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Оксана Радиславівна Алексєєва,  
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки  
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

 
ТРАДИЦІЙНА КУЛЬТУРА РЕГІОНУ ЯК ЗАСІБ ГРОМАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ 

У СУЧАСНИХ КРИЗОВИХ УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА 

 
Нині українське суспільство переживає гостру кризову ситуацію в усіх основних 

сферах – політичній, економічній, виробничій, соціальній і культурній. Причини її перш за 
все в духовно-моральній дезорієнтації частини громадянського суспільства унаслідок 
тривалої маніпуляції історичною пам’яттю та використання її як ідеологічного підґрунтя для 
доведення країною-агресором думки про неспроможність незалежності України. Як наслідки 
– стрімка дезінтеграція соціальних груп та інститутів, втрата ідентифікації особистості як 
носія національних цінностей, анексія Криму й бойові дії на сході країни. Тому й 
актуалізується проблема громадянської соціалізації, складовою якої є патріотичне 
виховання, адже на сьогоднішній день ми маємо знецінення традиційних моральних 
цінностей, пропаганду жорстокості, бездуховності, насильства, зокрема через ЗМК, 
невизначеність в оцінці подій історичного минулого народу. Усе це негативно впливає на 
моральні та патріотичні переконання перш за все молоді, від діяльності якої значною мірою 
залежатиме духовний та економічний розвиток держави.  

Історичний досвід засвідчує, що проблема інтеграції в суспільство справжніх 
громадян, активних, творчих, патріотично налаштованих, споконвічна. У вітчизняній науці 
до неї звертались В. Антонович, Б. Грінченко, М. Грушевський, М. Драгоманов, І. Франко, 
А. Макаренко, В. Сухомлинський тощо. Серед сучасних педагогів і психологів різні її 
аспекти опрацьовують М. Боришевський, О. Вишневський, Д. Дорошенко, І. Звєрєва, 
П. Ігнатенко, О. Ковальчук, В. Москалець, В. Павленко, Ю. Руденко, С. Савченко, 
Є. Сявавко, П. Щербань тощо. Зазначена проблема стала предметом аналізу вчених 
близького (А. Бєляєв, О. Газман, А. Гаязов, Т. Гусєва, Ю. Танюхін, А. Фактор) та дальнього 
зарубіжжя (У. Баррей, Л. Колберг, П. Наторп). 

