років після початку 

збройного конфлікту за наявними (офіційними) статистичними даними фіксується 
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тенденція зменшення кількості підлітків, які практикують поведінку, ризиковану для 

здоров’я (споживають наркотики, втягнуті до сексуальної експлуатації, стали жертвами 

торгівлі людьми тощо), яких відносять до групи бездоглядних або які перебувають більшу 

частину часу на вулиці. З одного боку, це є результатом посилення уваги до дітей, 

формування системи виявлення сімей СЖО, значний потенціал громадських і 

волонтерських органіазцій, які працюють у зоні конфлікту та з внутрішньо переміщеними 

особами. З іншого – відбувається віртуалізація простору існування та спілкування 

підлітків, що утруднює соціальний контроль та можливості корегуючого впливу з боку 

дорослих.   

Отримані результати зондажного дослідження свідчать про те, що більшість часу 

підлітки проводять вдома, з друзями або на вулиці. Найпоширенішою причиною 

проводити більше часу на вулиці, є конфлікти та проблеми з батьками, які вживають 

алкоголь та не приділяють належної уваги дітям. Водночас внаслідок розвитку технологій 

і доступності Інтернет-простору підлітки віддають перевагу проведенню часу вдома біля 

телевізора, комп’ютера або у комп’ютерних клубах, ніж на вулиці. Більшість опитаних 

зазначили, що не мають довірливих відносин з батьками, а дехто є жертвами домашнього 

насильства з боку батьків. У містах дослідження є підлітки, які переїхали внаслідок 

збройного конфлікту. Переважно це сім’ї, які і до переїзду перебували у складних 

життєвих обставинах. Підлітки практикують виїзди в сусідні міста, села з метою 

проведення часу з друзями, у тому числі без дозволу батьків чи опікунів.  

У всіх містах дослідження є підлітки, які надають секс-послуги за винагороду. 

Хоча самі підлітки не сприймають це, як «комерційний» секс. У Донецькій області таких 

підлітків більше, це переважно дівчата. Найчастіше секс-послуги надаються військовим. 

Як винагорода, приймаються гроші, продукти харчування, житло. Крім того, дівчата 

можуть знайомитися та надавати секс-послуги на дискотеках за те, що їх пригощають. 

Варто зазначити, що сьогодні, коли спілкування через Інтернет є дуже розповсюдженим, 

можна побачити в соціальних  мережах акаунти підлітків, які пропонують секс-послуги. 

Кожен третій підліток у Донецькій області та деякі підлітки у Луганській мають 

досвід вживання неін’єкційних наркотиків, оскільки вони є доступнішими, ніж ін’єкційні. 

Поширеною практикою є вживання алкоголю з седативними таблетками. Гроші на 

наркотики підлітки зазвичай або збирають компанією, або купують індивідуально. Дістати 

наркотичні речовини у містах не є проблемою, інколи їх продають такі ж самі підлітки. 

Підлітки у Донецькій області частіше повідомляли про досвід вживання алкоголю. Дехто 

вживає алкоголь систематично у зв’язку із складними відносинами з батьками та в цілому 

у родині.  
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Підлітки без перешкод мають можливість придбати алкоголь у магазинах і кіосках, 

в основному за гроші зароблені власноруч, або ж з кишенькових, які дають батьки чи інші 

родичі. Підлітки у більшості випадків мають власні кошти. Основними джерелами їх 

отримання є підробіток, дають батьки або інші родичі. Частіше підлітки залучаються до 

таких видів робіт, як роздача листівок, вантажник, робота на ринках, будівництвах, 

мийках, в цехах, у сфері торгівлі та обслуговування неофіційно. Набуває поширення 

робота у мережі Інтернет – копірайтер, «накрутка лайків» у соціальних мережах. Проте 

деякі підлітки отримують гроші шляхом жебракування, крадіжок дрібної побутової 

техніки, у супермаркетах, у школах серед своїх однокласників. Мають також місце 

поодинокі випадки виконання підлітками за гроші різних завдань для військових. 

Більшість опитаних підлітків зазначили, що люблять займатися спортом. Частка 

підлітків повідомила, що їй подобаються творчі заняття (музика, танці, фотографія). Мрії 

підлітків полягають у бажанні мати конкретні матеріальні блага, фінансову 

забезпеченість, хорошу роботу, щоб забезпечити свою сім’ю необхідним, оволодіти 

певною професією. Деякі мріють про мир і закінчення війни, про те, щоб їх перестали 

сварити та бити батьки. Зафіксовано поодинокі випадки, коли дитина чи молода людина 

відповіла, що мрії в неї відсутні. Усі опитані підлітки охоплені навчальним процесом – 

відвідують школу, школу-інтернат, училище, коледж, технікум, університет. Прогулюють 

навчання переважно для постійної роботи або ж заради тимчасових підробітків. 

Основна потреба підлітків полягає в зимовому одязі (куртки, штани), теплому 

взутті, рідше – продуктах харчування. Підлітки потребують психологічної підтримки в 

питаннях складних відносин з друзями, сексуальними партнерами, батьками, з боку яких 

нерідко трапляються випадки домашнього фізичного насильства. При потребі отримати 

допомогу найчастіше підлітки звертаються до батьків, друзів, соціальних служб, 

громадських чи релігійних організацій, лікарні, поліції.  

Переважно підліткам не відмовляють у допомозі, проте співробітники поліції не 

завжди вірять і сприймають серйозно слова підлітків. Водночас при наявності широкого 

спектра послуг для підлітків, який існує наразі у містах дослідження, підлітки досить 

поверхнево обізнані про існуючі організації, які надають відповідні послуги та мало куди 

звертаються по допомогу чи за вирішенням наявних проблем. 

Серед потреб, які нині існують у містах Донецької області для покращення системи 

надання допомоги підліткам, експерти зазначали, насамперед, кадрову потребу, зокрема, у 

соціальних педагогах і психологах. Не помітивши вчасно підлітка, який перебуває у 

важкому психологічному стані, можна втратити шанс вчасно йому допомогти. Крім того, 

необхідно звернути увагу на створення нових притулків з фокусом на наявність ночівлі, 
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адже є підлітки, які мають дім, проте через те, що батьки вживають алкоголь і 

застосовують насильство, підлітки бояться йти додому. Експерти також наголошують, що 

важливим аспектом є проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи безпосередньо з 

батьками, оскільки саме через проблеми  у родині та складні відносини з батьками 

підлітки часто вдаються до ризикованих практик і правопорушень. 

Експерти в Луганський області під час дискусії щодо покращення системи надання 

послуг підліткам наголосили на тому, що:  

по-перше,  у містах існує дуже мало місць, де підлітки можуть проводити з користю 

час. Їх потрібно створити, наприклад, дитячі та спортивні майданчики, доступні 

кінотеатри, спортзали.  

По-друге, важливо розвивати потенціал неформальної освіти, шляхом створення 

тренінгових центрів для підлітків, де вони могли б розвивати свої навики.  

По-третє, організувати факультативні кружки після уроків у школі, для яких була б 

закріплена окрема ставка вчителя.  

По-четверте, чи не найголовніше – нарощувати виховний потенціал сім’ї, оскільки 

саме через недолік уваги в сім’ї діти шукають цю увагу в інших місцях, чим можуть 

наражати себе на небезпеку, потрапляти в погані компанії та практикувати ризиковану 

поведінку.  

6 грудня 2016 р. Комітетом ООН з прав дитини було затверджено Зауваження 

загального порядку № 20 (ЗЗП № 20) про реалізацію прав дитини в підлітковому віці. 

Зауваження стосується Конвенції ООН про права дитини (до 18 років), але сфокусовано саме 

на дітях підліткового віку (другого десятиріччя життя), зважаючи на те, що це етап життя, 

який характеризується зростаючими можливостями, здібностями, прагненнями, енергією і 

творчістю, але й значною уразливістю. Цей документ надає орієнтири для сучасних 

підходів організації соціальної роботи з дітьми підліткового віку, що передбачає: 

визнання та повагу достоїнств підлітків та їх здатності до дій; розширення їх прав і 

можливостей, їх громадянської позиції та активної участі у власному житті; сприяння 

оптимальному здоров'ю, благополуччю та розвитку; підходи на основі гендерних 

особливостей підлітків.  

Актуальним є підхід на основі індивідуальних потреб кожного підлітка; розвиток 

системи ефективної переадресації підлітків відповідно до їх медико-соціальних потреб і 

психологічних особливостей; посилення організаційно-технічного та кадрового 

потенціалу організацій, які працюють з підлітками для надання комплексного спектра 

послуг в одному закладі з мінімальною потребою переадресації; підвищення кваліфікації 

спеціалістів, які надають послуги підліткам з груп ризику; протидія дискримінації та 
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стигматизації підлітків; формування дружнього підходу під час встановлення контакту та 

надання послуг; впровадження ефективних механізмів взаємодії державного та 

недержавного секторів.  

На рівні населених пунктів доцільним є розробка та впровадження стратегічних 

планів дій щодо соціальної підтримки дітей підліткового віку, зокрема з сімей СЖО, груп 

ризику та уразливих до ВІЛ; проведення оцінки потреб різних груп дітей і підлітків; а 

також проведення регулярного моніторингу становища дітей та підлітків, в тому числі 

груп ризику, які живуть і працюють на вулиці.  
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доцент кафедри соціальної роботи 

і соціальної педагогіки  
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університету,  
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РЕАБІЛІТАЦІЯ КОМБАТАНТІВ: СИСТЕМНА РОБОТА ФАХІВЦІВ 

СОЦІАЛЬНИХ СТРУКТУР 

 

Для підвищення ефективності реабілітації військовослужбовців учасників бойових 

дій необхідно, крім розроблення технології організації і здійснення комплексної 

реабілітаційної діяльності, створення цілісного «реабілітаційного простору», подібного до 

терапевтичного середовища, усі чинники якого спрямовані на компенсацію наявних 

розладів і оптимізацію особистісного і соціального функціонування пацієнта [1]. 

Особливою мірою це стосується різноманітних закладів реабілітаційного профілю. В 

якості основних підсистем виділяють «персонал», «колектив хворих», «родичі хворого» і 

«оточуюче середовище» [2]; якість терапевтичного альянсу [3]; атмосфера взаємної 

поваги, партнерства, «терапевтичного союзу», що передбачає залучення до 

психотерапевтичної роботи близького оточення хворих [4]. 

У найзагальнішому контексті реабілітація (за В. Поповим [5, с. 19]) передбачає такі 

заходи: 1) створення належних умов підвищення ефективності діяльності реадаптації; 2) 

реалізація загальних психологічних вимог до трудової діяльності; 3) підтримувальні 

(профілактичні) психокоректувальні заходи. До методики проектування реабілітаційного 

простору дослідники висувають певні вимоги: 



Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення 

268 

– по-перше, методика повинна бути не тільки ефективною, але й гранично 

простою, що надає можливість широко її застосовувати різними фахівцями (психологи, 

психофізіологи, соціальні працівники, соціальні педагоги, лікарі-фахівці з функціональної 

діагностики тощо) з високим рівнем професійної підготовки; 

– по-друге, методика повинна бути порівняно невеликою за обсягом і носити 

характер експрес-методу, але, в той же час, вона має бути надійною, що дає змогу 

розділяти обстежуваних на кілька груп за рівнем адаптаційних можливостей і 

характеристикою відповідності «психічній нормі»; 

– по-третє, методика повинна надавати інформацію, яка може бути використана 

при прогнозі результату адаптації й оцінки ймовірності зниження рівня здоров’я, а також 

повинна сприяти проведенню профілактичної роботи на основі отриманих даних. 

При виборі фахівця мультидисциплінарної команди, до якого направляється 

військовослужбовець, який потребує реабілітації, послідовно визначаються: рівень, на 

якому отримувачу мають бути надані реабілітаційні послуги; спеціалізація фахівця, що 

надає реабілітаційні послуги необхідного рівня; місце надання послуг – конкретна 

соціальна установа, що здійснюватиме реабілітаційні заходи. 

Суб’єктами, які здійснюватимуть комплексну реабілітацію військовослужбовців – 

учасників бойових дій, можуть бути: 

1) військові та спеціальні частини; 

2) заклади охорони здоров’я військових та спеціальних формувань; 

3) органи військового обліку; 

4) центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – надають психологічні послуги 

першого рівня отримувачам, які не перебувають на військовій або спеціальній службі; 

5) заклади психологічної реабілітації та травматерапії – надають психологічні послуги 

першого–четвертого рівня усім категоріям отримувачів; 

6) самозайняті особи-надавачі; 

7) мобільні мультидисциплінарні бригади психологічної допомоги – надають 

невідкладну психологічну допомогу та інші психологічні послуги всім категоріям 

отримувачів; 

8) реабілітаційні установи, зокрема реабілітаційні установи для осіб з інвалідністю; 

9) заклади охорони здоров’я, які надають психологічні послуги в амбулаторних умовах; 

10) заклади охорони здоров’я, крім санаторно-курортних закладів, які надають 

психологічні послуги в стаціонарних умовах, в тому числі шпиталі ветеранів війни; 

11) санаторно-курортні заклади; 

12) установи виконання покарань та слідчі ізолятори [6]. 
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При виборі спеціалізації суб’єкта на першому рівні слід враховувати, що до центрів 

соціальних служб доцільно направляти отримувачів, які вперше звертаються за 

психологічною підтримкою, або не мають оформленої картки психологічного супроводу, 

або мають соціальні проблеми, а також отримувачів протягом першого місяця після 

звільнення з військової або спеціальної служби. 

З методологічної точки зору проведення реабілітаційно-корекційно-терапевтичних 

заходів з комбатантами передбачає наявність декількох етапів: проведення діагностики і 

прогнозування, комплексної соціально-психологічної корекції, тривале спостереження і 

контроль. У розумінні О. Коржикова названі етапи можна представити як вступний; 

підготовчий; поточний; раціонально-усвідомлюваний, що формує нові навички поведінки 

і способу мислення; визначення життєвих цілей – інсайт; підтримувальний тренінг. Автор 

додає індивідуальне консультування, раціональну психокорекцію, навчання основам 

аутотренінгу і прийомам прогресивної соматичної релаксації [7, с. 102–103]. 

Важливим аспектом при проведенні комплексної реабілітації є зниження 

психоемоційної напруги військовослужбовців і переоцінки ними пережитих подій. Для 

цього використовуються такі методи як пасивна релаксація з елементами сугестії. Після 

цього основну увагу необхідно зосередити на процесі відновлення адекватного 

сприйняття подій і визначення військовослужбовцями мети свого життя (елементи 

самоменеджменту). Це допоможе відновити функціонування механізмів поведінкової 

регуляції. Наступні заходи зосереджені на роботі з образом «Я–герой», поступово 

змінюючи його на образ «Я–такий як всі», що дасть змогу зменшити прояви агресії й 

конфліктної поведінки, забезпечить внутрішню гармонію. 

Окрім цього, при проведенні реабілітації варто враховувати взаємовідносини із 

провідним фахівцем мультидисциплінарної команди, це може бути соціальний працівник 

або психолог, або психотерапевт, від професіоналізму і симпатії якого залежатиме успіх. 

Для зменшення прояву агресії, тривожності, апатії, безпорадності пропонуємо 

доповнювати реабілітаційні заходи збільшенням фізичних навантажень, уникати 

монотонних завдань, скорочувати шикування, збори, наради тощо. При розробці 

індивідуальних програм реабілітації військовослужбовців важливо вчити зменшенню 

проявів агресивних реакцій; зміщувати акцент на соціально значущі цілі; «виплескувати» 

агресію в спортивних заняттях, на сцені при проведенні психодрами; руйнувати агресію 

на малюнках, при проведенні активної арт-терапії.  

Практика свідчить, що доволі важко змінити відношення людей до 

військовослужбовців, які постраждали внаслідок участі у військовому конфлікті, з 

позитивного на негативне або байдуже. Негативний вплив може бути різним, але в 
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більшості випадків в силу об’єктивних причин він має психотравмувальний характер для 

військовослужбовців. Тому ми проведенні комплексної реабілітації необхідно 

зосереджувати увагу на збереженні у комбатантів адекватного сприйняття соціальної 

дійсності, формування установки на необхідність самостійно вирішувати свої проблеми. 

Отже, можемо констатувати, що досвід участі комбатантів у військових діях на 

сході України свідчить про високий рівень їхньої травматизації. З метою підвищення 

рівня боєздатності та збереження фізичного і психічного здоров’я, нормалізації 

психоемоційної сфери військовослужбовців, що приймали участь в АТО виникає нагальна 

необхідність у проведенні комплексної реабілітації. Саме у такій комплексній реабілітації 

провідне місце повинні посісти фахівці соціальних структур. 
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УЧАСТЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІЙ 

ДОПОМОЗІ УЧАСНИКАМ ВІЙНИ, ЩО ВИНИКЛА ВНАСЛІДОК АГРЕСІЇ РФ 

ПРОТИ УКРАЇНИ 

 

Агресія Росії на Сході України та підтримка нею сепаратистських елементів 

призвела до затяжної війни і  безлічі скалічених доль і життів громадян України. Гібридна 

війна стала свого роду випробування на міцність системи державного управління та 

чинником, що гуртує український народ навколо ідеї територіальної цілісності й 

державної незалежності, навколо питання безпеки держави та її громадян [2]. 

Бойові дії, що проходять на Сході України, перспективи настання миру і в той же 

час проблематика забезпечення належних умов для переселенців та соціально-

психологічна адаптація, а часто й фізична реабілітація учасників бойових дій є в центрі 

уваги центральної та місцевих влад та всього українського суспільства. І центральна 

влада, і органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації приділяють 

максимум уваги вирішенню цих питань у міру наявних фінансових ресурсів, функцій, 

потреб та інституційної  спроможності кожного інституту влади [3]. 