Поняття «громадянська соціалізація» органічно випливає з більш широкого – 
«соціалізація», у розумінні якого ми одностайні з Г. Андреєвою. Це двобічний процес, що 
включає в себе, з одного боку, засвоєння індивідом соціального досвіду шляхом входження в 
соціальне середовище, у систему соціальних зв’язків і відносин, а з іншого – процес 
активного відтворення особистістю системи соціальних зв’язків за рахунок її активної 
діяльності, включення в соціальне середовище [1, с. 267]. Соціалізація ґрунтується на 
трансляції та опануванні великого пласту соціально-культурного міжпоколінного досвіду, 
що й дозволяє виділяти її види (політичну, правову, художню, громадянську тощо), але це не 
пасивне засвоєння «культурної програми» – важливим є перетворення соціального досвіду 
на власні ціннісні орієнтації. Тож, «громадянська соціалізація», у розумінні Н. Самохіної [3, 
с. 26], робота якої представляє для нас інтерес, бо дослідження проводилося на матеріалі 
мистецтвознавчого краєзнавства регіону, – складний багатогранний процес включення 
індивіда в громадянську практику, під час якого відбувається засвоєння та привласнення ним 
громадянських норм і цінностей, притаманних даному суспільству, та здійснюється 
усвідомлене набуття індивідом такої інтегрованої якості особистості й базової цінності 
демократичного суспільства, як громадянськість. Результатом громадянської соціалізації є 
громадянськи соціалізована особистість, яка характеризується наявністю таких показників 
приналежності людини до певного громадянсько-національного державного співтовариства, 
як громадянська самосвідомість, почуття національної гідності та національного обов’язку й 
відповідальності, громадянська мужність та потреба в громадянській активності. Така 
особистість здатна в процесі своєї інтеграції в суспільство до позитивної його перебудови, 
що і є очікуваннями сучасного суспільства.  
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Одним із споконвічних механізмів соціалізації виступає культурна традиція як 
механізм соціальної пам’яті, певна соціальна програма, трансльована в культурі за 
допомогою механізму соціальних естафет, який становить ланцюжок з послідовно 
відтворюваних зразків діяльності чи поведінки, що ніби підхоплюється наступним актом 
діяльності від попереднього [2, с. 84 – 94]; як цілісне соціокультурне утворення, що склалося 
історично й забезпечує культурну неперервність суспільного розвитку, як культурна та 
соціальна спадщина попередніх поколінь, яка зберігається в певних соціальних групах 
протягом тривалого часу. Це ідеї, норми, правила, звичаї, обряди, ритуали, символи, 
стереотипи діяльності. На актуальності залучення молоді до етнокультурних традицій 
наголошували видатні педагоги минулого: А. Дістервег, О. Духнович, С. Русова, 
К. Ушинський, В. Сухомлинський тощо. На важливості використання культурних традицій 
нашого полікультурного регіону наголошуємо і ми. Вони є культурною значущою для 
представника етнокультурної спільноти формою, представленою в художній формі, та 
еталоном соціально прийнятих взірців поведінки, суджень, оцінок. Важливою особливістю 
культурних традицій полікультурного Донбасу є взаємодія двох етносів – російського та 
українського. Це факт. Та переважання ознак української культури стають очевидними в ході 
аналізу декоративно-ужиткового (вишивки, лозоплетіння чи гончарства); пісенного 
(фольклор), образотворчого (картини нашого земляка А. Куїнджі «Вечір на Україні», 
«Українська ніч», «Місячна ніч на Дніпрі») видів мистецтва тощо. Уже ці приклади 
демонструють смисл та цілі життєдіяльності, символізацію національної ідентичності. Отже, 
культурні традиції Донбасу є відображанням нації, традиційною основою формування в 
українця національної гідності й гордості за свою Батьківщину, передумовою відмови від 
почуття національної меншовартості. 
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Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Луганській області. 

 
ПРАВА ЛЮДИНИ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЇЗ ЗБРОЙНИМИ СИЛАМИ УКРАЇНИ 

 
З початком АТО на Сході України питання дотримання та захисту прав людини 

набирають нову специфіку. Ця специфіка, на мою думку, обумовлена чинниками, що 
пов’язані з: проблемами пристосування діяльності державних органів влади до нових 
політичних, економічних та військових реалій; змінами у масовій свідомості частини 
населення Луганської області відносно ставлення до них з боку державних структур, 
військових та інших громадян, що мешкають на «материковій» частині України та інші. 
Одним з важливих факторів що забезпечує дотримання прав людини в умовах військових дій 
є ефективна взаємодія громадянського суспільства та Збройних сил України. 

З цього приводу виникають закономірні питання: «Як поєднати та забезпечити 
ефективну взаємодію соціальних інституції які відрізняються одне від одного своїм 
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призначенням, складом, принципами формування та багато іншим?». «На яких засадах може 
будуватися діалог між військовими та цивільним населенням?». «Яким повинен бути 
механізм взаємодопомоги  та діалогу людей що мають зброю і тих у кого її не має?». Нажаль 
таких питань набагато більше ніж відповідей. 

Треба погодитися з тим, що: «Громадянське суспільство є не просто одним з 
історично знаних соціальних устроїв, а є єдиним суспільним ладом, що ґрунтується на 
первинності прав людини і будується відповідно до них. У межах громадянського 
суспільства права людини є базовим, найважливішим соціальним регулятивом, відповідно до 
якого створюються і функціонують всі форми суспільного життя, у тому числі юридична 
практика» [1, с. 17]. 