З 2015 року в Україні реалізується бюджетна програма КПКВК 2505150 «Заходи 

із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників 

антитерористичної операції та забезпечення постраждалих учасників антитерористичної 

операції санаторно-курортним лікуванням». Зазначена програма передбачає адаптацію 

учасників АТО до мирних умов життя, зокрема проведення заходів із соціальної та 

професійної адаптації. У відповідності до названої програми соціальна та професійна 

адаптація учасників АТО включає підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та 

спеціалізацію учасників АТО, а також сприяння створенню умов для їхньої інтеграції у 

суспільство, надання інформаційних, консультативних, профорієнтаційних послуг із 

зазначених питань. Постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року 

№179 затверджено Порядок використання коштів, передбачуваних у державному бюджеті 
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для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасникам 

антитерористичної операції [4]. 

У відповідності до вищезгаданої Постанови кожна область країни затверджує 

План заходів із соціальної та професійної адаптації учасників АТО на кожен рік. Для 

відкритого спілкування з ГО учасників АТО кожна з них пропонує свої заходи та отримує 

план дій щодо відповідної постанови і в результаті має змогу власними силами 

контролювати виконання згаданої бюджетної програми. До речі, одним з пунктів Плану 

виконання цієї програми є забезпечення проведення інформаційно-роз’яснювальної,  

консультативної роботи щодо реалізації в областях заходів з соціальної та професійної 

адаптації учасників АТО. Особливо така робота активізована з громадськими 

організаціями учасників АТО. 

Багатогранність завдань комплексної реабілітації ветеранів АТО потребує 

ефективного функціонування цієї системи як самостійного напряму соціальної політики 

та окремого спрямування соціальної і клінічної медицини. Так, методично-інформаційну і 

науково-практичну складові цієї роботи забезпечують відділ медичної реабілітації та 

паліативної медицини МОЗ України, а також науково-дослідницькі установи, зокрема 

Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, і медико-

соціальні центри реабілітації, зокрема Український державний центр ветеранів війни. На 

рівні областей ця робота теж успішно продовжується, але в залежності від ступеня 

розуміння проблеми місцевими органами влади, особливо органами місцевого 

самоврядування [6]. 

Як правило, виокремлюють такі напрямки соціально-психологічної адаптації та 

реабілітації ветеранів АТО та біженців із зони гібридної війни, розв’язаної РФ: суспільне 

визнання, надання матеріальної допомоги, допомога у лікуванні та проведення 

психосоціальної реабілітації. У цих напрямках органами місцевого самоврядування 

приймаються та реалізовуються відповідні програми та рішення. Так, ще 27 червня 2014 

року Полтавська обласна рада прийняла програму «Територіальна оборона» у зв’язку з 

різким ускладненням внутрішньополітичної обстановки, втручанням РФ  у внутрішні 

справи України, зростанням соціальної напруги в країні, захопленням незаконно 

створеними збройними формуваннями проросійського спрямування за підтримки 

військових підрозділів збройних сил Росії будівель органів державної влади, аеропортів, 

транспортних комунікацій, органів військового управління, військових частин та установ 

Збройних Сил України, що дислоковані на території Кримського півострову, Донецької та 

Луганської областей, можливою загрозою захоплення інших територій України виникла 

нагальна потреба в створенні підрозділів територіальної оборони області та їх 
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матеріально-технічному забезпеченні для захисту суверенітету і незалежності держави, 

охорони важливих (стратегічних) об’єктів і комунікацій, органів державної влади, 

території і населення нашої області, боротьби з диверсійними та іншими незаконно 

створеними озброєними формуваннями, а також підтримання безпеки і правопорядку, 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру. Таке 

рішення на той час було продиктоване з причини недостатнього наповнення та дефіциту 

державного бюджету та виниклої потреби у здійсненні додаткового фінансування 

створюваних в області військових підрозділів з обласного бюджету та інших джерел, не 

заборонених законодавством [5]. 

Регіональна Програма Полтавської обласної ради «Територіальна оборона» на 

2014 рік була розроблена відповідно до положень Конституції України, Законів України 

від 6 грудня 1991 року № 1932-XII «Про оборону України», від 17 березня 2014 року № 

1126-VІІ «Про затвердження Указу Президента України «Про часткову мобілізацію» та 

Указу Президента України від 2 вересня 2013 року № 471/2013 «Про затвердження 

Положення про територіальну оборону України», наказів та розпоряджень Генерального 

штабу Збройних Сил України. Завдяки цій програмі було створено оптимальні умови для 

успішного формування збройних та медичних підрозділів ЗСУ для захисту незалежності 

та територіальної цілісності України на теренах області [5].  

Для вшанування учасників бойових дій на сході України, посилення процесів 

їхнього суспільного визнання, керуючись ст. 43 ЗУ “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, відповідно до звернення Голови Громадської ради при Кременчуцькому 

міському відділі УМВС України в Полтавській області, складаючи шану патріотизму, 

героїзму, мужності, відвазі, самовідданому служінню народу України, учасникам 

антитерористичної рішенням двадцять дев’ятої позачергової сесії Полтавської обласної 

ради шостого скликання від 18 червня 2015 року було прийнято рішення «Про 

встановлення нагрудного знаку Полтавської обласної ради «За вірність народу України» І 

та ІІ ступенів. Сьогодні цю нагороду територіальних громад Полтавщини отримали сотні 

кращих представників української армії, «добробатів» та волонтерів з Полтавщини та всієї 

України. 

Окрім того, Полтавською обласною радою було прийняте рішення «Про внесення 

змін та доповнень до обласної Комплексної програми соціального захисту осіб з 

обмеженими фізичними можливостями та ветеранів війни на 2013-2020 роки». Це рішення 

гармонізувалось зі ст. 43 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», ЗУ «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні» та «Про реабілітацію інвалідів в Україні», 

постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 року № 706 «Про затвердження 
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Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права 

інвалідів» на період до 2020 року», з метою підвищення рівня соціального захисту осіб з 

обмеженими фізичними можливостями, ветеранів війни та інших вразливих категорій 

населення, Полтавська обласна рада змінила редакцію програми з «Комплексної програми 

соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями та ветеранів війни на 

2013-2020 роки» виклавши її в такій редакції: «Обласна Комплексна програма соціального 

захисту осіб з особливими потребами, ветеранів війни, учасників антитерористичної 

операції на 2013-2020 роки». Депутатами були внесені зміни та доповнення до обласної 

Комплексної програми соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями 

та ветеранів війни на 2013-2020 роки у тому числі затверджений «Порядок організації 

відпочинку (з наданням оздоровчих послуг) демобілізованих військовослужбовців, які 

проходили службу в районах проведення антитерористичної операції, та членів їх сімей 

(дружина (чоловіка), неповнолітні діти) в 2015 році» [5]. 

«Порядок організації відпочинку (з наданням оздоровчих послуг) демобілізованих 

військовослужбовців, які проходили службу в районах проведення антитерористичної 

операції та членів їх сімей в 2015 році» визначив механізм організації відпочинку (з 

наданням оздоровчих послуг) демобілізованих військовослужбовців, які проходили 

службу в районах проведення антитерористичної операції та членів їх сімей (дружина 

(чоловік), неповнолітні діти) за рахунок коштів обласного бюджету. З метою забезпечення 

відпочинку (з наданням оздоровчих послуг) демобілізованих військовослужбовців, які 

проходили службу в районах проведення антитерористичної операції та членів їх сімей 

обласний військовий комісаріат після проведення демобілізації військовослужбовців 

передає їх списки із зазначенням місця проживання Полтавському обласному центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Полтавський обласний центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді через міські та районні центри проводить обстеження 

сімей військовослужбовців з метою виявлення сімей які потребують відпочинку. І таким 

чином створюються умови для надання соціально-психологічної допомоги учасникам 

АТО та створення належних умов для їхнього «повернення до родини». Психологи у 

закладах відпочинку проводять «ненав’язливу» роботу не лише з учасниками бойових дій 

а й членами родин. Хоча досить часто якість і зміст такої допомоги досить сумнівний і 

потребує кардинального методологічного поліпшення [1]. Маємо готувати психологів-

реабілітологів з числа самих учасників бойових дій, які сприймаються «побратимами-

атовцями» набагато краще і до них більша довіра, сприяти діяльності ветеранських клубів, 

адже участь у їхній роботі –  один з найкращим засобів такої реабілітації. 
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СВІТОВИЙ ДОСВІД НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ТА ВИРІШЕННЯ 

ПРОБЛЕМ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ, 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ 

 

У зв’язку із бойовими діями на Сході України за останні роки українська армія 

зазнала кардинальних змін у всіх сферах: від  підготовки військових – до матеріально-
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технічного забезпечення. Однак створення професійної армії передбачає не тільки 

озброєння, а й соціальну підтримку військовим, учасникам бойових дій, зокрема 

забезпечення їх якісним житлом. Адже побутові умови та якісне соціальне забезпечення 

безпосередньо впливають на фізичний стан та бойовий дух захисників, а забезпечена 

родина – додатковий стимул для зразкового несення військової служби.  

Для вивчення та максимально можливого вирішення зазначеної проблеми в 

Україні, автор вважає за корисне дослідження світового досвіду надання соціальної 

допомоги (матеріальної підтримки) та житла військовослужбовцям та учасникам бойових 

дій. При цьому потрібно зазначити, що за основу взято кращі практики щодо вирішення 

зазначеної проблеми. Формат статті не дозволяє розкрити усі передові країни, які 

приділяють значну увагу учасникам бойових дій та військовослужбовцям, тому автор 

зупинився на найбільш відомих досвідах вирішення такої проблеми.   

Досвід США свідчить, що Міністерством оборони, міністерством у справах 

ветеранів, федеральними та місцевими органами управління цієї країни здійснюється на 

практиці широкий пакет програм надання матеріальної підтримки сім’ям та родичам 

військовослужбовців, які загинули або отримали каліцтво при виконанні службових 

обов’язків, у ході бойових дій та в інших умовах, пов’язаних з ризиком для життя. 

Виплати та компенсації (одноразові грошові допомоги, зниження податку на 

власність, допомога на навчання, медичне забезпечення та ін.) в рамках цих програм 

проводяться із федерального бюджету за запитом органів соціального забезпечення 

штатів, а в окремих випадках  із бюджетів штатів за місцем проживання сім’ї 

військовослужбовця. При цьому пільги та допомога, які встановленні у відповідності з 

федеральними законами та законами штатів, надаються паралельно. Розмір грошової 

компенсації на випадок загибелі або каліцтва годувальника є самим високим у світі і, як 

вважає федеральна влада США, повною мірою забезпечує необхідну фінансову підтримку 

найближчих родичів.  

Допомога  може виплачуватися членам сімей військовослужбовців, які загинули 

при виконанні службових обов’язків, або ветеранів, смерть яких наступила з причини 

інвалідності, отриманої в ході військової служби. Розміри допомоги для сімей ветеранів, 

складають: для вдів, які повторно не вийшли заміж (залежно від звання загиблого або 

померлого) – від 967 до 2213 дол. на місяць; на дітей віком до 18 років (або до 23 років, 

якщо вони неодружені і відвідують навчальні заклади, передбачені переліком міністерства 

у справах ветеранів) вдовам виплачується 241 дол. на місяць на дитину. Для вдів (вдівців) 

ветеранів встановлено єдиний розмір допомоги незалежно від звання померлого –967 дол. 

на місяць, якщо ж ветеран протягом як мінімум восьми останніх років був повним 
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інвалідом (інвалідність отримана під час проходження ним служби), то вдовам (вдівцям) 

виплачується додаткова сума в 208. У разі загибелі військовослужбовців або отримання 

ними інвалідності в результаті бойових дій або у випадку смерті в період проходження 

служби (за умови, що останні два роки служба була бездоганна) можуть призначатися 

пенсії членам їх сімей, якщо вони знаходилися раніше у них  на утриманні. Розміри пенсій 

залежать від складу сім’ї, фізичного стану вдови (вдівця) та числа тих, що залишився на її 

(його) утриманні дітей й коливаються від 6634 до 12657 дол. на рік. 

Додатково виплачується по 1688 дол. за кожну дитину. Поряд з цим міністерство 

оборони одноразово виплачує сім’ям всіх загиблих або померлих протягом 120 днів після 

закінчення служби так звану посмертну винагороду в розмірі 12 тис. дол.. Кожен загиблий 

при виконанні службових обов’язків військовослужбовець (а згодом і його / її дружина / 

чоловік) має право на безкоштовне поховання на Арлінгтонському меморіальному 

кладовищі (Арлінгтон, штат Віргінія) з наданням військових почестей і наданням 

ритуальних послуг. Якщо на утриманні ветеранів-інвалідів з втратою працездатності 30% 

і більше наявні члени сім’ї, їм також виплачується додаткова компенсація від 65 до 349 

дол. (в залежності від складу утриманців та ступені інвалідності). У випадку, коли 

чоловік/дружина, що лишилися самі, за станом здоров’я потребують довготривалого 

догляду та найму доглядальниці, їй / йому для часткової компенсації цих витрат щомісяця 

передбачена виплата допомоги у розмірі 229 дол.  

Крім того, члени сім’ї загиблого військовослужбовця користуються знижками на 

придбання лікарських препаратів, при цьому така пільга зберігається для 

дружини/чоловіка, що лишилися після 55 років, навіть при повторному вступі в шлюб. По 

лінії адміністрації штатів також передбачаються різні виплати і пільги. Так, в штаті 

Алабама члени сім’ї загиблого військовослужбовця мають право на отримання 

безкоштовної освіти протягом чотирьох років в коледжі або іншому навчальному закладі 

в тому випадку, якщо загиблий прожив на території цього штату до вступу на службу не 

менше одного року. Поряд з цим чоловік /дружина та  діти звільняються від сплати низки 

податків на володіння житлом. Діти ветеранів війни, які не перебувають у шлюбі, також 

отримують допомогу.  Допомога виплачується дітям не старше 18, або при досягненні 18-

19 років, які ще перебувають на навчанні в початковій школі. А також інвалідам, де 

інвалідність настала до 22 років. Слід зазначити, що суми соціальних допомог можуть 

також обкладатися податками. Наприклад, якщо одержувач соціальних виплат, при 

заповненні податкової декларації має сукупний дохід, що перевищує 25 000 дол. або 32 
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000 дол. у вигляді спільного доходу подружжя, то дані суми являють собою 

оподатковувану базу. 

У цілому, соціальний пакет, що надається Пентагоном – це понад 140 пільг, в які 

входить: страховка, яка військовослужбовцю обходиться в 5 разів дешевше, ніж простому 

громадянину, медичне обслуговування в яке входить навіть оплата пластичних операцій, 

витрати на освіту, транспорт, можливість здійснювати покупки в спеціальних магазинах. 

Але оскільки вічно тривати таке хороше життя не може і приходить час відправлятися на 

пенсію, то держава подбала і про своїх ветеранів.  

При звільненні з армії кожен службовець в залежності від терміну служби і звання 

отримує (в доларах США) від 13 390 до 161 857 вихідної допомоги, пенсія становить від 

664 до 18 061 в залежності від звання і терміну служби, зберігаються і множинні пільги 

надані ветеранам. Середня річна зарплата рядового або сержанта, службовця в армійських 

частинах становить 32 195 (офіцер отримує – 64 125).  

Військовослужбовці строкової служби ВПС США заробляють, в середньому 33 095, 

офіцери – 66 883; військові моряки – 33 744, офіцери ВМФ США – 65 940; 

військовослужбовці строкової служби Корпусу Морської Піхоти – 29 355 (офіцери– 62 

161). Американська мрія в американській армії здається цілком здійсненною [1]. 

Щодо вирішення житлових проблем. У передових країнах Європи забезпеченню 

військовослужбовців житлом та наданню компенсацій і надбавок у разі його відсутності 

приділяється значна увага. Зокрема, визначені порядок проживання у казармах, розмір плати 

за проживання в орендованих гуртожитках, державних будинках і квартирах тощо. Досвід 

вирішення житлової проблеми серед  військовослужбовців  європейських країнах, свідчить 

про наступне: 

- Надання сімейним військовослужбовцям службових квартир в гарнізонах та 

військових містечках безоплатно, або за зниженими ставками. У французькій армії службове 

житло надається офіцерам, виходячи з можливостей і тільки військовослужбовцям окремих 

категорій, які проходять військову службу за межами Франції. На території Франції 

службовим житлом забезпечуються військовослужбовці за посадою від командира полку і 

вище (в штабах видів збройних сил від начальника управління і вище). При цьому, 

військовослужбовці, які займають службове житло сплачують лише комунальні послуги. В 

Німеччині військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, 

забезпечуються службовим житлом після перших 15 місяців проходження військової 

служби, а офіцери – незалежно від строку служби. Надання кадровим військовослужбовцям 

(неодруженим сержантам і офіцерам) поліпшених умов проживання в казармах або 

гуртожитках. При цьому органи військового управління визначають конкретні санітарно-
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гігієнічні норми (у Франції-9 кв. м. Житлової площі на одного і один душ на двох 

військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, в Німеччині – кімната 

площею 13,5 кв. м. на одного унтер-офіцера). В Німеччині відповідно до програми 

реконструкції казармено-житлового фонду передбачається розміщення всіх 

військовослужбовців в двокімнатних приміщеннях загальною площею 35 кв. м; 

- Виплата «квартирної» надбавки для забезпечення оплати орендованого житла у 

окремих громадян або подання компенсацій в інших формах. Наприклад, у Великобританії 

розмір добової надбавки за розквартирування без сім’ї складає (фунти стерлінгів): для 

старших офіцерів – 4, для молодших офіцерів – 2, для уорент - офіцерів – 2,4, для капрала 

– 1,4, для рядового – 1. В разі проживання військовослужбовця з сім’єю розмір надбавки 

збільшується в декілька разів.  

У Франції військовослужбовцям виплачується надбавка (квартирна компенсація), 

розмір якої залежить від вислуги років, військового звання і складу сім’ї 

військовослужбовця. В Німеччині витрати кожного військовослужбовця на оплату житла не 

повинні перевищувати 18 % їх грошового утримання. В іншому випадку, при виконанні всіх 

законодавчих приписів, які відносяться до орендованого житла, (забезпечення кожного члена 

сім’ї окремою кімнатою, в тому числі дитини, не менше 6 кв. м. і надання додаткової кімнати 

для командира окремої військової частини - від командира батальйону і вище) суму, яку не 

вистачає виплачує Міністерство оборони Франції; 

- Надання військовослужбовцям безвідсоткового кредиту на придбання житла у 

власність. Наприклад, в Італії військовослужбовцям видаються за рахунок держбюджету 

безвідсоткові кредити на придбання житла на суму до 100 тис. євро строком на 10 років. У 

Франції соціальна допомога у зв’язку з виконанням службових обов’язків надається у вигляді 

безповоротних дотацій і пільг, а також у вигляді безвідсоткових і пільгових позик Збройних 

Сил Франції; 

- Безвідсоткові кредити у зв’язку з облаштуванням на новому місці служби і утримання 

дітей, які залишаються на старому місці проживання для продовження навчання. 

Максимальна сума в Паризькому регіоні – 1982 євро (повертається протягом 18 місяців), в 

провінції – 1524 євро (повертається протягом 14 місяців). 

- Пільгові кредити на придбання (будівництво) житла та придбання земельної ділянки. 

Максимальна сума 19 056 євро на 10 років (3,91 % суми на весь період); безвідсоткові 

кредити на придбання (будівництво) житла і покращення житлових умов в залежності від 

сукупного доходу членів сім’ї. Максимальна сума 7 662 на 6 років і 15 245 – 10 років. 

Особливе місце у соціальному захисті особового складу Збройних Сил Франції займає 

допомога в забезпеченні житлом і вона розглядається як один із факторів, які супроводжують 
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процес переходу до комплектування збройних сил на професійній основі. Ціль – надання 

житла військовому і цивільному персоналу у відповідності з фінансовими можливостями і 

потребами кожної сім’ї. Особлива увага приділяється містам з високими цінами на житло. 

Слід зауважити, що реалізується зазначене через виплату компенсації за найм житла та 

надання житла із фондів воєнного відомства. 

- Часткова компенсація (до 30%) вартості житла, яке купується. Слід наголосити, що 

подібна компенсація для військовослужбовців в діючому законодавстві України взагалі не 

передбачена. 

- Щомісячна виплата військовими відомствами особам, звільненим з військової 

служби грошових коштів за рахунок погашення (сплати) кредиту, отриманого на придбання 

житла (у Великобританії розміром до 200 фунтів стерлінгів). Дана виплата не 

передбачена для військовослужбовців Збройних Сил України. 

- надання військовослужбовцям, які звільнилися у запас або у зв’язку із закінченням 

строку контракту права на подальшу оренду житла, яке вони займали в період проходження 

служби. Однак, майже всі військовослужбовці ФРН, як правило, купують за період 

проходження військової служби у власність будинок або квартиру у визначених ними для 

постійного проживання землях ФРН. Потрібно підкреслити, що Франція в плані 

соціального забезпечення населення відноситься до провідних країн світу і тенденції та 

закономірності фінансування соціальної сфери її збройних сил із року в рік удосконалюються 

і забезпечують нормальний соціальний захист особовому складу, що не можна сказати про 

Збройні Сили України.  

Наведені вище цифри можуть корегуватися в залежності від рівня інфляції та 

підвищення/зменшення вартості житла по регіонах. 

В Україні одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті), інвалідності або 

часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, 

військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) 

та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві виплачується 

відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців 

та членів їх сімей» (із змінами), у порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів 

України від 25 грудня 2013 р. № 975 «Про затвердження Порядку призначення і виплати 

одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати 

працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, 

військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) 

та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві». 
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Відносно вирішення  житлових проблем: в Україні все це зробити тільки намагаються. 

За даними Кабінету міністрів України з початку 2017 року 687 військових отримали 

житло 299 з яких учасників АТО. Попри те, що питанням забезпечення житлом учасників 

АТО приділяється значна увага, експерти зазначають, що навіть при інтенсивних темпах 

будівництва, кількість житла поки залишається в рази меншою за охочих його отримати. 

Тож в умовах очікування на власний дах непоганим варіантом для військових є грошова 

компенсація, яку пропонує держава. Її розмір розраховується в залежності від кількості 

членів сім’ї та вартості квадратного метра житла у регіоні. Наприклад, у Львові родина 

військовослужбовця з трьох осіб може отримати близько 544 тис. грн, а у Мелітополі – 

429 тис. грн. [2]. У 2018 році планується купити 356 квартир на загальну суму 354,8 млн. 

гривень, у тому числі 29 квартир на суму 25 мільйонів гривень для учасників АТО з числа 

внутрішньо переміщених осіб. 

Прийнята 28 березня постанова Кабінету Міністрів України «Питання забезпечення 

житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, 

а також членів їхніх сімей» приведена у відповідність до норм Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2018 рік» в частині назви бюджетної програми. Вона 

дозволить забезпечити житлом деякі категорій осіб, які брали участь у бойових діях на 

території інших держав, а також членів їхніх сімей шляхом виплати грошової компенсації 

за належні для отримання жилі приміщення. Як зазначається урядовцями зазначене 

рішення сприятиме відновленню соціальної справедливості і забезпеченню належного 

рівня соціального захисту цих осіб [3]. 

Таким чином, аналіз досвіду вищенаведених держав свідчить про значну увагу 

щодо надання соціальної допомоги та забезпечення житлом своїх захисників. При цьому 

потрібно зазначити, що потреби задовольняються не в залежності від розвитку економіки 

чи наповнення державного  бюджету, а в залежності від потреб учасника бойових дій, 

військовослужбовця чи його / її родини.  

Наша держава, зіткнувшись з такими проблемами намагається вирішити зазначені 

проблеми у міру своїх фінансових можливостей, удосконалюється нормативно-правова 

база, залучається міжнародний досвід та міжнародна фінансова допомога. Таких 

соціальних стандартів Україна ще не досягла, але керівництво держави прагне це робити, 

щоб не залишити сам на сам з соціальними проблемами своїх захисників. 
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ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ПОСТРАЖДАЛИМ ПІД ЧАС  

БОЙОВИХ ДІЙ В УКРАЇНІ 

 

На Сході України відбуваються бойові дії, що торкнулися не тільки військових, 

безпосередніх учасників антитерористичної операції (АТО), але й волонтерів, медиків, 

представників ЗМІ та мирного населення: жінок, дітей, літніх людей. Постійна загроза 

життю, смерть товаришів – побратимів, рідних, близьких людей, втрата здоров’я, 

вимушене переселення призводять до погіршення фізичного та психологічного станів. 

Тривалий стрес позначається на кожному з учасників цих подій. Поширеним 

ускладненням, яке може розгорнутися через деякий час після переживання 

психотравмуючої події, є посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). Таким чином 

психіка намагається захиститися від пережитих жахіть. 

Отже, важливою складовою роботою психологічної служби є підтримка 

психологічного здоров’я широких верст населення. Завдання психолога та соціального 

педагога – допомогти громадянам знизити навантаження деструктивного впливу, сприяти 

поліпшенню психологічного благополуччя, подолання стресів та страхів, які виникли під 

час бойових дій в країні. 

Одним з ефективних методів подолання цих проявів є арт-терапія. Арт-терапія – 

зцілення за допомогою творчості, що застосовується у психотерапії, психосоматичних 

клініках та соціальній сфері. Говорячи про арт-терапію, найчастіше мають на увазі 

http://gazeta.lviv.ua/2017/10/28/kvartirne-pitannya-yak-uchasnikovi-ato-otrimati-zhitlo/
http://gazeta.lviv.ua/2017/10/28/kvartirne-pitannya-yak-uchasnikovi-ato-otrimati-zhitlo/
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терапію художнім мистецтвом. У той же час інтенсивно розвиваються й інші напрямки 

арт-терапії: танцювально-рухова, пісочна терапія, музикотерапія, казкотерапія, 

лялькотерапія, маскотерапія. 

Маскотерапію вважаємо найефективнішим методом для виявлення та подолання 

страхів як у дитячому, так і у дорослому віці. Це здавна відомий метод психологічної 

роботи, заснований на перекладі глибинних комплексів і проблем клієнта в неживу 

матерію маски. У тренінгу по маскотерапії поєднуються такі техніки, як ізотерапія, арт-

терапія, ігро-терапія, звуко-терапія. Використання цієї методики допомагає подолати 

почуття самотності й покинутості, тривожності. Корекційна робота проводиться не зі 

страхом, а з особистісним відношенням клієнта до причин, що його породили.  

Метод ізотерапії використовується з метою зняття відчуттів постійної загрози, що 

надходить від навколишнього світу; подолання тривоги, страху за допомогою графічного 

зображення свого страху. Зображення своїх страхів вимагає вольових зусиль і знімає 

тривожне очікування їх реалізації. У процесі малювання відбувається «пожвавлення» 

страху, але разом з тим і усвідомлення умовного характеру його зображення. 

За допомогою малювання вдається усунути страхи, породжені уявою, тобто те, що 

ніколи не відбувалося, але може відбутися в уяві клієнта. Потім за ступенем успішності 

йдуть страхи, засновані на реальних травмуючих подіях, що залишили емоційний слід у 

пам’яті людини.  

Клієнту пропонують методику, де він повинен виготовити маску свого 

найбільшого страху. А після цього пропонується «розправитися» зі страхом: зім’яти, 

порізати або зафарбувати іншою фарбою чи прикрасити в будь-який спосіб – тобто 

зробити свій страх привабливим і зовсім не страшним. Потім клієнту необхідно 

запропонувати методику «Мені зовсім не страшно». Він повинен намалювати свій страх 

так, начебто йому зовсім не страшно (малює пса, якого веде на повідку. І говорить: 

«Песик добрий, він – мій друг».  

Підібраний та об’єднаний у тренінг маскотерапії комплекс корекційних методик за 

допомогою зняття переживання страху смерті, почуття самотності й покинутості, зняття 

відчуття постійної загрози сприяє зниженню кількості страхів у клієнтів. 

Застосування гри, малювання та вербалізації страху досить ефективне у роботі з 

клієнтами та при усуненні конкретних форм страху.  
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ПСИХОЛОГІЯ ПЕРЕЖИВАННЯ ПСИХОТРАВМ ВІЙНИ  

ЧЕРЕЗ РЕЛІГІЙНУ ТВОРЧІСТЬ 

 

Якщо війна це мистецтво вбивати і виживати, то для більшості бійців життя без 

війни або після війни – це творчість нового, іншого життя з пригніченням особистісного 

досвіду вбивати і виживати.  

Національний самозахист у ситуації гібридної війни – це не зовсім нове явище, яке 

проте вимагає нового осмислення на соціально-психологічному рівні сприйняття. За 

Артуром Нілом, національна травма – це подія, яка не може бути просто відкинута, а 

програється знову і знову в індивідуальній свідомості та укорінюється в колективну 

свідомість [1, с. 4]. В. Огієнко зауважує: Наслідки національної травми настільки руйнівні, 

що дестабілізують всю соціальну систему та торкаються усіх громадян. Травма являється 

настільки великим шоком для спільноти, що вона більше не може ефективно існувати. 

Люди, які підпадають під вплив травми, не в змозі її ігнорувати і уникнути страху, злості, 

фізичних та психічних страждань. Травма – це криза, яка руйнує звичні рамки життя так, 

що вони не підлягають відновленню. На їхньому місці з’являються нові рамки, і цей 

процес інколи проходить упродовж кількох поколінь, аж поки рани історичної 

ідентичності не перестають кривавити [2].  

Наше дослідження спрямоване на вивчення методів опанування негативних 

психічних станів та стратегій подолання складних життєвих ситуацій засобами релігійної 

творчості. На сучасному етапі розвитку психологічної науки терапевтичний вплив 

творчості не потребує додаткової доказової бази, по-перше, а по-друге, теза: на війні 

атеїстів не буває, доведена, на жаль, реальним вітчизняним досвідом. Духовна криза, яку 

не здатні компенсувати пільги і статус, вимагає з’ясування питань морально-релігійного 

сенсу.  

Традиційна психіатрія деякі драматичні переживання і незвичайні стани свідомості 

діагностує і лікує як душевні хвороби, насправді вони є кризовими ситуаціями 

особистісної трансформації, інакше кажучи, «духовними кризами». Випадки такого роду 

описані в релігійних текстах всіх часів як результат медитативних практик і як етапи 
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містичного шляху. Коли такі стани психіки правильно зрозуміти і підтримати, а не 

пригнічувати стандартними психіатричними методами, вони можуть бути цілющими і 

благотворно впливати на людей, що їх переживають. Цей позитивний потенціал 

відображений у самому терміні “духовна криза”, одним з визначень якого є можливість 

підйому на новий рівень свідомості, або духовне просвітлення.  

У контексті даної роботи духовність постає як продукт і результат активності та 

релігійної творчості особистості, а творчість розглядається 1) як онтологічний акт; 2) як 

процес пізнання і перетворення дійсності; 3) як світогляд і система цінностей; 4) як 

художній і релігійний досвід життя людини. У межах даного дослідження будь-які 

продукти релігійної творчості розуміються як інформаційні системи, як джерела 

онтологічної інформації, усвідомлення яких можливе через систему релігійних знаків, 

образів, символів, метафор, які сприяють розумінню їх значення і смислу. 

Таким чином, спираючись на загальну логіку вищезазначеного, релігійну творчість 

у межах даного дослідженні можна визначити фактично як спосіб вираження містичних 

переживань в опосередкованому вигляді. По-перше: весь шлях творчого руху 

розподіляється на три моменти: катарсис, що полягає у визволенні душі від обтяжуючого 

зайвого; фотизмос – осяяння душі Божественним світлом; телеіосис – удосконалююче 

пізнання таємниць через споглядання. Головне завдання християнської творчості – знайти 

адекватний спосіб вираження сутності трансцендентного. Зовнішня сторона при цьому не 

настільки принципова. Можлива будь-яка форма, якщо вона відповідає світоглядним 

принципам. Тут криється можливість нескінченного варіювання релігійних мотивів у 

живописі, створення безлічі різних духовно-орієнованих пісень і постійного звернення до 

традиційних літературних жанрів: поезії, сповіді, дописів про пережите. 

У антропології та філософії термін «ситуація» використовується для опису тих 

частин оточуючого середовища, які індивід може переживати, сприймати й 

інтерпретувати як явище, що має відношення до нього та його поведінки. У 

найзагальнішому розумінні ситуація – природний сегмент соціального життя, який 

визначається наявністю залучених у нього людей, місця дії, сутністю діяльності та ін.  

Сучасна життєдіяльність будь-якої людини, не залежно від статусу і віку, за умови 

ведення війни в країні здійснюється у вирі суцільних проблем і негараздів, тому ситуації, 

в які вона систематично потрапляє, можуть характеризуватися як особливі, важкі, 

надзвичайні, складні, травмуючі, критичні, напружені, екстремальні і т.п., відповідно до 

умов, обставин і ситуативної суб’єктивної значущості. Як правило, такого типу ситуації 

передбачають наявність різноманітних перешкод і труднощів, що значно утруднює або 

унеможливлює процес досягнення цілей, реалізації планів та здійснення перспектив. 
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Відтак зазначені ситуації несуть емоційне забарвлення, тому що пов’язані з 

переживаннями, які здатні призвести до порушень психоемоційної регуляції, внаслідок 

чого особистість можуть охоплювати негативні психоемоційні стани. Особистість схильна 

оцінювати такі ситуації як скрутні, а умови, в яких доводиться діяти, як несприятливі. 

Проте індивід не завжди усвідомлює безумовну цінність і важливість таких подій у 

своєму житті, що кардинальним чином можуть вплинути на його майбутнє, професійне і 

особистісне.  

Аналіз такого виду діяльності, як подолання, дає можливість зрозуміти, за рахунок 

чого людина долає життєві випробовування, справляється з різноманітними психічними 

станами і виходить на більш високий та досконалий особистісний рівень. У прикладному 

аспекті діяльність подолання можна розглядати як здатність особи справлятися зі 

складною ситуацією, а також творчо діяти у несприятливих обставинах. Відтак, стратегія 

подолання, у цьому сенсі, є цільовим перепрограмуванням складної ситуації та її 

управлінням. 

Отже, релігійна творчість учасників бойових дій, ветеранів АТО, волонтерів, 

небайдужої молоді знаходить своє відображення у продуктах творчості і розглядається 

нами як інформація, яка закарбована у живописі, поезії та музиці і закликає до діалогу. 