Таким чином ми бачимо що права людини є дійсно основою розбудови і 
функціонування громадянського суспільства. Громадяни самі об’єднуються для вирішення 
важливих питань захисту не тільки своїх прав, але і прав інших. Дійсно, останнім часом 
поширюється волонтерський рух, виникають різного роду громадські ініціативи мета яких 
допомога військовим, тимчасовим переселенцям з окупованої  території та іншим.  

У Луганській області у зоні АТО, можна навести багато прикладів коли місцеве 
населення допомагає військовим продуктами харчування, теплими речами. А військові у 
свою чергу, допомагають цивільному населенню, дитячим інтернатам та інтернатам де 
перебувають вразливі категорії населення. 

Особливо така допомога була корисною восени 2014 року. Коли не було можливості, 
з різних причин, налагодити безперебійне постачання ліків та харчування у спеціальні 
заклади що не були евакуйовані з зони бойових дій. Така картина була характерна для 
селища Ніжнє Тепле Станічно-Луганського району, селища Новоайдар, багатьох сел 
Кремінського району та інших населених пунктів Луганської області. В випадках, коли 
взаємодопомога стає правилом, а не винятком – військові та цивільні громадяни України 
поважають і розуміють один одного. Відносини базуються на довірі і повазі. 

І зовсім інша картина, коли військові розміщують свою техніку, проводять 
фортефікційні роботи біля осель в яких мешкають люди, на городах які обробляються, а те 
що на них виростає часто буває головним продуктом харчування. Більшість населення 
сприймає це негативно, тому що відчувають не захист, а пряму загрозу своєму життю (там де 
військові – там війна) та майну яке залишилося. Скоріше за все такі випадки бувають тому, 
що не всі можуть переїхати до нових осель, не завжди є погодження в тих чи інших діях з 
місцевими органами влади і громадами. 

Конституція України статтею 17 наголошує на тому що: «Захист суверенітету і 
територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є 
найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. Оборона 
України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості покладаються на 
Збройні Сили України» [2]. 

Ми бачимо що дійсно, захист суверенітету і цілісності України є справою не тільки 
військових, а і цивільного населення. Кожен воює на своєму фронті. Тим самим реалізується 
фундаментальне право – це право на життя. 

Позитивний досвід що склався, свідчить про те що необхідно проводити більше 
роз’яснювальної роботи не тільки серед місцевого населення а і в середовищі військових. Цю 
функцію на себе можуть взяти волонтери з відповідною освітою та підготовкою, науковці, 
представники органів влади та інші фахівці. Військові повинні бути обізнаними у питаннях 
Гуманітарного права.  

Є потреба в більш тісному і регулярному спілкуванні з різних приводів між цивільним 
населенням та військовими. Це можуть бути спортивні, культурні та інші заходи. Необхідно 
щоб регулярними стали зустрічі військового керівництва з представниками місцевих 
громадами. Засоби масової інформації повинні більше висвітлювати подібні заходи та 
сприяти формуванню позитивного іміджу військових. А у випадках порушення закону 
показувати що винні у скоєнні злочину обов’язково будуть покарані. 
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Уповноважений Верховної Ради України проводить ефективну діяльність щодо 
захисту конституційних прав і свобод громадян які перебувають у зоні АТО та за її межами. 
Вирішуються проблеми як військових так і цивільних. Особлива увага приділяється 
тимчасовим переселенцям, дітям, пораненим, найбільш вразливим категоріям населення, тим 
хто перебуває у полоні. В. В. Лутковська неодноразово відвідувала Донецьку і Луганську 
області не тільки з метою ознайомлення з ситуацією на Сході країни, але і з реальним 
надання допомогти людям, які більш за все її потребують. 