Здебільшого у творчості зазначених осіб превалює тяжіння до релігійної лірики, проте 

іконопис і релігійні мотиви у живописі теж не поодинокі. За останні роки виникли нові 

ікони, як відгук на жахливі події в житті нашої країни. Так, наприклад іконописцем з 

Дрогобича Левом Скопом, який пройшов Майдан і займається волонтерською діяльністю 

по цей день, були створені ікони: Майданівська, Волновахська, Авдіївська. Патріот-

майданівець, воїн-доброволець 92-ї бригади Юрій Нерослік – один з найвідоміших у світі 

плакатистів з України, який у своїй творчості використовує релігійні мотиви.  

Стилізованих ікон з передової, або картин з Богородицею чи Христом часом 

невідомих творців стає все більше (при переході з рук в руки, на жаль, губляться їх імена).  

Саме тому ми вважаємо дослідження духовно-орієнтованих напрямів у творчості 

єдино доступною можливістю пояснити незмінну тягу людини до віри і зрозуміти, чому 

релігія, як культурне і ментальне явище, так органічно стає способом творчого подолання 

складних ситуацій, спричинених війною. 

Креативність, з багатьма її вимірами – пластичністю, відкритістю, схильністю до 

експерименту, комунікабельністю, гумором, дотепністю – виступає в якості загального 

знаменника процесів, які відбуваються в науці, мистецтві та людських стосунках.  

Літературна творчість, а власне її продукти, пропонує читачам зразки подолання 

тих чи інших несприятливих життєвих ситуацій. Для їх творців вони стають, як правило, 
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можливістю пережити розчарування, розпач, самотність, а також важкі, поворотні 

моменти власного життя і залишитися вірними собі і своїм поглядам. 

Аналітична психологія розглядає творчий акт як вияв життєдайного енергетичного 

потоку, що оволодіває індивідом і робить його своїм інструментом. У даній концепції 

існує також погляд на літературний твір як на результат синтезу свідомих та несвідомих 

психічних процесів особистості. 

Творча діяльність є типовим прикладом розв’язання психічного конфлікту та 

досягнення задоволення. Під час творення відбувається енергетичне перевантаження 

особистості: психічна енергія у полі свідомості різко знижується, натомість активізуються 

глибинні енергетичні потоки неусвідомленого. Літературна творчість у концепції 

психоаналізу є процесом задоволення неусвідомлених бажань. Завдяки їй реальні 

конфлікти в житті автора усуваються, психічна система самоочищається і досягає стану 

рівноваги. Таємницю твору мистецтва фройдівський психоаналіз убачав у особистому 

життєвому матеріалі автора, зокрема в реальному досвіді дитинства. Отже, літературний 

твір витлумачується через обставини життя митця. Проте існує інша позиція, яка полягає 

у тому, що творчість письменника часто є не відтворенням реальної біографії, а 

відштовхуванням від неї – компенсацією того, що не здійснилося у реальному житті. 

У свою чергу, «психоаналітична інтерпретація, – вказував Гадамер, – не 

намагається зрозуміти, що хоче сказати автор, а, навпаки, намагається зрозуміти, що він 

не хоче сказати» [3, с. 224]. І оскільки поетична творчість наскрізь особистісна, вона може 

бути проаналізована як стратегія подолання суб’єктивно несприятливих життєвих 

ситуацій. 

У контексті даного дослідження складання віршів розуміється як творча ситуація, 

основною психологічною функцією якої є ліквідація внутрішнього стримування, 

витіснення та розширення меж задоволення, тим самим воно (складання) стає в певному 

сенсі стратегією подолання важких наслідків, спричинених війною. Як відомо, справжній 

митець може скористатися джерелами поетики такою мірою, що досягне неймовірної 

психологічної розрядки, оскільки саме вона, як ніщо інше, здатна знімати психічне 

збудження і накопичення невдоволення, викликаного різноманітними життєвими 

ситуаціями і обставинами. Особистість, потрапляючи у різного типу несприятливі життєві 

ситуації, прагне розв’язати їх, створюючи поетичний твір. 

Нижче пропонуємо декілька віршів учасника бойових дій на Сході України Бориса 

Гуменюка: 

…Солдат стає безсмертним 

Він стає немовби з граніту 
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Солдатське тіло стає придатним на все. 

З нього можна будувати церкви 

Інші фортифікаційні споруди 

Бліндажі окопи 

Мости у майбутнє  

Школи дитячі садочки 

Практично все. 

Але найкраще його класти наріжним каменем храму 

А потім зводити стіну 

Яку художники прикрасять орантою 

Чи іншою жінкою з дитям… 

Солдат лежить на розі храму 

Тримає на собі будівлю від віку до віку [4, с. 204]. 

 

Ми лежали в холодній землі 

Ми сто років сиділи у схроні… 

Ми забули свої  голоси  

Ми ставали схожі на тишу 

Я щоночі у Бога просив 

Щоб мене Він не залишив [4, с. 112]. 

Аналіз поетичної творчості цих рядків дає можливість пересвідчитися, що поезія 

для учасників бойових дій є своєрідною формою самопізнання та ефективною стратегією 

подолання життєвих проблем і внутрішньоособистісних конфліктів. Поезія вражає з 

подвійною силою і, водночас, захоплює нас. Для них вона – природний акумулятор 

життєстійкості й життєтворчості.  

Вірші з війни – переконливий приклад здатності молодих людей до проектування 

власного життя, а потрібно їм для виживання у сучасному мирному світі традиційно мало 

– розуміння. У нашому дослідженні ми не ставили за мету проаналізувати аматорську 

військово-релігійну поезію на ґатунок чи відповідність «великій поезії», проте упевнилися 

у тому, що сучасні бійці є справжніми митцями, адже далеко не кожному під владу 

опанувати творчу за характером стратегію життя.  
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ВІЙСЬКОВИМ ПСИХОЛОГАМ ЩОДО 

НЕДОПУЩЕННЯ ВТРАТ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ З 

ПРИЧИН, НЕ ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИКОНАННЯМ ЗАВДАНЬ ЗА 

ПРИЗНАЧЕННЯМ 

 

Глобальні соціальні зміни та економічна криза в умовах війни призвели до стрімкого 

зростання «соціально-стресових розладів», типові риси яких – установка жити 

сьогоднішнім днем, втрата сенсу та знецінення життя, моральна нерозбірливість, а 
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результат – різке зниження нормативності поведінки, сплеск психогеній, делінквентності, 

наркотизації, гетеро- і аутоагресивності, що не могло не відобразитися також і на Збройних 

Силах (ЗС) України [1]. Внаслідок цього особливу увагу до себе привертає стан військової 

дисципліни: випадки загибелі, травматизму особового складу, самовільного залишення 

частини. Такий стан справ свідчить про те, що існуюча система роботи з профілактики 

порушень військової дисципліни і підтримання правопорядку не в повній мірі відповідає 

сучасним вимогам, що висуваються до ЗС України. 

З метою удосконалення системи роботи, спрямованої на мінімізацію небойових 

втрат серед військовослужбовців ЗС України, психологами Науково-дослідного центру 

гуманітарних проблем ЗС України було проведено аналіз досвіду роботи в арміях провідних 

країн світу щодо недопущення втрат особового складу з причин, не пов’язаних із 

виконанням завдань за призначенням. Результатом проведеної роботи стала розробка 

практичних рекомендацій для наукових установ, наукових підрозділів ВЗВО ЗС України, 

Головного військово-медичного управління, Головного управління морально-

психологічного забезпечення, командирів (начальників), психологів ЗС України. 

Нижче наведено основні практичні рекомендації для військових психологів, 

діяльність яких пов’язана з недопущенням небойових втрат серед особового складу: 

1. Перед проведенням психодіагностичного обстеження чітко формулювати мету та 

підбирати відповідні методики. Психологічний висновок подавати у письмовій формі, 

дотримуючись структури і логіки викладення даних, не виходячи за межі своєї 

компетенції. Зазначати основні підсумкові результати, що мають найбільшу 

інформаційну цінність, рекомендації, а також дату проведення та осіб, які проводили 

обстеження. 

2. Враховувати той факт, що деякі військовослужбовці потребують проведення 

індивідуальних бесід. Це пов’язано з тим, що більша частина психодіагностичного 

інструментарію складається з самооціночних методик, що не виключає можливості 

надання свідомо соціально-бажаних відповідей. 

3. Вивчати особливості професійної мотивації та ідентифікації військовослужбовців, які 

мають відхилення у поведінці; вивчати особливості відхилень у поведінці 

військовослужбовців з посттравматичним синдромом. До групи з відхильною 

поведінкою необхідно включати респондентів з викривленою мотивацією вчинків. 

4. При проведенні групової діагностики використовувати високоінформативні, короткі 

опитувальники і компактні психологічні тести з метою отримання експрес-інформації 

щодо оцінки негативних психічних станів та виявлення осіб з асоціальними 

установками, а також тих, які вживають психоактивні речовини. 
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5. При виникненні підозри про наявність у військовослужбовця будь-яких психічних 

відхилень, під час первинної бесіди, в ході подальшого спостереження в період 

проходження військової служби або за даними наявної документації, необхідно в 

установленому порядку направити його до лікаря військової частини, який після 

всебічного обстеження організовує консультацію лікаря-психіатра (психоневролога) 

для встановлення діагнозу, призначення лікування та, при необхідності, огляду на 

предмет визначення придатності до військової служби. 

6. При плануванні заходів з оперативного втручання рекомендується використовувати 

анонімні опитування військовослужбовців. 

7. Контролювати стрес-спровоковані адиктивні розлади, бо вони мають ряд суттєвих 

відмінностей від зловживання психоактивними речовинами у звичайних умовах, і, 

перш за все, за рахунок афективних порушень тривожно-депресивного радикала, які 

чітко простежуються. 

8. Проводити ранню діагностику симптомів посттравматичного стресового розладу, який 

у поєднанні з алкогольною залежністю може призводити до небойових втрат у зв’язку 

зі швидким формуванням патохарактерологічних змін особистості афективно-

нестійкого типу з афективно-деструктивними формами поведінки. 

9. У роботі щодо попередження небойових втрат значну увагу зосереджувати на ранній 

діагностиці девіацій, оскільки девіантна поведінка може мати як індивідуальний так і 

колективний характер, причому індивідуальна девіація в ряді випадків 

трансформується в колективну. 

10. На етапі психологічної підготовки формувати у військовослужбовців стійкість до 

бойового стресу, оскільки формування адиктивних розладів обумовлюється стресових 

впливом, а особистісна схильність значною мірою визначається чинником низької 

толерантності до стресу. Проводити діагностику стійкості до бойового стресу. 

11. Здійснювати своєчасну діагностику та надання медико-психологічної допомоги 

особам із невротичними та афективними розладами (алкоголізм і наркоманія 

виникають як вторинний симптом по відношенню до цих розладів, а основним 

механізмом розвитку залежності є підсвідоме прагнення до позбавлення від них). 

12. При діагностиці особистісно-характерологічних девіацій особливу увагу звертати на 

осіб, у яких переважає реагування за експлозивним типом. 

13. Систематично проводити діагностику основних соціально-психологічних відхилень у 

поведінці військовослужбовців («уникаючий», «пригноблюючий», “паразитуючий”). 

14. Здійснювати у військовослужбовців діагностику патохарактерологічних реакцій, які 

можуть призвести до небойових втрат. 
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15. Проводити психодіагностику особового складу, який тривалий час перебуває в районі 

ведення бойових дій з метою виявлення форм агресивності (фізична агресія, непряма 

агресія, роздратування, негативізм, образа, підозрілість, вербальна агресія, почуття 

провини) і ворожих реакцій. 

16. Здійснювати постійний нагляд за тими, хто став свідком загибелі своїх товаришів, та 

віднести їх до групи посиленої психологічної уваги (поведінкові розлади «приховані 

втрати»). 

17. Проводити психологічну роботу з тими, хто постраждав під час пожеж, побутових 

вибухів, автомобільних аварій (ДТП) або не був безпосереднім учасником подій, але 

знав загиблих і постраждалих, з метою профілактики психічних порушень віддаленого 

періоду, оскільки у деяких випадках у них може розвинутися ПТСР.  

18. Проводити оперативні заходи з метою з’ясування причин та обставин, об’єктивних і 

суб’єктивних чинників, які призвели до випадку самогубства, прогнозування 

подальшого розвитку подій та прийняття управлінських рішень щодо своєчасного 

виявлення і корекції негативних станів, що несуть потенційну загрозу психологічному 

здоров’ю військовослужбовців. 

19. Заходи медико-психологічної (психофізіологічної) корекції проводити у повному 

складі підрозділів, перед якими поставлено бойове завдання, на етапі підготовки до 

його виконання. Необхідна участь всього особового складу підрозділу (солдатів, 

сержантів та офіцерів). 

20. Проводити заходи щодо покращення психологічної сумісності малих груп 

військовослужбовців. 

21. Розробити та проводити з командирами усіх ланок тренінг розвитку організаційно-

групових процесів – «Організаційний». 

22. Вчити командирів методам непрямого оцінювання військовослужбовців – побудові 

“профілю” підлеглого: оцінки лідерських здібностей, мотивації, стилю прийняття 

рішень тощо.  

23. Навчати командирів визначенню динаміки змін психічного стану військовослужбовців 

в екстремальних умовах, з виділенням умовних періодів (фаз), які характеризуються 

змінами у поведінці і психічному стані військових фахівців, а також критеріям для 

відправлення військовослужбовців для подальшої профілактики в умовах 

стаціонарного лікування. 

24. Інформувати командирів про особливості відхильної поведінки військовослужбовців в 

умовах бойових дій. 
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25. Систематично проводити оцінку психологічного стану особового складу. У разі 

отримання негативних психологічних показників проводити додаткове обстеження за 

допомогою об’єктивних психологічних тестів. 

26. Проводити оперативні заходи з метою з’ясування причин та обставин, імовірних 

чинників, що призвели до випадку самогубства, прогнозування подальшого розвитку 

подій та прийняття управлінських рішень щодо своєчасного виявлення і корекції 

негативних станів, що несуть потенційну загрозу психологічному здоров’ю 

військовослужбовців. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ І 

УЧАСНИКІВ АТО НА МЕДИЧНУ ТА ПСИХОЛОГІЧНУ 

РЕАБІЛІТАЦІЮ 

 

Війна на Сході України зспричинила появу значної кількості людей, які 

потребують медичної та психологічної реабілітації. Загальновідомо, що для захисників 

України, їхніх родин у сфері охорони здоров’я встановлені спеціальні пільги. Це 

обумовлено, насамперед, специфікою та особливостями виконання військового обов’язку 

та проходження військової служби. Та за чотири роки війни так і не було прийнято 

законодавчих змін, які б повністю унормували порядок надання реабілітаційних послуг. 
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Відповідно до ст. 11 Закону України «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей» передбачено право військовослужбовців на 

охорону здоров'я та медичну допомогу [1]. Учасники бойових дій мають право на 

безкоштовне медичне забезпечення за п. 1 ст. 12, 13, 15 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» [2]. З 1 січня 2018 р. безоплатно і на 

пільгових умовах відпускаються лікарські засоби, включені до Національного переліку 

основних лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

25 березня 2009 р. № 333 [3]. Учасники бойових дій, інваліди війни або члени сімей 

загиблих мають право на безкоштовні ліки за наявності рецепта лікаря та посвідчення 

УБД. Безоплатні ліки, лікарські засоби можна отримати в аптеці при медичному закладі, 

лікар якого видав рецепт на лікування захворювань, визначених постановою КМУ № 1303 

від 17.08.1998 р. «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських 

засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за 

певними категоріями захворювань» [4].  

Безоплатний відпуск лікарських засобів провадиться лише у разі амбулаторного 

лікування основного захворювання, за яким хворим надано пільги. Щодо безкоштовного 

зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів), то згідно із п. 2 ст. 

12, 13, 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

учасники бойових дій, інваліди війни та члени сімей загиблих мають право на 

безкоштовне зубопротезування на підставі ветеранського посвідчення в державних 

закладах охорони здоров’я. Зубопротезування фінансується з місцевих бюджетів [2].  

У разі відмови у наданні пільги варто звертатися до територіальних структурних 

підрозділів з питань охорони здоров’я за місцем проживання (обласних, міських). Інші 

пільги у сфері медичного забезпечення (надаються на підставі посвідчень учасника 

бойових дій, інваліда війни, члена сім’ї загиблого). 

 Нині питання психологічної реабілітації військовослужбовців комплексно 

врегульоване підзаконними актами Міністерства оборони. Зокрема, закріплено перелік 

захворювань, внаслідок яких особу може бути направлено до санаторно-курортних 

закладів на лікування або реабілітацію [5]. Також затверджено Положення про 

психологічну реабілітацію військовослужбовців ЗСУ, які брали участь в АТО [6].  

Від початку 2015 р. було прийнято чимало законодавчих актів щодо різних форм 

реабілітації учасників АТО, які прописували що повинно бути зроблене, але жоден не 

визначав у який спосіб. Тому лише побудова сучасної системи реабілітації, затверджена 

на законодавчому рівні і підкріплена бюджетними програмами, забезпечить ефективне і 

стале рішення  проблеми реабілітації учасників АТО та надання їм медико-психологічних 

послуг належної якості. 
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Болісно вражає остання невтішна статистика самогубств військовослужбовців, що 

були задіяні в АТО. І хоча в даному питанні немає однозначності: за одними джерелами, 

більше ніж 1 тисяча осіб, які брали участь в АТО, наклали на себе руки [1], за іншими 
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даними, від початку бойових дій вчинили самогубство щонайменше 554 військових 

(офіційна статистика ЄРДР станом на 01.04.2018 р.) [2], – цифри шокують та глибоко 

розчаровують. Це запізнілий сигнал про наявність величезних проблем з ресоціалізацією 

учасників бойових дій та необхідність альтернативних, більш ефективних, підходів до 

адаптації ветеранів до мирного життя. 

Однією з надважливих форм ресоціалізації, на нашу думку, є професійна 

затребуваність та зайнятість на роботі, яка б приносила не тільки достатнє матеріальне 

забезпечення, а й моральне задоволення. В цьому контексті пропонуємо двовекторну 

модель боротьби з безробіттям серед ветеранів. 

Перший вектор передбачає стимулювання процесу працевлаштування ветеранів на 

існуючі підприємства (незалежно від форми власності). Суть пропозиції полягає в тому, 

аби місцеві органи влади надавали бізнесу (саме тим підприємствам, які 

працевлаштовують у себе ветеранів) пільгу по податку на нерухомість (який, відповідно 

до законодавства, є місцевим податком). Пільга має забезпечити можливість місцевим 

роботодавцям зменшувати суму свого квартального податку на нерухомість на суму 

місячного (саме за перший місяць відповідного кварталу) фонду оплати праці ветеранів, 

що працюють на відповідному підприємстві. 

Як елемент протидії маніпуляціям у сфері оподаткування зі сторони роботодавців, 

пропонуємо передбачити ліміт максимальної заробітної плати, вище якого заробітну 

плату не дозволяється включати в суму пільги. Аналогічно як з ЄСВ, ця сума має бути не 

більше 15 мінімальних заробітних плат в розрахунку на одного такого працівника. Таким 

чином, це дозволить уникнути махінацій з несплатою податку на нерухомість через 

штучне номінальне завищення заробітних плат роботодавцями. Застосування 

запропонованої пільги лише частково зменшить надходження по податку на нерухомість, 

до того ж, частина втрат для місцевих бюджетів автоматично буде покрита збільшеною 

суму надходжень по ПДФО, до 60% якого відповідно до Бюджетного кодексу України 

залишається у місцевому бюджеті.  

Другий вектор передбачає стимулювання створення та ведення малого бізнесу 

власне самими ветеранами. Для цього пропонуємо скасувати необхідність сплати єдиного 

податку для учасників бойових дій, якщо вони зареєструються як фізичні особи – суб’єкти 

ведення бізнесу на спрощеній системі оподаткування (як платники єдиного податку на 

першій або другій групі). А як елемент протидії маніпуляціям у сфері оподаткування, 

пільга не поширюватиметься на сплату ЄСВ такими суб’єктами ведення бізнесу. Таким 

чином, це буде запобіжником від махінацій з формальною реєстрацією бізнесу на 

учасників бойових дій. 
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Отже, запропонована двовекторна модель дозволяє стимулювати як 

працевлаштування ветеранів АТО/ООС вже існуючими підприємствами, так і заохотить 

ветеранів до створення власного бізнесу, що суттєво покращить ситуацію з зайнятістю та 

ресоціалізацією. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Більше тисячі ветеранів АТО наклали на себе руки – комітет Ради // Українська 

правда. URL: https://www.pravda.com.ua/news/2018/04/24/7178581/ 

2. Матіос: в ЄРДР повідомили про 554 факти самогубств серед учасників АТО // РБК-

Україна.  URL:https://www.rbc.ua/ukr/news/matios-erdr-soobshchili-554-faktah-

samoubiystv-1524704260.html 

 

Максимчук В.В.,  

директор Головинського вищого професійного  

училища нерудних технологій, аспірант 

Університету менеджменту освіти 

Національної академії педагогічних  

наук України,  

м. Київ, Україна 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМ  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ, 

ПІДТРИМКИ І СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВРАЗЛИВИХ КАТЕГОРІЙ МОЛОДІ 

ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОБОТИ З НИМИ 

 

Війна, загибель значної кількості людей cпричинили гострі стресові ситуації та 

докорінно змінили спосіб життя багатьох українських громадян. Особливої актуальності 

набула проблема соціально-психологічної допомоги особам, які отримали «травму війни», 

вимушеним переселенцям, мешканцям прифронтової зони, особам, один із батьків яких 

загинув (пропав безвісти) у районі проведення АТО або помер внаслідок поранення, 

контузії, каліцтва,  захворювання, отриманого в період участі в АТО; 

військовослужбовцям, які знаходяться в зоні ризику проведення бойових дій [1]. 

Якщо дорослі намагаються хоча б якось адаптуватись в складних життєвих 

ситуаціях, то діти, з огляду на обмеженість їх життєвого досвіду, більш вразливі. Для 

дитини непросто зрозуміти, що сталося в родині, країні, що часом призводить до 

безпорадності, тривоги, до виникнення стресових розладів. Такі діти, як правило, 

перебувають у складному матеріальному, моральному, психологічному і емоційному 

https://www.pravda.com.ua/news/2018/04/24/7178581/
https://www.rbc.ua/ukr/news/matios-erdr-soobshchili-554-faktah-samoubiystv-1524704260.html
https://www.rbc.ua/ukr/news/matios-erdr-soobshchili-554-faktah-samoubiystv-1524704260.html
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стані, тому потребують постійного фахового супроводу. Враховуючи необхідність 

забезпечення повноцінного фізичного, інтелектуального, морального, естетичного і 

соціального розвитку постраждалих від війни дітей відповідно до їхніх задатків, нахилів, 

здібностей, психічних і фізичних характеристик, особлива роль відводиться  закладам 

освіти, де ці діти перебувають більшу частину свого часу. 

У контексті викликів, що постали перед країною, педагогічний колектив 

Головинського вищого професійного училища нерудних технологій (далі – Головинського 

ВПУ НТ) переглянув тактику виховної роботи та соціального захисту дітей. Соціально 

вразливі категорії учнів (слухачів) стали пріоритетним напрямом навчально-виховного 

процесу в училищі. Для реалізації завдань щодо виявлення дітей соціально вразливих 

категорій на початку кожного навчального року формується соціальний паспорт закладу, 

у якому зазначаються категорії дітей соціально незахищених категорій, які потребують 

максимальної уваги педагогічного колективу. 

 

 

Рис.1. Моніторингові порівняльні показники пільгового контингенту учнів (осіб)  

Головинського ВПУ НТ у 2016–2017 та 2017–2018 навчальних роках 

 

Контингент учнів Головинського ВПУ НТ у 2017-2018 н.р. складав 429 осіб (станом 

на 01.10.2017 р.).  До бази даних дітей пільгових категорій  училища були віднесені діти 

наступних категорій: з функціонально-неспроможних  сімей – 1 учень; з 

малозабезпечених сімей – 2 учні; учні, які прибули із забруднених районів – 6 учнів; 

мають посвідчення ЧАЕС – 55 учнів; діти з  особливими потребами – 2 учні; діти, 
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позбавлені батьківського піклування (ПБП) – 7 учнів; діти, батьки яких перебувають в 

зоні АТО – 3 учні. 

Важливим в діяльності Головинського ВПУ НТ є здійснення щорічного моніторингу 

показників пільгового контингенту учнів (слухачів) у порівнянні з попередніми роками 

(рис.1). На основі моніторингу в училищі розроблено Програму психолого-педагогічної 

допомоги, підтримки і соціального захисту учнів пільгових категорій (табл. 1). Метою 

даної програми є створення оптимальних соціально-педагогічних і психологічних умов, 

розвиток функціонування особистості, надання допомоги в реалізації соціальних потреб 

та адаптації в училищі дітей соціально незахищених категорій. 

Таблиця 1 

Модель реалізації програми психолого-педагогічної допомоги, 

підтримки  і соціального захисту дітей соціально незахищених категорій 

Учасники 

програми 

 Форми роботи 

Адміністрація  

 

У 

 

 

Ч 

 

 

Н 

 

 

І 

Загальне керівництво щодо розробки та реалізації 

програми, координація заходів, контроль, аналіз. 

Створення системи у навчально-виховному процесі, щодо 

реалізації програми 

Практичний 

психолог 

Індивідуальна робота: тренінги, бесіди, ділові ігри, круглі 

столи, діагностування за різними напрямками, корекція 

Класні 

керівники,                  

майстри в/н 

Індивідуальна робота 

Професійна спрямованість 

Профілактична робота. 

Культурно-масова робота 

Соціальний 

педагог 

Соціальний патронаж 

Медична сестра Медичне забезпечення та профілактична робота 

Вихователі 

гуртожитку 

Індивідуальна робота, об'єднання за інтересами, бесіди, 

ділові ігри, свята, конкурси, вечори, організація побуту 

Керівники 

гуртків 

Організація роботи гуртків 

Учнівська рада Участь у роботі учнівської ради, робота комісії з 

соціального захисту 



Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення 

300 

Значна  увага приділяється категорії учнів, батьки яких є учасниками АТО та 

внутрішньо переміщеними особами. З даною категорією учнів (слухачів) педагогічний 

колектив працює за такими напрямами: виявлення осіб, зокрема з категорії ВПО та сімей 

учасників АТО; вивчення соціально-психологічних особливостей даної групи молоді та 

соціально-педагогічного впливу мікросередовища  училища на вихованців шляхом 

спостереження, бесід, опитування експертів, інтерв’ювання, тестування, аналізу 

документів тощо; здійснення аналізу їх життєвих та інших потреб, які можуть бути досить 

специфічними; надання допомоги в межах своїх можливостей і компетентності; звернення 

до органів державної влади, волонтерських груп, громадських організацій; формування 

знань про соціально-політичну ситуацію в Україні та зміни у правовому законодавстві 

стосовно даних категорії сімей.  

Здійснюється постійна співпраця з органами опіки та піклування, управлінням 

соціального захисту населення Черняхівською районної державної адміністрації, 

громадськістю у питаннях вирішення соціальних питань та надання допомоги учням 

пільгових категорій, бо  педагоги розуміють, що головна відповідальність за  дітей, які 

перебувають в таких сім'ях, покладається на педагогічний колектив, зокрема, на чітку та 

злагоджену роботу класного керівника і соціального педагога. Актуальною є державна 

цільова підтримка для здобуття професійно-технічної освіти дітям, зареєстрованим як 

ВПО. Закон України «Про професійно-технічну освіту» визначає правові, організаційні та 

фінансові засади функціонування і розвитку системи професійно-технічної освіти, 

створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб 

суспільства і держави у кваліфікованому виробничому персоналі [2].  

Створення необхідних умов для рівного доступу  учнів пільгових категорій до 

якісної освіти є ключовим питанням у реалізації соціальних ініціатив Президента України, 

які покликані об'єднати зусилля родини, навчального закладу, громадськості для надання 

допомоги дитині. Ця робота стає більш результативною завдяки співпраці педагогічного 

колективу, батьків, адміністрації навчального закладу та спеціалістів з різних соціальних 

служб, правових, медичних установ. Така діяльність допоможе здійснити інтегрований 

підхід щодо якісного соціально-педагогічного супроводу учнівської молоді в сучасних 

умовах. 
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КЕЙС-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК МЕТОД ОРГАНІЗАЦІЇ 

СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З РОДИНАМИ ПІД ЧАС ВОЄННИХ 

ДІЙ (НА ПРИКЛАДІ М. МАРІУПОЛЬ) 

 

Кожна сім’я, незалежно від її матеріального стану (заможна, бідна), складу (повна, 

неповна, багатодітна), місця проживання (село, місто) тощо, у процесі свого розвитку 

переживає кризові періоди. Дослідження вчених (Палкін В.Р., Кузьмун О.М., Федоренко 

Р.П.) свідчать, що найчастіше сімейні кризи виникають у перехідний період від однієї до 

іншої стадії життєвого циклу сім’ї, а саме в періоди: засвоєння подружжям батьківських 

ролей; поява в сім’ї нової особистості; влаштування і залучення дітей до навчальних 

закладів; досягнення дитиною підліткового віку; експериментування сім’ї з 

незалежністю підлітка; вихіду дітей із сім’ї та необхідність членів подружжя знову 

залишатися вдвох; вихід батьків на пенсію та старості. Саме в ці періоди неподолані 

сімейні кризи можуть перерости у фактори вразливості та призупинити позитивний 

розвиток сімейної системи.  

Відкритість сімейної системи дає змогу примножувати ресурси та посилювати 

захисні чинники сім’ї, проте може стати додатковим фактором вразливості через вплив 

зовнішніх ризиків (військова агресія, вимушене переміщення, скорочення на роботі, 

злочинне середовище тощо). Військові дії на Сході України спровокували кризи у 

багатьох українських сім’ях, оскільки їм довелось покинути свої домівки та 

пристосовуватись до життя у нових умовах. Багато сімей не витримують такого стресу та 

їм потрібен тривалий час на адаптацію та допомога фахівців. Також у зв’язку з 
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проведенням військової операції в Україні з’явилась нова категорія населення – учасники 

бойових дії. Це потребує тривалої соціальної роботи як з демобілізованим військовим так і 

з його родиною. Наразі у м. Маріуполі зареєстровано 500 демобілізованих військових і всі 

вони потребують домоги фахівців, їм важко адаптуватись до мирного життя, 

найскладніше ж тим, хто зазнав поранень.   

Барометром вразливості сім’ї є стан задоволення потреб дитини. Загострення чи 

поява нових факторів ризику зазвичай негативно впливає на стан задоволення потреб 

дитини, згодом відображається на зовнішньому вигляді дитини (змучена, невиспана, худа, 

сумна, зріст не відповідає віку тощо); на поведінці (агресивність, замкнутість, 

бродяжництво, залежність) [1]. Назви «здорова сім’я», «вразлива сім’я», «сім’я у 

складних життєвих обставинах», «соціально небезпечна (дисфункційна) сім’я» є 

умовними і відображають рівень вразливості сім’ї та ступінь наявних ризиків для 

благополуччя й зростання дитини в таких сім’ях. 

Посилення факторів ризику негативно впливає на стан задоволення потреб дитини. 

Нижня шкала умовно відображає здатність батьків забезпечувати потреби дитини:           

1) здорова сім’я – здатна забезпечити повною мірою потреби дитини для розвитку і 

потребує лише загальних послуг (освітніх, медичних);  2) вразлива – забезпечує базові 

(мінімальні) потреби дитини, має достатньо внутрішніх позитивних ресурсів для 

подолання факторів ризику, проте потребує незначної підтримки; 3) сім’я у СЖО – через 

вплив складних життєвих обставин частково втратила здатність забезпечувати потреби 

дитини і потребує комплексного втручання; 4) соціально небезпечна сім’я – веде 

асоціальний спосіб існування; перебування дитини в такій сім’ї є вкрай небезпечним, 

існує загроза для її життя, здоров’я і розвитку, дитина потребує захисту та влаштування в 

сімейну форму виховання; така сім’я негативно впливає на середовище громади.   

Для вразливої сім’ї властива наявність чи поява додаткових факторів ризику, які 

порушують баланс сімейної системи. Законодавство визначає «вразливі групи населення» 

як потенційних отримувачів соціальних послуг, що мають найбільший ризик потрапляння 

в складні життєві обставини через вплив зовнішніх (соціальних, економічних, природних, 

політичних, екологічних тощо) та внутрішніх (матеріальний стан, фізичні та розумові 

вади розвитку, вік, спосіб життя тощо) чинників. Найбільш небезпечним є одночасний 

вплив на сімейну систему негативних зовнішніх та внутрішніх чинників (факторів 

ризику). 

У роботі з вразливими сім’ями доцільно використовувати методичний підхід. 

Такий підхід передбачає вироблення у членів сім'ї різноманітних умінь, надання допомоги 

сім'ї в отриманні необхідних для здорового функціонування ресурсів, підготовку для 
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батьків невеликих за обсягом методичних порадників, пам’яток – як діяти в тій чи іншій 

кризовій ситуації, до кого звернутись, як визначити послідовність, можливі варіанти дій та 

їхні кінцеві результати [2]. 

Громадською організацією «Маріупольська Спілка Молоді» за підтримки Дитячого 

Фонду ООН «ЮНІСЕФ» було розроблено та впроваджено на практиці в м. Маріуполі 

програмне забезпеченням доступу до Реєстру сімей ВПО-СЖО на планшетних 

персональних комп’ютерах для підвищення якості надання соціальних послуг в рамках 

ведення випадку. 

Ведення випадку вбачаємо як спосіб організації надання соціальних послуг 

отримувачу, за якого визначений спеціаліст оцінює потреби, планує, організовує та 

координує процес надання соціальних послуг, у тому числі з іншими надавачами, 

проводить моніторинг та оцінює результативність наданих послуг, залучає отримувача та 

його соціальне оточення до взаємодії та стимулює до самостійності у процесі подолання, 

мінімізації складних життєвих обставин [3]. 

Розглянемо приклад проведення кейс-менеджменту з родиною, яка була вимушена 

влаштуватися на постійне місце проживання в місті Маріуполі. Склад родини: мати, 2 

дітей 5-ти та 2-х років, біологічний батько не визнає дітей. У дитини 2-х років вроджена 

вада серця, також через те що  родина переїхала до Маріуполя вона не має достатньо 

сезонного одягу та побутових речей. Кейс: 

1 етап – вихід до родини, складання оцінки потреб сім’ї та дітей. На цьому етапі 

кейс-менеджер визначає чи дійсно родина знаходиться у складних життєвих обставинах, 

якщо такі обставини підтверджуються переходимо до 2-го етапу. 

2 етап – наказ директора центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді про 

взяття під соціальний супровід даної родини. 

3 етап – складання комплексної оцінки потреб. На цьому етапі детально 

розписується стан здоров’я всіх членів сім’ї та їх потреби. 

4 етап – складання індивідуального плану соціального супроводу. На цьому етапі 

складається план дій родини, розподіл обов’язків між родиною та кейс-менеджером. План 

складається у 2-х примірниках та підписується двома сторонами. 