Таким чином, стає зрозумілим, що дійсно, існують усі необхідні юридичні, 
ідеологічні, культурні та соціальні умови для забезпечення ефективного діалогу та співпраці 
між структурами громадянського суспільства та Збройними силами України. Позитивний 
результат такої співпраці, скоріше за все, буде залежати від того наскільки професійно та 
виважено будуть себе поводити представники органів влади та силових структур з одного 
боку, та на скільки буде ініціативною та обізнаною громадська спільнота – з іншого.  

 
Список використаної літератури 

1. Колодій А. М., Олійник А. Ю. прав людини і громадянина в Україні. Навчальний 
посібник. Шеф-редактор Ковальський В. С. – К. : «Юрінком інтер», 2003. – 331 с. 2.  
Конституція України. – Режим доступу: cimic.com.ua/2015/08/30. 

 
 
 

Антон Васильович Бадер, 
кандидат історичних наук, доцент кафедри політології та правознавства 

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 
 
ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА СИЛОВИХ СТРУКТУР 

(ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ) 
 

Розв’язана проти України гібридна війна продемонструвала, що низький рівень 
комунікації та взаємодії між органами влади, у тому числі силовими структурами та 
суспільством надає широкі можливості маніпуляції громадською думкою, що було 
використане для налаштування частини громадян проти власної держави. Враховуючи 
зазначене, нагальним для нашої держави є налагодити ефективний процес взаємодії силових 
структур та громадянського суспільства. Для того, щоб вказаний процес не був ситуативним 
слід розібратись у теоретичних аспектах цієї проблеми. 

На наш погляд, потребують уточнення основні категорії визначені у темі – силові 
структури та громадянське суспільство. Під силовими структурами ми розуміємо збройні 
сили, органи безпеки, правоохоронні органи, тощо. Слід підкреслити, що ми маємо на увазі 
саме державні силові структури, оскільки громадські об’єднання, політичні партії та інші не 
державні елементи політичної системи не мають права створювати та використовувати у 
своїй діяльності силові структури. Названі інституції є невід’ємними елементами механізму 
держави. У свою чергу механізм держави – це сукупність державних органів, установ, 
підприємств та інших інститутів, за посередництвом яких на практиці виконуються задачі та 
функції держави. Силові структури виконують одну з основних та постійних функції 
держави – забезпечують зовнішній та внутрішній суверенітет, правопорядок та захист 
суспільного устрою від дестабілізації та деструкції [1, с. 45]. 

Термін громадянське суспільство має багато трактувань, зупинимось на основний та 
загальновизнаних визначеннях. Громадянське суспільство – це система взаємодії в межах 
права вільних і рівноправних громадян держави, їх об’єднань, що добровільно сформувалися 
та перебувають у відносинах конкуренції і солідарності, поза безпосереднім утручанням 
держави, покликаної створювати умови для їх вільного розвитку [1, с. 19, 20]. Громадянське 
суспільство – це сукупність громадських інститутів, які сформовані на добровільних засадах, 
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діють на самоврядних засадах у межах Конституції та законів, за посередництвом яких 
індивіди вільно реалізують свої основні природні права і свободи [1, с. 55]. 

Взаємодія громадян чи підданих із силовими структурами залежить від форми 
політичного режиму. У другій половині ХХ ст. склалась концепція типології політичних 
режимів в основу якої покладен принцип відповідності суспільної практики принципам 
демократії. Згідно з цим підходом виділяють дві основні форми політичного режиму – 
демократичний та антидемократичний, що в свою чергу поділяється на тоталітарний та 
авторитарний [1, с. 65]. 

За тоталітарного режиму громадянського суспільства не існує. Однак, це не означає, 
що громадяни не взаємодіють із силовими структурами. У державах з тоталітарним 
політичним режимом розповсюджена масова, контрольована та примусова демонстрація 
підтримки влади у тому числі й силових структур. Окрім того, у таких державах на 
суспільство перекладається ряд функцій силових структур. Прикладом може слугувати 
розповсюдженість доносів на співгромадян, добровольчі народні дружини, групи для 
боротьбі з крадіями та спекулянтами тощо [2, арк. 44; 3, арк. 102; 4, арк. 7]. 