5 етап – моніторинг роботи сім’ї. Мета цього етапу виявити чи подолані складні 

життєві обставини та чи не виникли нові. У випадку. якщо з’явились нові обставини, 

повертаємось до 4-го етапу, а якщо ні – переходимо до наступного етапу. 

6 етап – завершення соціального супроводу. На цьому моменті завершується 

соціальний супровід, проте ще деякий час сім’я отримує допомогу кейс-менеджера в 

рамках після-програмної підтримки. 
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Таблиця 1. 

Приклад кейс-менеджменту з родиною. 

Факти Потреби 
Інструменти/ 

ресурси 
Очікувані результати 

Вроджена вада (у 

молодшої дитини). 

Відвідування педіатра. 

Проходження 

дитиною лікарняно-

консультативної 

комісії. 

 

Проведення повторної 

операції. 

Надання 

психологічної 

підтримки сім’ї. 

Представництво 

інтересів. (клопотання 

щодо проведення 

комплексного 

медичного обстеження 

та 

Консультування. 

Оформлена державна 

соціальна допомога у 

зв’язку зі станом здоров’я 

дитини (за умови 

наявності встановленої 

інвалідності за 

результатами 

обстеження). 

Проведена повторна 

операція. 

Психологічний стан 

поліпшений. 

 

Відсутність речей, 

відповідно сезону, 

іграшок та 

збалансованого 

харчування. 

 

Забезпечення 

повноцінним 

харчуванням, одягом, 

іграшками. 

Представництво 

інтересів. (звернення 

до благодійних 

фондів, громадських 

організацій). 

Консультування. 

Надана гуманітарна 

допомога. 

Родина є 

внутрішньо 

переміщеною. 

Переведення 

державної грошової 

допомоги при 

народженні дитини та 

допомоги як одинокій 

матері, у зв’язку з 

вимушеним 

переселенням . 

Оформлення довідки 

та державної грошової 

допомоги як 

внутрішньо 

переміщеним особам. 

Надання 

психологічної 

підтримки сім’ї. 

Перенаправлення. 

(направлення до 

Управління 

соціального захисту 

населення) 

Консультування. 

Переведена державна 

грошова допомога при 

народженні дитини та 

допомоги як одинокій 

матері. 

Оформлена довідка та 

державна грошова 

допомоги як внутрішньо 

переміщеним особам. 

Отримана психологічна 

підтримка. 

Отже, кейс-менеджмент – це чіткий алгоритм, в якому один етап послідовно 

змінює інший. По суті кейс-менеджер допомагає клієнту розібратися у ситуації, що 

склалася, визначити пріоритетні проблеми та доступні на поточний момент способи 

вирішення цих проблем. Потім він надає клієнту можливість одержати конкретні послуги 

і, таким чином, впоратися із проблемами. 

В умовах війни соціальна робота розширила свої методи та напрями роботи, 

фахівцям з соціальної роботи довелось прийняти виклик сьогодення та першими 

напрацьовувати нові технології роботи. Учасники бойових дій та внутрішньо переміщенні 

особи – це дуже важкі у роботі та відносно нові категорії. Основна проблема в роботі з 

цими категоріями – це мотиваційна бесіда, тому що багато з них чекають, коли за них все 
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зробиться та не бажають приймати участь у цьому процесі. Тому на допомогу фахівцям з 

соціальної роботи запрацювала технологія кейс-менеджменту, де кожна сторона несе 

відповідальність за свої дії та сприяє більш ефективному та терміновому вирішенню 

виникаючих проблем  
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КЕЙС-МЕНЕДЖМЕНТ У РОБОТІ ІЗ СОЦІАЛЬНО 

ВРАЗЛИВИМИ КАТЕГОРІЯМИ НАСЕЛЕННЯ  

В УМОВАХ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

 

В умовах трансформації українського суспільства, соціально-політичних 

перетворень, що мають місце, війни на Сході України виникають численні економічні, 

політичні та соціальні проблеми, що провокують збільшення кількості осіб, які 

потребують допомоги у зв’язку із їх потраплянням у складні життєві обставини. Тому, у 

сучасних умовах, виникає необхідність у пошуку та застосування інноваційних, 

актуальних форм і методів роботи з боку соціальних працівників, спрямованих на 

допомогу соціально вразливим категоріям населення. 



Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення 

306 

У процесі аналізу зарубіжної наукової літератури з проблеми дослідження нами 

виділено поняття «case management» (переклад з англ. мови – управління випадком). Нині 

«case management» є окремим / похідним методом соціальної роботи, який 

використовують соціальні працівники у процесі надання соціальних послуг особам груп 

ризику (особами із психічними відхиленнями [7, c. 655–674; 11, c. 37–74], ВІЛ-

інфікованим [10, c. 282–289], особам, хворим на інфекційні хвороби [12, c. 145–152], 

працівникам секс-індустрії, споживачам ін’єкційних наркотиків [8, c. 132–141] тощо) за 

місцем їх проживання, тобто на рівні територіальної громади задля зміни їхньої поведінки 

на більш безпечну, покращення здоров’я та якості життя клієнтів чи профілактики 

негативних явищ чи процесів [9]. Останнім часом кейс-менеджмент застосовують у роботі 

із внутрішньо переміщеними особами, біженцями, мігрантами, учасниками АТО. 

Основна мета кейс-менеджменту полягає у реалізації багаторівневого 

безперервного процесу надання послуг особі, яка перебуває в СЖО, і його/її близьким, 

забезпечення та координацію доступу до соціальних послуг [9]. Основними завданнями 

кейс менеджменту – забезпечення доступу до соціальних послуг та соціальна підтримка 

кожного клієнта. 

Як метод соціальної роботи кейс менеджмент може використовуватися як на 

індивідуальному рівні, так і на рівні громади. У науковій літературі виділяють різні 

моделі кейс-менеджменту [5, c.171–188], але основними є: 

- клінічна модель, у якій соціальний працівник виступає у ролі терапевта; акцент 

робиться на взаємовідносинах «клієнт-кейс-менеджер»; є ефективною у роботі із особами 

з проблемами психічного та фізичного здоров’я [4]. 

- модель зосереджена на сильних сторонах клієнта – соціальний працівник 

виступає у ролі помічника, фасилітатора; фокус робиться на активізації сильних сторін 

клієнта у процесі надання допомоги [3, c. 278-288]; є ефективною у роботі із особами із 

ВІЛ-інфекцією, особами із залежністю [13]; 

- брокерська модель – соціальний працівник виступає у ролі брокера соціальних 

послуг, координатора; фокус на задоволенні потреб та пошуку додаткових ресурсів для 

покращення життєдіяльності клієнта; є ефективною у роботі із мігрантами, біженцями, 

ВПО. 

Кейс-менеджмент передбачає поетапну роботу із клієнтом чи групою клієнтів. На 

кожному із етапів відбувається обговорення із клієнтом наступних кроків і дій. Спершу, 

кейс-менеджер допомагає клієнту розібратися із ситуацією, що склалася, визначити 

пріоритетні проблеми і доступні в даний момент способи їх вирішення, розробляє план 

дій для отримання необхідних послуг клієнтом та здійснює моніторинг й оцінку їх якості.  
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Кейс-менеджер (case manager) – це соціальний працівник, який випадок. Оскільки 

його основне завдання полягає в розробці чіткого поетапного плану роботи із клієнтом, 

тому йому необхідно добре орієнтуватися в доступних соціальних послугах; знати умови, 

за яких їх можна отримати та відповідально вести документацію. Кейс менеджер має 

гарантувати комплексність і неперервність у наданні соціальних послуг клієнту.  

Сучасні науковці [2] виділяють сім етапів кейс-менеджменту: залучення клієнта; 

оцінка ситуації і потреб клієнта; розробка плану надання допомоги/вирішення проблеми; 

виконання плану роботи із клієнтом; моніторинг процесу роботи із клієнтом; оновлення 

плану надання допомоги; завершення роботи і вихід клієнта. 

У кейс-менеджменті виділяють два основних підходи до процесу надання 

неперервних послуг клієнту: 

- «прямий сервіс», під яким розуміють процес надання соціальних послуг із 

фокусом на конкретній проблемі клієнта; 

- «опосередкований сервіс» – задоволення потреб клієнта, надання соціальних 

послуг, спрямованих на покращення умов життя [1; 2]. 

План прямого втручання має містити інформацію про захід, відповідальну особу, 

час реалізації і результат. Тоді як план опосередкованого втручання – інформацію про 

назву послуги, організацію-провайдера, спосіб надання послуги, її результат, завершення 

взаємодії, оцінку послуг, що надавалися, дати початку і кінця плану надання допомоги. 

В основі кейс-менеджмету лежить послуга переадресації – направлення клієнта в 

інші соціальні служби, установи, організації державної та недержавної форм власності для 

отримання вузькоспеціалізованої послуги. 

Д. Москлей у своїй праці «The Practice of Case Management» визначає основні 

фактори, що визначають необхідність застосування кейс-менеджмету в практичній 

соціальній роботі на рівні громади: наявність великої кількості клієнтів із множинними 

проблемами; децентралізація, деінституалізація та надання соціальних послуг в громаді; 

відведення важливої ролі соціальній підтримці і розвиток мережі закладів із соціальної 

підтримки [3, c. 276–288]. Д. Гурсанські та Дж. Гарвей наголошують на наявності 

множинних проблем у клієнтів як важливій передумові застосування кейс-менеджменту в 

ОТГ [6]. 

Незважаючи на ефективність застосування ведення випадку у процесі надання 

соціальних послуг особам/сім’ям, які перебувають в СЖО, на рівні ОТГ, в теорії і 

практиці соціальної роботи виділяють й інші методи соціальної роботи в громаді. 
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РІЗНОВИДИ ДОПОМОГИ ЦИВІЛЬНОМУ НАСЕЛЕННЮ 

В ХОДІ ВІЙНИ НА СХОДІ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ 

ТОВАРИСТВА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ) 

 

У 2018 р. виповнюється 100 років діяльності Українському Червоному Хресту. Це є 

найстаріша гуманітарна організація, мета роботи якої полягає в захисті життя людини, 

полегшення людських страждань під час збройних конфліктів, надання допомоги органам 

охорони здоров’я тощо.  

За період незалежності України вийшло друком доволі багато наукових робіт, в 

яких досліджується діяльність товариства у різний період [1–4]. Вивчаючи досвід роботи 

червонохресного активу за ХХ ст., можна виділити основні напрямки роботи, які 

актуальні і в ХХІ ст. Зокрема, міжнародне співробітництво; допомога найуразливішим 

верствам населення, співпраця з профільними управліннями у справі захисту немічних 

мешканців (організація пунктів харчування, ремонту одягу тощо); психологічна допомога; 

пошук зниклих в наслідок військових дій.  

З часу початку війни на сході України завдяки підтримці партнерських 

національних товариств Товариство Червоного Хреста України значно покращило і 

розширило коло допомоги незахищеним верствам населення. Для ефективного виконання 

своєї гуманітарної місії Товариство спільно з партнерами наразі реалізує більше 20 

проектів із видачі продуктових і фармацевтичних ваучерів, засобів гігієни, відбудови 

зруйнованого житла, психосоціальної підтримки тощо [5].  

Значно активізувалась міжнародна співпраця та допомога від зарубіжних 

організацій. У Маріуполі проходить проект Товариства за підтримки Данського 

Червоного Хреста, у рамках якого використовується незвична форма психосоціальної 

підтримки – ігри з собаками. Протягом 2017 р. було проведено 24 зустрічі, в яких взяли 

участь 252 дитини і близько 160 батьків з сімей внутрішньо переміщених осіб [6].  

На сході України діють мобільні медичні бригади Товариства Червоного Хреста, 

які роблять медико-діагностичну допомогу доступною для населення, яке постраждало від 
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збройного конфлікту і знаходиться в населених пунктах із обмеженим доступом до 

медичних послуг. Діяльність мобільних медичних бригад стала можливою завдяки 

підтримки Фінського Червоного Хреста, Австрійського Червоного Хреста, Міжнародної 

Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, Міжнародного Комітету 

Червоного Хреста. 7 червня 2017 р. відбулась офіційна зустріч щодо передачi 

гуманітарного вантажу від Червоного Хреста Китаю Товариству Червоного Хреста 

України. Сертифікат передачі вантажу підписали Генеральний директор Товариства Лілія 

Білоус та радник з торгово-економічних питань при Посольстві КНР в Україні Лю Цзюнь. 

Вантаж складався з 4500 ковдр, 500 спальних мішків, 500 інвалідних візків, 6000 

рушників, 4500 простирадл, гігієнічних та кухонних наборів [7]. 

Товариство приймає участь у відбудові зруйнованих будівель з охорони здоров’я. 

17 листопада 2017 р. в Слов’янську відкрили одразу декілька відремонтованих об’єктів 

охорони здоров’я – лабораторії і фізіотерапевтичного відділення Вузловий лікарні, а 

також дитячого відділення Слов’янської обласної психіатричної лікарні. Всі роботи по 

відновленню об’єктів були проведені в рамках спільного проекту Товариства Червоного 

Хреста України та Люксембурзького Червоного Хреста за підтримки німецької 

федеральної компанії «Організація міжнародного співробітництва GIZ», яка працює за 

дорученням уряду Німеччини у рамках програми «Ініціативи для інфраструктурної 

програми для України». У Вузловий лікарні були проведені роботи по заміні вікон і 

дверних блоків, електромонтажні роботи, капітальний ремонт внутрішніх кімнат, замінено 

систему водопостачання та водовідведення, встановлено нову систему вентиляції. 

Медичний заклад також отримав нову техніку і меблі. В дитячому відділенні Слов’янської 

психіатричної лікарні були виконані роботи по установці нових вікон і дверей, даху, 

проведено капітальний ремонт приміщень та замінено системи водопостачання та 

електрику. Фасад будівлі був утеплений, а у дворі встановлено дитячий майданчик [8]. 

Співробітники Червоного Хреста надають психологічну підтримку цивільному 

населенню, зокрема, з 2014 р. Товариство реалізовує програму «Психосоціальна 

підтримка вразливих верств населення в Україні» в різних областях України. У 24 квітня 

2017 р. в рамках проекту «Психосоціальна підтримка населення» було організовано 

зустріч зі студентами Сєвєродонецького хіміко-механічного технікуму. Захід проходив за 

настільною грою «Країна гідності», учасники якої мали змогу відчути себе членами 

парламенту вигаданої країни та приймати важливі соціальні рішення. Після завершення 

гри відбулося обговорення соціальних прав та їх зв’язку з соціальною політикою. Також у 

цей день в приміщенні Луганської обласної організації Товариства в рамках проекту 

«Психосоціальна підтримка населення» відбувся тренінг «Світ емоцій» для молодіжної 
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ланки волонтерів. Підлітки вгадували емоції, малювали та обговорювали причини 

виникнення емоційних реакцій [9]. 

З липня 2015 р. Товариство Червоного Хреста України за підтримки Міжнародного 

Комітету Червоного Хреста реалізують проект щодо зниження ризиків від мін і 

вибухонебезпечних пережитків війни. 

Важливою складовою діяльності Товариства є пошук зниклих внаслідок військових 

дій на сході України. В 2017 р. з нагоди Міжнародного дня зниклих безвісти людей на 

Софійській площі в м. Києві було зроблено арт-інсталяцію «Новин немає, але я не вірю … 

Сім’ї зниклих безвісти – нескінченні пошуки рідних в лабіринті невідомості», присвячену 

сім’ям тих, хто пропав безвісти в результаті збройного конфлікту на Донбасі. 

Організатором арт-інсталяції була делегація Міжнародного Комітету Червоного Хреста 

(МКЧХ) в Україні. Інсталяція мала на меті нагадати, що сім’ї зниклих безвісти повинні 

бути визнані постраждалими від збройного конфлікту і їх особливі потреби повинні 

братися до уваги. На 2017 р. понад 650 сімей зареєстрували свої справи в МКЧХ, та 

шукають своїх рідних з допомогою Товариства [10]. 

Таким чином, в діяльності української червонохресної організації можна 

простежити різноманітні види надання допомоги населенню із зони проведення 

військових дій. Незважаючи на скандали, які були пов’язані із корупційною складовою, 

Товариство з кожним роком намагається надати необхідну підтримку внутрішньо 

переміщеним особам з Криму, Донецької та Луганської областей, госпіталям та лікарням, 

а також громадянам, які проживають у східних областях, матеріальну допомогу, допомогу 

продуктами харчування, миючими засобами, ковдрами, постільною білизною, одягом, 

взуттям, ліками тощо. Згідно з офіційного сайту Товариства Червоного Хреста України у 

період з 2014 р. по цей час гуманітарна допомога була надана понад 1 млн внутрішньо 

переміщених осіб на загальну суму понад 388 млн. грн. 
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ВІКТІМОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖЕРТВ ВІЙНИ 

 

Війна, конфлікт, бойові дії та перехід від воєнного до мирного життя тягнуть за 

собою індивідуальні та колективні людські страждання. Розв’язання та ведення воєнних 

кампаній як виду політичного злочину перетворює фізичних та юридичних осіб, соціальні 

групи та соціальні інститути на жертв війни, яким завдається шкода різного роду. 