За авторитарного режиму починає формуватись громадянське суспільство, населення 
здобуває деякий політичний досвід, досвід самостійної не контрольованої діяльності, 
з’являються різноманітні громадські організації, що діють автономно від влади, однак не у 
політичній сфері. Взаємодія із силовими структурами може виявлятись як у підтримці так і у 
критиці. Однак, критика досить швидко видаляється. Прикладом може слугувати діяльність 
«Комітету солдатських матерів Росії», що виступав з критикою російської влади. Однак, 
діяльність цієї організації владні структури поставили під контроль [5]. 

Взаємодію силових структур та влади за демократичного режиму слід розглядати з 
позицій теорії народного суверенітету основу якої заклав Ж-Ж Руссо. Згідно цієї концепції 
громадянське суспільство незалежне від влади, що повинна виконувати його волю [6, с. 195 
– 200]. В демократичних державах на громадян не перекладають функції силових структур. 
Взаємодія виявляється в участі у формуванні кадрового складу силовиків – обрання шерифів, 
цивільні міністри оборони та МВС за допомогою механізмів представницької демократії 
тощо. Проте, у першу чергу зазначена взаємодія виявляється у контролі за діяльність 
механізму держави у тому числі за силовими структурами. Контроль реалізується за 
допомогою висвітлення роботи силовиків у незалежних ЗМІ, діяльності громадських 
організацій, мітингів та інших механізмів прямої демократії. 

Таким чином, досить чітко прослідковується наступна тенденція. За тоталітарного 
режиму громадяни не мають жодної можливості вплинути на силові структури. Поряд з цим 
влада вимагає демонстрації масової підтримки та перекладає ряд функції силовиків на 
суспільство. За демократичного режиму зазначена взаємодії виявляється, в участі у 
формуванні та контролі за діяльністю силових структур. Загалом політична система, 
невід’ємними елементами якої є як держава так складові громадянського суспільства, 
ефективно працює та виробляє управлінські політичні рішення за стабільних обставин. У 
кризових ситуаціях, таких як війни, громадські заворушення та протистояння чи стихійні 
лиха, політична система виявляється не спроможною розв’язати їх. Вирішення подібних 
проблем можливе лише за допомогою діяльності таких елементів механізму держави як 
збройні сили, органи безпеки, правоохоронні органи, тощо. 

 
Список використаної літератури 

1. Словничок юридичних термінів / Уклад. В. П. Марчук. – К. : МАУП, 2003. – 128 с. 
2. Держархів Донецької області. – Ф. Р. 424. – Оп. 10. – Спр. 36. – Арк. 44. 3. Держархів 
Донецької області. – Ф. Р. 424. – Оп. 10. – Спр. 55. – Арк. 102. 4. Держархів Луганської 
області. – Ф. Р. 311. – Оп. 12. – Спр. 77. – Арк. 7. 5. Комитет солдатских матерей России. 
Общероссийская общественная организация. Официальный сайт [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://ksmrus.ru 6. Руссо Ж. Ж. Об общественном договоре. Трактаты / Пер. 
с фр. – М.: «КАНОН-пресс», 1998. – 416 с.  



 11 

Людмила Леонідівна Бутенко, 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 
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Кризовий стан суспільства на всіх етапах розвитку людства зумовлював особливу 

увагу до проблем формування ціннісної свідомості молоді, її громадянської культури. Під 
час серйозних соціально-політичних перетворень, що відбуваються у нашій країні, 
принципового значення набуває формування позитивного, адекватного образу 
військовослужбовців у молоді в цілому та в студентської молоді зокрема. 

Образ військовослужбовця безпосередньо пов’язаний із іміджем Збройних сил як 
відносно стійкими уявленнями суспільства в цілому та окремих соціальних груп зокрема про 
соціальне значення, функції збройних сил, специфіку їхньої діяльності в конкретних 
соціокультурних умовах. Образ військовослужбовця необхідно розглядати як певний 
інформаційний об’єкт, складники якого формуються під впливом зовнішніх та внутрішніх 
чинників. 

Події останнього року призвели до докорінних змін у формах та методах 
взаємозв’язку армії та громадянського суспільства. Разом з тим суттєво загострилися 
протиріччя, які пов’язані із проблемою ціннісних настанов молоді, розгубленістю перед 
жорсткими реаліями буденного життя. За таких умов особливого значення набувають слова 
видатного чеського педагога, громадського діяча XVII ст. Яна Амоса Коменського, який у 
трактаті «Щастя народу» («Gentis felicitas») (1654 р.) відзначає: «…Нещаслива  держава, 
якщо в серця її громадян доблесть не повертається навіть під час війни, навіть після все 
більш і більш сумних поразок. Нас охоплює ціпеніюче почуття безпеки: хто гине – нехай 
гине, кого завойовують – нехай завойовують» [1]. 

Відзначені слова Я. Коменського сьогодні набувають сумного пророчого змісту, 
оскільки реальна практика свідчить про серйозні протиріччя у ціннісно-смисловій сфері 
молоді, в її ставленні до соціально-політичних перетворень у державі, до взаємодії 
громадянського суспільства та Збройних сил.  

Одне із таких протиріч пов’язано із наявністю певних стереотипів щодо сприйняття 
професії військовослужбовця. Для більшості молодих людей образ військовослужбовця 
формувався на основі книжок, кінострічок про події минулих війн, коли розум абсолютно 
чітко виводив ці події у категорію минулого і, відповідно, позаактуального для конкретної 
людини. Сучасний образ військовослужбовців, що формується в студентської молоді під 
впливом засобів масової комунікації, буденно-побутових ситуацій зустрічі з представниками 
ЗСУ, призводить до зміни таких стереотипів, що впливають на сприйняття військових та 
виявляються у довірі або недовірі до них, у відчутті спільності або, навпаки, відчуженості.  

Наступною важливою проблемою у формуванні образу військовослужбовців є 
суперечливість інформації, яку отримує молодь з різних джерел – розповіді друзів, досвід 
родичів, матеріали ЗМК, зокрема соціальні мережі. За таких умов саме інформація стає 
могутнім знаряддям психологічного складника відповідного образу. Найбільш болючим 
наслідком щоденного сприйняття інформації про військові події стає феномен звикання та 
емоційно-психологічного відсторонення як захисний механізм психіки. 

Сучасний інформаційний простір (насамперед, телебачення та Інтернет) 
характеризується суттєвим кумулятивним ефектом. Найбільшою загрозою для молоді 
виступають маніпулятивні інформаційні технології, такі ознаки медійних продуктів, як 
нехтування норм етики, логіки та навіть здорового глузду, апеляція до найнижчих людських 
почуттів, масштабна діяльність інтернет-троллів і т.п. 

В умовах глобального інформаційного протистояння набувають особливого значення 
опозиції «Свій – Чужий», «Друг – Ворог» і т.п., сутнісні характеристики яких для кожної 
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конкретної людини укорінені у ментальності особистості, пов’язані із ціннісними 
установками, що закладалися у родинному оточенні. Відповідно необхідні серйозні 
інтелектуальні зусилля, щоб гідно впоратися із цим «ціпенюючим», як відзначав у свій час 
Я. Коменський, станом. Саме тому предметом цілеспрямованої уваги має стати формування 
в студентів умінь та навичок критичного мислення. 

Для молоді необхідне більш-менш чітке розуміння загальних координат подій, що 
відбуваються не просто у країні, а насамперед на території рідного міста, області. Яке б 
визначення не пропонувалося для подій сьогодення («гібридна війна», «нелінійна війна», 
«війна керованого хаосу») все одно це реалії трагедії, смерті та руйнування усього життєвого 
устрою.  