Міжнародне гуманітарне право протягом декількох десятиліть формувало зміст поняття 

«жертви війни», а також детально визначило їх правовий статус, конкретні правові норми 

щодо забезпечення захисту цієї категорії осіб воюючими державами. 
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Сформована в країні віктимологічна ситуація вимагає до себе уваги не тільки 

військових, правоохоронних органів, а й наукових кіл. Серед перспективних напрямків 

важливе місце займають статистичні, кримінологічні та соціологічні дослідження. Для 

розуміння сутності віктимізації як ендемічної частини війни та збройного конфлікту є 

корисними напрацювання С. Гаркавець, О. Джужа, О. Житнього, Е. Фаттах. 

До середини ХХ ст. основним предметом наукових досліджень в галузі 

віктимології був сам злочин, злочинність як соціальне явище, жертви злочинців. 

Дослідженнями були охоплені такі тематики: віктимізація внаслідок кримінальних 

правопорушень та її вплив на потерпілих; поширеність та ризики віктимізації внаслідок 

кримінальних порушень, включно з факторами, що впливають на ці ризики; ефективність 

законодавчих та інших заходів, спрямованих на допомогу і захист потерпілих від злочину; 

ефективність втручання органів кримінального правосуддя та служб для потерпілих. Але 

для практичної діяльності – розкриття і розслідування злочинів цього виявилося 

недостатньо. 

Сучасні реалії свідчать про наявність великої кількості збройних міжнаціональних 

та міждержавних конфліктів, постраждалі від яких не завжди потрапляють у офіційні 

статистичні дані. Постало питання про потребу детального вивчення жертв війни, їх 

соціальних установок, посттравматичних станів, регуляторів поведінки в тих чи інших 

життєвих ситуаціях боротьби за своє виживання, що складає особливий предмет аналізу 

воєнної віктимології.  

У країнах розвинутої демократії набирає обертів розвиток візуальної віктимології, 

яка, зосереджуючись на картинах віддалених жертв громадянських воєн, геноцидів, 

масових вбивств та інших проявів насильства проти цивільних осіб, грає основну роль у 

наданні гласності щодо «людини страждаючої», приверненні уваги громадськості до 

становища потерпілих. Реалізації фундаментального права людини як жертви війни – 

отримати шанс на пошук кращого життя у стабільній обстановці, сприяють міжнародні 

організації допомоги жертвам війни (Child Victims of War, Emergency, Save the Children, 

International Rescue Committee, The White Helmets, We Help War Victims, Red Cross), які 

теж проводять свої дослідження. 

Вивчення жертв агресивних війн необхідно для вирішення багатьох проблем, в 

тому числі пов'язаних з їх фізичним захистом, розробленням ефективних профілактичних 

заходів для зниження рівня криміналізації та віктимізації суспільства під час війни, 

механізмів відшкодування збитку жертвам насильницьких злочинів.  

Драматичне протистояння Росії з Україною в декілька разів збільшило кількість 

постраждалих від поранень, контузії, викрадення, тортур, полону, позбавлення майна і 
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прав на нього, тощо. Правозахисники зазначають, що зараз в Україні системно не ведеться 

ні облік, ні звітність по цивільним жертвам війни і відсутня методика їх визначення, однак 

кількість таких потерпілих правозахисники називають приблизно в межах 12 тисяч. 

Відсутність в Україні обліку цивільних осіб, які постраждали внаслідок збройного 

конфлікту, негативно впливає на можливість держави надавати соціальну допомогу. Тому 

в своїх рекомендаціях правозахисники, зокрема, вимагають від Кабміну розробити 

нормативно-правовий акт щодо формування національного реєстру фізичних осіб, які 

постраждали внаслідок збройного конфлікту.  

Окремі дані віктимологічних обстежень (заплановані та спонтанні інтерв’ю, огляд, 

невключене спостереження, оцінка, фотофіксація) містять звіти міжнародних та 

українських правозахисних місій з метою моніторингу дотримання прав людини, 

ознайомлення з актуальними потребами населення на постраждалих від конфлікту 

територіях [1].  

Так, наприклад, доповіді ООН містять задокументовану інформацію, що базується 

на глибинних інтерв’ю зі свідками та жертвами порушень прав людини, а також 

відвідування населених пунктів, розташованих як на території, підконтрольній Уряду, так 

і на території, контрольованій незаконними озброєними угрупуваннями. Зібрані дані 

підтверджують, що люди, які живуть поблизу «лінії зіткнення», страждають від браку 

безпеки, воєнного протиборства поблизу їх помешкань, загроз, пов’язаних із мінами та 

нерозірваними боєприпасами, жорсткими та непропорційними обмеженнями свободи 

пересування [2]. 

Отже, на сьогоднішній день коло віктимологічних досліджень виходить за межі 

кримінології, кримінального права, юридичної психології. Об’єктом цих досліджень 

розглядають вже не лише жертв злочинів, а й постраждалих від соціальних конфліктів.  
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ 

 

14 квітня 2018 р. виповнилося чотири роки, коли на офіційному рівні було 

закріплено початок проведення антитерорестичної операції (далі АТО) проти російської 

армії на сході України. Саме тоді з’явилась нова категорія громадян – учасники АТО і 

виникла потреба у визначенні рівня їх соціального захисту.  

Соціальний захист учасників АТО охоплює питання, що пов’язані з трудовою 

діяльністю. Законодавством встановлені гарантії збереження робочого місця і заробітку 

найманим працівникам. Відповідно до ст. 119 КЗпП України з 18.03.2014 р. за 

працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом 

під час мобілізації, на особливий період, але не більше 18 місяців, зберігаються місце 

роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, а також у 

фізичних осіб–приватних підприємців у яких вони працювали на час призову [1]. Після 

внесених змін до ст. 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» учасників АТО віднесено до категорії учасників бойових дій. Це надає їм право 

користуватися гарантіями соціального захисту ветеранів війни. Цим же законодавчим 

актом було створено і Державну службу України у справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції, основною метою якої є соціальний захист ветеранів війни та 

учасників АТО [2]. Відповідно до ст. 11 Закону України «Про соціальний і правовий 

захист військовослужбовців та членів їх сімей» передбачено право військовослужбовців 

на охорону здоров'я та медичну допомогу [3]. 

Для усунення проблем у цій сфері потрібно вирішити низку питань : 

- по-перше, залишається актуальним питання підвищення рівня грошового 

забезпечення військовослужбовців Збройних сил України, створення ефективної системи 

матеріального заохочення та соціального захисту мобілізованих військовослужбовців, які 

беруть безпосередню участь у проведенні АТО; 
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- по-друге, важливою проблемою соціального захисту учасників АТО є відсутність 

ефективного механізму вирішення житлових проблем військовослужбовців-учасників 

АТО (хоча в Україні існує Комплексна програма забезпечення житлом 

військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної 

служби та членів їх сімей, проте внаслідок хронічного недофінансування ефективність 

зазначеної програми як інструменту вирішення житлових проблем військовослужбовців є 

вкрай низькою);  

- по-третє, не відповідає потребам сьогодення система пільгового забезпечення 

військовослужбовців, ветеранів війни, учасників АТО та членів їхніх сімей; 

- по-четверте, потребує системного вирішення проблема полегшення адаптації 

військовослужбовців-учасників АТО до процесів мирного життя (у першу чергу це 

стосується відновлення здоров’я та працевлаштування). 

Забезпечення належного рівня грошового забезпечення військовослужбовців, які 

беруть участь у бойових діях у зоні АТО, передбачає: наближення розміру грошового 

забезпечення українських військовослужбовців до розміру грошового забезпечення 

військовослужбовців інших, зокрема сусідніх держав; збільшення державного 

фінансування додаткових витрат Міністерства оборони України на виплату грошової 

допомоги сім’ям загиблих і пораненим військовослужбовцям, які брали участь в АТО, 

речового забезпечення військовослужбовців, харчування та надання медичної допомоги 

особовому складу. 

Для подальшої активізації процесу вирішення житлових проблем сімей 

військовослужбовців-учасників АТО необхідно забезпечити реалізацію переважного 

права на отримання житла сім’ям військовослужбовців-учасників АТО, які не мають 

власного житла. Експерти пропонують запровадити таку практику забезпечення 

військовослужбовців зазначеної категорії житлом: військовослужбовець, який потребує 

поліпшення житлових умов і перебуває на квартирному обліку, підписуючи контракт на 

службу в зоні АТО, одночасно отримує ордер на службову квартиру, яка переходить у 

його власність після закінчення терміну контракту та виконання його умов [4]. 

Законодавство, що стосується соціального статусу учасників АТО є безсистемним, 

наслідком чого є його розгалуженість, невпорядкованість, колізійність та прогальність. 

Зокрема, спостерігається різке збільшення кількості законів та інших нормативно-

правових актів, але зниження ефективності законодавства загалом; у зв’язку з 

нескінченними внесеннями змін та доповнень до законодавства його якість значно 

погіршилась через поспіх та непідготовленість законопроектів. Для подальшого 

вдосконалення захисту учасників АТО необхідно прийняти єдиний закон, який 
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врегулював би питання соціального захисту, прав і свобод учасників АТО та членів їхніх 

сімей. 
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ НАДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ 

ДОПОМОГИ ПОСТРАЖДАЛИМ ВНАСЛІДОК 

ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

 

Війна на сході України породила низку екстремальних і надзвичайних ситуацій – стресових і 

травмівних для різних верств населення. Щоб звести до мінімуму руйнівні наслідки необхідна 

система психологічної допомоги тим, хто перебуває в зоні ризику. Психологічна допомога 

– будь-яка цілеспрямована активність, спрямована на розширення психологічних 

можливостей іншої людини в її особистісному й соціальному функціонуванні. 

Психологічна допомога може надаватися на побутовому (психологічна підтримка) та на 

професійному рівнях.  

Відмінність професійної психологічної допомоги від неформальної психологічної 
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підтримки [1] полягає в тому, що: по-перше, професіонали підготовлені для такої 

діяльності; по-друге, вони діють згідно з певними правилами у межах професійної 

спільноти, і їхня робота санкціонується суспільством; по-третє, в своїй діяльності 

професіонали опираються на теорію, зокрема, на принципи надання психологічної 

допомоги.  

Щоб робота професіонала була результативною, він має діяти згідно з прийнятими в 

соціумі правилами щодо тієї чи іншої діяльності. Правила – норми поведінки зафіксовані в 

законах, наказах, постановах як у загальнонаціональних, так і в межах певної корпорації чи 

професійної спільноти. Є правила щодо того, як реалізувати ту чи іншу форму психологічної 

допомоги (психодіагностику, психологічне консультування, психологічну просвіту, групову 

роботу тощо), є вимоги щодо того, хто може професійно надавати певну психологічну 

допомогу, є правила допомоги дітям, родинам, етичні кодекси психологів тощо.  

Але для того, щоб зорієнтуватися в тому, як функціонує і розвивається система 

психологічної допомоги, необхідно розуміти принципи її організації. Орієнтування на 

принципи позбавляє необхідності знати численні правила. 

Принципи (лат. principium – начало, основа) – основні закони, на яких ґрунтується 

як життєдіяльність окремої людини, так і функціонування різних систем. Принципи – це 

базові істини, що лежать в основі інших істин, законів, положень, які визначають будь-яку 

діяльність. Вони є орієнтиром для прийняття рішення, для оцінки правильності й 

доцільності тієї чи іншої дії. Без дотримання принципів ні люди, ні системи не можуть 

ефективно виконувати своє призначення. 

Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує організаціям, агентствам, 

загалом, тим структурам, що надають психологічну допомогу в надзвичайних та 

екстремальних ситуаціях дотримуватися Керівних принципів МПК з психічного здоров’я 

та соціально-психологічної підтримки в надзвичайних ситуаціях [2]. А саме: 1) принцип 

дотримання прав людини, справедливості та недискримінації щодо наявності та 

доступності психічної та соціально-психологічної підтримки; 2) залучення представників 

потерпілих громад до процесів аналізу, розробки, реалізації, моніторингу та оцінки 

соціально-психологічної допомоги; 3) принцип «не зашкодь»; 4) орієнтування на наявні 

ресурси і можливості; 5) інтегрування всіх заходів і програм в загальну систему 

підтримки; 6) багаторівнева підтримка. 

Ключем до організації роботи в цих ситуаціях є розробка багаторівневих систем 

підтримки психічного здоров’я в надзвичайних ситуаціях, які відповідають потребам 

різних груп. Всі рівні є важливими, і в ідеалі мають реалізовуватись одночасно.  

Перший рівень – базові послуги і безпека передбачає відновлення безпеки й 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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організацію надання послуг, що стосуються задоволення основних фізичних потреб (їжа, 

житло, вода, необхідний мінімум заходів для підтримки здоров’я, боротьба з 

інфекційними хворобами), для всіх, хто цього потребує. 

Другий рівень – підтримка суспільства і сім’ї. Корисні заходи на цьому рівні 

включають: сприяння возз’єднанню сім’ї; підтримку в горюванні; сприяння проведенню у 

спільноті обрядів зцілення; організацію масових комунікацій щодо конструктивних 

копінгових методів; програм підтримки виховання, офіційні й неофіційні освітні заходи; 

інформування про можливості працевлаштування, активацію соціальних зв’язків. 

Третій рівень – цільова неспеціалізована підтримка передбачає необхідну 

підтримку для ще меншої кількості людей, яким додатково потрібна цілеспрямована 

індивідуальна, сімейна та групова допомога, яку надають навчені працівники, що 

працюють під наглядом супервізорів. 

Четвертий рівень – спеціалізовані послуги. Психологічна або психіатрична 

допомога людям із серйозними розладами психіки. 

Психологічна реабілітація, на відміну від психологічної допомоги в надзвичайних 

та екстремальних ситуаціях, процес тривалий. Психологічна реабілітація – система 

заходів, спрямованих на відновлення або корекцію психологічних функцій, якостей, 

станів, властивостей особи, що обмежують життєдіяльність або призводять до 

інвалідизації; а також створення сприятливих умов для розвитку та реалізації особистості.  

Базовими принципами психологічної реабілітації [3] можна вважати:  

1. принцип комплексності, що передбачає максимально широке використання різних 

методів реабілітації, біопсихосоціальний та духовний супровід, роботу фахівців у 

мультидисциплінарній команді;  

2. ранній початок та своєчасність: реабілітація має починатися якомога швидше після 

травми, оскільки реабілітаційний потенціал із часом суттєво зменшується; 

3. принцип етапності передбачає, що на різних етапах розвитку розладу чи виходу з 

кризи людина потребує відповідної допомоги; 

4. індивідуальність реабілітаційних заходів (щоразу необхідно аналізувати і враховувати 

специфіку ситуації і стан людини, якій надається психологічна допомога);  

5. реалізація індивідуальної програми реабілітації має відбуватися в строгій 

послідовності процедур і заходів: послідовно проводяться діагностика, обстеження, 

моніторинг із метою ідентифікації проблем, результатів реабілітації, досягнень та 

рівня інтеграції в суспільство;  
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6. для успішного проведення реабілітації має бути наступність як на певних етапах 

психологічної реабілітації, так і щодо інших складових реабілітаційного процесу – 

медичної, юридичної і соціальної реабілітації;  

7. відповідальність та активна участь у реабілітаційній програмі того, кому надається 

психологічна допомога (ознайомлення з цілями реабілітаційної програми, суттю 

реабілітаційних заходів, їхньої послідовності, механізмом дій тощо, освоєння навичок 

самодопомоги та основи здорового способу життя і застосовування їх у повсякденному 

житті; 

8. створення атмосфери турботи, психологічної підтримки збоку родини, близьких і 

суспільства; 

9. фокусування на посттравматичному зростанні (гідне переживання випробувань сприяє 

адаптації до складної ситуації, веде до глибоких конструктивних особистісних змін); 

10. багаторівневість. Кожен рівень, на якому надається психологічна допомога, 

передбачає реалізацію різноманітних заходів, різних форм психологічної допомоги, 

певні вимоги до підготовки тих, хто надає психологічну допомогу.  

Можна запропонувати такі рівні психологічної реабілітації: 

- Невідкладна психологічна допомога. Перша психологічна допомога та кризова 

інтервенція – комплекс заходів, що здійснюються у випадку гострої реакції на стрес чи 

переживання кризи з метою стабілізації психічного стану.  

- Соціально-психологічний супровід із метою сприяння процесу адаптації та реадаптації 

до нової соціальної ситуації. Рання психологічна допомога (психологічна підтримка, 

діагностика, інформування, психоедукація). 

- Психологічний супровід людей у складних життєвих ситуаціях. Основна форма 

психологічної допомоги на цьому етапі – психологічне консультування: індивідуальне, 

сімейне, групове. 

- Психотерапія спрямована на відновлення або компенсацію порушених психічних 

функцій, особистісних властивостей, системи соціальних стосунків, 

боєздатності/працездатності. Психотерапевтичної допомоги потребують люди, що 

переживають: посттравматичний стресовий та супутні розлади. Основні форми 

допомоги на цьому етапі – індивідуальна, сімейна та групова психотерапія. 

- Комплексна психологічна і медична допомога. У певних випадках  психологічна 

допомога має надаватися разом із медичною: у випадку важких соматичних 

захворювань; при патологічних типах гострого реагування на травмівну подію 

(психотичні симптоми, гостре збудження); у випадку небезпеки суїциду чи гоміциду 

(нанесення іншим пошкоджень або вбивство); при біполярному розладі, зловживанні 
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психоактивними речовинами, важкій депресії тощо. 
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ДЕРЖАВНЕ РЕАГУВАННЯ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ: 

АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ  

І ЧЛЕНІВ ЇХНІХ СІМЕЙ ТА ШЛЯХИ ЇХНЬОГО ПІДВИЩЕННЯ 

 

В умовах зовнішньої агресії, що почалась з 2014 року, перед Україною постало 

складне завдання реформування сектору безпеки і оборони, включаючи систему 

правоохоронних органів та інших силових структур, які виконують специфічні завдання із 

забезпечення національної безпеки держави.  

Одним з основних напрямів реформування безпекового сектору України є 

створення системи інтегрованого управління безпекою державного кордону, підвищення 

рівня боєздатності органів Державної прикордонної служби та їх спроможності до 

виконання завдань із захисту державного кордону [1]. Нинішня система гарантування 

національної безпеки України у сфері захисту та охорони державного кордону, а саме в її 

соціальній сфері, виявилася неготовою ефективно протистояти новому типу військової 

агресії, через спотворення державного управління, знищення структур Воєнної організації 

держави (Сектору безпеки і оборони), які мали забезпечувати верховенство права і 

неухильне дотримання законодавства із захисту суверенітету, територіальної цілісності та 

непорушності державних кордонів [2]. 
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Об’єктивний аналіз соціального стану українського суспільства свідчить про те, що 

основні соціальні ризики – бідність, майнова диференціація населення, корупція, 

відчуженість значної кількості громадян від суспільного життя, звуження їх доступу до 

освіти, медицини і культури – досягли масштабів, які можуть становити реальну загрозу 

національній безпеці держави. Практично за всіма найважливішими соціальними 

показниками світового цивілізаційного розвитку Україна продовжує перебувати на 

небезпечній межі. 

Під час виконання завдань, що покладені відповідними законами України на 

Державну прикордонну службу, особовий склад прикордонного відомства зобов’язаний 

бути готовий до виконання цих завдань та при цьому персонал і члени їхніх сімей повинні 

соціально захищені, мотивовані державою на забезпечення державного суверенітету 

України в любих умовах обстановки [3, с. 24]. Невиконання державою своїх зобов’язань у 

соціальній сфері перед захисниками її державного суверенітету та національних інтересів 

веде до втрати довіри суспільства до влади та руйнування системи безпеки державного 

кордону. 

Довготривала невирішеність соціальних проблем у сфері безпеки державного 

кордону сьогодні виступає в якості одного з основних чинників виникнення та розвитку 

низки загроз в різних сегментах національної безпеки. Йдеться, зокрема, про 

дестабілізацію суспільно-політичних процесів у прикордонних районах, загострення 

конфліктів на національному і релігійному ґрунті, формування сепаратистських настроїв в 

окремих регіонах та групах населення, зневіру у дієздатності влади, прикордонних 

підрозділів, відтік кваліфікованих кадрів з прикордонного відомства і, як результат, 

зниження рівня боєздатності органів охорони державного кордону [4, с. 42]. 

Під час реформування Державної прикордонної служби та переходу до 

правоохоронного органу зі спеціальним статусом з 2013 р. побудована за роки 

незалежності система забезпечення національної безпеки України у сфері безпеки 

державного кордону потребувала вагомих перетворень у правовому, соціальному та 

фінансовому  забезпеченні. Зміни в Концепції перебудови охорони кордону вимагали 

нових підходів до системи забезпечення захисту національних інтересів, враховуючи 

досвід країн Європейського Союзу [5, с. 78]. 

Відповідно до вимог Закону України «Про Державну прикордонну службу 

України», Концепції її розвитку на період до 2020 року та Концепції інтегрованого 

управління кордонами перед прикордонним відомством поставлені амбіціозні завдання з 

її реформування за європейськими стандартами. Зазвичай проект вимагає вирішення 

соціальних завдань, водночас держава, враховуючи економічну кризу, не спроможна на 
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сьогодні у повному обсязі забезпечити належного фінансування такого проекту [6]. Аналіз 

фінансування прикордонного відомства доводить, що левова частина Державного 

бюджету виділяється на грошове забезпечення персоналу відомства та забезпечення 

оперативно-службової діяльності в мінімальних потребах. Так, забезпеченість 

прикордонної служби відносно потреби з року в рік становить в середньому до 50%. 

Такий стан фінансування прикордонного відомства, звісно ж, не був спрямований на 

підвищення його соціальної сфери. [7, с. 84]. 

Основними причинами низької ефективності державного реагування на загрози 

національній безпеці у сфері безпеки державного кордону, що призвели до втрати 

контролю за частиною українсько-російського державного кордону стали:  

- стримування колишнім керівництвом держави реформування прикордонного 

відомства, яке намагалося політизувати управлінські й контролюючі функції, 

задовольняючи власні інтереси; 

- висока корумпованість в органах влади, зловживання і корупція внаслідок залучення 

силових структур до економічної (господарської) діяльності та втягування їх у 

конкурентну боротьбу впливових бізнесових структур;  

- політизація силових структур, залучення їх до внутрішньої політичної боротьби, у 

тому числі для здійснення певного впливу на хід і результати виборів; 

- недостатній фаховий рівень керівників через протекціонізм та неспроможність 

застосовувати нові методи державного та військового управління;  

- неправомірний вплив на кадрові призначення керівного складу з боку політичних 

партій, громадських та релігійних організацій;  

- відсутність суспільного та державного консенсусу з ключових питань державного та 

військового управління, а також належної взаємодії та координації дій між органами 

виконавчої влади і силовими структурами;  

- невідповідність правового регулювання дій суб’єктів забезпечення національної 

безпеки особливостям ситуації у прикордонній сфері;  

- незадовільні якість та рівень ресурсного забезпечення суб’єктів системи забезпечення 

національної безпеки, неефективне і нецільове використання бюджетних коштів;  

- згортання науково-дослідних проектів, падіння рівня розвитку воєнної науки, 

освітнього рівня підготовки військових фахівців; 

- відсутність демократичного цивільного контролю за діяльністю сектору безпеки і 

оборони України; 

- не вирішення соціальних проблем особового складу та членів їхніх сімей 

прикордонного відомства, а іноді неправомірне їх ігнорування, тощо. 
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Розглядаючи питання ефективності впровадження державної соціальної політики у 

контексті упередження потенційних та нейтралізації наявних загроз національним 

інтересам у сфері безпеки державного кордону, Рада національної безпеки і оборони 

України серед основних факторів, що зумовлюють актуальність проблематики соціальної 

безпеки держави, виділяє наступні: по-перше, сучасний стан та темпи оздоровлення 

економіки України об’єктивно не можуть у повній мірі забезпечити реалізацію державою 

конституційно і законодавчо закріплених зобов’язань у сфері соціального захисту 

військовослужбовців. Не вистачає бюджетних коштів на реалізацію норм соціального 

захисту, зокрема, щодо надання пільг і допомоги у будівництві соціального житла для 

військовослужбовців, медичного їх забезпечення, освіти та відпочинку [8, с. 243]. 

В умовах, коли військовослужбовці Державної прикордонної служби разом з 

представниками інших силових та правоохоронних відомств виконують завдання із 

захисту національних інтересів та державного суверенітету, питання соціального їхнього 

захисту, створення належних умова для виконання завдань потребують дуже уважного 

підходу саме з боку керівників органів державних органів та місцевого самоврядування. Є 

потреба у прийнятті необхідних норм для військовослужбовців і працівників 

правоохоронних органів, що гарантовано забезпечують умови для самозабезпечення 

життєво необхідними благами для задоволення потреб; послуг у формі освіти, охорони 

здоров’я, культурного обслуговування, соціального страхування та забезпечення; надання 

певної кількості благ і послуг медичного й санаторно-курортного лікування; поліпшення 

їх фінансового забезпечення [9].  

В умовах «гібридної війни», коли для військовослужбовця та  працівника 

правоохоронних органів існує загроза його життю, держава повинна забезпечити 

соціальний захист цих людей. Тому в цих умовах соціальні шляхи передбачають: 

- формування динамічної, гнучкої системи соціального захисту;  

- розробку і впровадження в практику нової моделі соціального страхування;  

- удосконалення правової системи щодо захисту та забезпечення реалізації соціальних 

прав і гарантій військовослужбовців та членів їхніх сімей;  

- реформування системи соціальної допомоги, посилення її адресності для поранених і 

сімей загиблих;  

- спрямування бюджетних соціальних видатків на підвищення якості лікування та 

реабілітації військовослужбовців;  

- підвищення доступності та якості послуг освіти й охорони здоров’я; 

- удосконалення системи забезпечення військовослужбовців і членів їхніх сімей 

доступним житлом, створення відповідної  програми. 
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Водночас для тих військовослужбовців і правоохоронців, які будуть залучені до 

активних дій із захисту територіальної цілісності держави та відновлення повного 

контролю над українсько-російським державним кордоном, держава має запровадити 

додаткові соціальні гарантії, що дасть упевненість тим особам, які виконуватимуть свій 

священний обов’язок щодо захисту незалежності та територіальної цілісності держави.  

Заходи державного реагування у сфері соціального захисту повинні передбачати: 

- постійний моніторинг і реагування на існуючі проблеми реалізації державних 

соціальних гарантій особовому складу Збройних Сил та інших військових формувань і 

правоохоронних органів України, зокрема учасникам антитерористичної операції та 

тих, що виконують завдання у складі Об’єднаних сил; 

- поновлення норм Закону України «Про соціальний захист військовослужбовців та 

членів їх сімей» у повному обсязі [10]; 

- поширення норми соціального захисту військовослужбовців, які залучаються до 

відновлення державного кордону та участі з відновлення територіальної цілісності 

держави; 

- визначення додаткових норм грошового забезпечення для військовослужбовців, які 

залучаються до відновлення державного кордону та участі із захисту територіальної 

цілісності держави; 

- забезпечення реабілітації та лікування осіб, які залучені до відновлення державного 

кордону та участі з відновлення територіальної цілісності держави; 

- залучення міжнародної допомоги з питань лікування, реабілітації та адаптації до 

мірного життя військовослужбовців, які приймають участь у відновленні державного 

кордону та участі з відновлення територіальної цілісності держави; 

- забезпечення членів сімей військовослужбовців, що залучаються до відновлення 

державного кордону та участі із захисту територіальної цілісності держави робочими 

місцями у першу чергу, навчанням і місцями у дошкільних закладах; 

- залучення організацій охорони здоров’я, освіти, служб зайнятості, громадських та 

релігійних організацій до вирішення питань надання соціальної підтримки 

військовослужбовцям та членам їхніх сімей, особливо тим, хто знаходиться в районі 

проведення бойових дій; 

- впровадження в практику нових форм та методів соціального обслуговування залежно 

від характеру потреби військовослужбовців в соціальній підтримці та місцевих 

соціально-економічних умов. 

Тобто соціальні шляхи державного реагування на загрози національній безпеці 

України у сфері безпеки державного кордону – це комплекс системних заходів, 
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спрямованих на реалізацію системи морального та матеріального стимулювання 

військовослужбовців за зразкове виконання покладених завдань, розширення 

співробітництва з ветеранськими, іншими громадськими організаціями, органами 

державної влади та органами місцевого самоврядування з питань допомоги у розв’язанні 

соціальних проблем, які пов’язані з веденням бойових дій і виконанням завдань з 

відновлення повного контролю над державним кордоном. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

 

Соціальний захист військовослужбовців – це діяльність держави, яка спрямована 

на встановлення системи правових і соціальних гарантій, що забезпечують реалізацію 

конституційних прав і свобод, задоволення матеріальних і духовних потреб 

військовослужбовців відповідно до особливого виду їх службової діяльності, статусу в 

суспільстві, підтримання соціальної стабільності у військовому середовищі. Це право на 

забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати 

годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, у старості, а також в інших 

випадках, передбачених законом. 

Соціальний захист військовослужбовців визначається специфікою їх діяльності. 

Обов'язки військової служби пов'язані з виконанням специфічних завдань оборони країни 

в умовах, пов'язаних з ризиком для життя і здоров'я, підвищеними фізичними та 

емоційними навантаженнями, несприятливим впливом різного роду інших факторів. 

Особи, які обрали своєю професійною діяльністю військову службу, повинні відповідати 

її медичним та професійно-психологічним вимогам, мати необхідну фізичну і професійну 

підготовку. Особливий характер такої служби не тільки обумовлює пред'явлення 

підвищених вимог до осіб  що допускаються до неї та встановлення у зв'язку з цим 

законодавчих обмежень їх прав і свобод, а й зумовлює обов'язок держави – гарантувати їм 

підвищений соціальний захист і соціальне забезпечення. 

Держава гарантує військовослужбовцям достатнє матеріальне, грошове та інші 

види забезпечення в обсязі, що відповідає умовам військової служби, стимулює 

закріплення кваліфікованих військових кадрів. До складу грошового забезпечення 

входять: посадовий оклад, оклад за військовим званням; щомісячні додаткові види 

грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, 
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які мають постійний характер, премія); одноразові додаткові види грошового 

забезпечення. Держава також гарантує військовослужбовцям належне пенсійне 

забезпечення за  вислугу років, яка обчислюється з розміру грошового забезпечення, 

враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим званням, процентну надбавку 

за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, 

підвищення) та премії в розмірах, установлених законодавством, з якого було сплачено 

єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

Держава гарантує продовольче, речове та інше забезпечення військовослужбовців. 

Продовольче та речове забезпечення військовослужбовців здійснюється за нормами і в 

термін, що встановлюються Кабінетом Міністрів України. Військовослужбовці мають 

право на безоплатну кваліфіковану медичну допомогу у військово-медичних закладах 

охорони здоров’я. Вони щорічно проходять медичний огляд і з ними проводяться 

лікувально-профілактичні заходи. Військовослужбовці (крім військовослужбовців 

строкової військової служби) та члени їх сімей мають право не більше одного разу на рік 

на санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, 

пансіонатах і на туристських базах Міністерства оборони України з пільговою оплатою 

вартості путівок при наявності права на податкової соціальної пільги.  

Держава забезпечує військовослужбовців жилими приміщеннями на підставах, у 

порядку і відповідно до вимог, встановлених Житловим кодексом Української РСР та 

іншими нормативно-правовими актами. Військовослужбовцям, які мають вислугу на 

військовій службі 20 років і більше, та членам їх сімей надаються жилі 

приміщення для постійного проживання. 

Військовослужбовцям, а також звільненим з військової служби особам, які стали 

інвалідами під час військової служби, та членам їх сімей, які перебувають на їх утримані, 

батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали 

безвісти під час проходженні військової служби, надається 50-відсоткова знижка плати за 

користування житлом (квартирної плати) та за комунальні послуги (водопостачання, газ, 

електрична, теплова енергія та інші послуги) в жилих будинках усіх форм власності в 

межах встановлених норм, передбачених законодавством. Військовослужбовці та члени їх 

сімей мають право на отримання службових жилих приміщень. Службове жиле 

приміщення надається під час виконання військовослужбовцями обов’язків військової 

служби. Отримуючи службове жиле приміщення, військовослужбовці не знімаються з 

обліку осіб, які мають право на отримання постійного житла. За піднайом або найом 

військовослужбовцями жилих приміщень, вони отримують грошову компенсацію 
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Військовослужбовцям, які були призвані на військову службу у зв’язку з 

мобілізацією та звільняються зі служби після прийняття рішення про демобілізацію (крім 

військовослужбовців строкової військової служби), виплачується одноразова грошова 

допомога. Військовослужбовцям у разі звільнення з військової служби за службовою 

невідповідністю, у зв’язку з позбавленням військового звання, у зв’язку з обвинувальним 

вироком суду, що набрав законної сили, допомога не виплачується. 

Військовослужбовцям, які брали безпосередню участь у антитерористичній 

операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах проведення 

антитерористичної операції, і яким на день виключення зі списків особового складу 

військової частини не наданий статус учасника бойових дій, видається комплект 

документів, необхідних для надання цього статусу. Пільги учасникам бойових дій 

надаються відповідно до статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту». 

Центри зайнятості Державної служби зайнятості повинни допомагати 

військовослужбовцям: знайти роботу – тимчасову або постійну; пройти професійну 

підготовку, перепідготовку або підвищити свою кваліфікацію; отримати матеріальну 

допомогу на час безробіття. Допомога по безробіттю виплачується військовослужбовцю з 

восьмого дня після реєстрації в Державній службі зайнятості як безробітної особи. 

У разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без 

встановлення інвалідності, військовослужбовцю або членам родини здійснюється 

одноразова грошова допомога. 

Крім того держава здійснює виплати грошового забезпечення 

військовослужбовцям за призовом; систему стимулювання військової майстерності в 

АТО; виплату одноразової грошової компенсації під час демобілізації; виплату пенсії 

членам сімей військовослужбовців у зв’язку із втратою годувальника; зарахування часу 

проходження військовослужбовцями військової служби в особливий період, що 

оголошується відповідно до Закону «Про оборону України», до вислуги років, стажу 

роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби на пільгових 

умовах.  

Держава надає допомогу в проведенні поховання і компенсації матеріальних витрат 

на ритуальні послуги та спорудження надгробків сім’ям і батькам військовослужбовців, 

які загинули (померли) під час проходження військової служби; встановлення соціального 

захисту ветеранів військової служби і ветеранів війни та осіб, які до них належать; надає 

пільги на отримання освіти особам, батьки яких є військовослужбовцями. Час 
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проходження служби, протягом якого особа брала участь в АТО, зараховується як один 

місяць служби за три місяці. 

Таким чином, специфіка соціального захисту військовослужбовців Збройних сил 

України визначається їх діяльністю. Держава забезпечує соціальний і правовий захист 

військовослужбовцям і членам їх сімей та надає цілий ряд пільг. Соціальний і правовий 

захист військовослужбовцям і членам їх сімей надається відповідно до Законів України, у 

яких встановлено основні засади соціального захисту військовослужбовців та членів їх 

сімей.  
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