Амбівалентність ціннісних орієнтацій в ситуаціях надзвичайного інформаційно-
психологічного тиску викликає в молоді сумніви, розгубленість, відчуття зневіри у 
позитивне майбутнє. За таких умов принципового значення набуває інформаційна підтримка 
студентської молоді, яка має враховувати недостатній рівень елементарних правових знань, 
необхідність формування умінь та навичок протистояння маніпулятивним інформаційним 
технологіям.  

Тільки об’єднання зусиль усіх соціальних інститутів спроможне забезпечити 
формування позитивного образу військовослужбовців, реальну і продуктивну взаємодію 
громадянського суспільства та Збройних Сил України і, як наслідок, уникнення сумного 
передбачення Я. Коменського. 
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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ПО ФОРМУВАННЮ СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ  
В УМОВАХ ВНУТРІШНЬОГО ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ 

 
Суспільна думка – це становище масової свідомості, яке включає приховане або явне 

ставлення  різноманітних соціальних спільностей, верств і класів, груп людей до подій та 
фактів соціальної дійсності. Як елемент функціонування політичних систем суспільна думка 
є постійно діючим фактором управління, за допомогою якого виконується декілька 
впливових функцій, а саме: експресивно-контрольна, яка визначає політичну позицію тих 
або інших спільностей; консультативна дає поради щодо пошуку оптимальних політичних 
дій; директивна виносить рішення по тих або інших питаннях, регулює поведінку індивідів, 
спільностей і установ, підтримує або відкидає ті чи інші уявлення, цінності і норми. Саме 
останнє, обумовлює необхідність здійснення чіткої державної політики в формуванні 
суспільної думки в умовах внутрішнього конфлікту, який супроводить так звана «атмосфера 
кризи». 

Умови збройного внутрішнього конфлікту мають свої специфічні риси. По-перше, це 
дефіцит часу для прийняття рішення щодо управліннята подачі відповідної інформації. По-
друге, невизначеність ситуації, зумовленої непередбачуваними діями супротивника або 
третьої сторони, що підтримує останнього. По-третє, суперечливість інформації, що 
надходить з боку протилежної сторони збройного конфлікту. Останні і визначають 
особливості управління державною владою процесом формування суспільної думки. 
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Державна політика по формуванню суспільної думки в умовах внутрішнього 
збройного конфлікту повинна реалізовуватися в трьох напрямках. З одного боку, це повинні 
бути заходи зі захисту своєї інформаційної безпеки. З іншого боку, це повинні бути заходи, 
що спрямовані на певну стабілізацію суспільної думки населення стосовно конфлікту, бо 
відповідним чином подана та підготовлена інформація може стати як  каталізатором 
загострення ситуації, так і стабілізуючим фактором. І, безумовно, третій напрямок – це 
міжнародна інформаційна політика, метою якою є створення механізмів  впливу на світову 
суспільну думку. 

Управління суспільною думкою в умовах внутрішнього збройного конфлікту є однією 
з центральних задач державної влади. Діяльність по формуванню суспільної думки повинна 
бути постійною, цілеспрямованою, скоординованою зусиллями всіх органів державної влади, 
ЗМІ, PR-структур, здатних до мінімізації суспільних змін під впливом інших політичних 
акторів.  

Можна виокремити декілька основних механізмів управління суспільною думкою з 
боку державної влади в умовах внутрішнього збройного конфлікту: 

1. Інформування населення через ЗМІ про погіршення ситуації на лінії зіткнення, про 
порушення домовленостей протилежною стороною. 

2. Поступове створення «образу ворога», особливо це стосується образу керівництва 
протиборчої сторони, але в жодному разі ні в пересічного населення, що мешкає за лінією 
зіткнення.Для останнього найкращим є використання «образу жертви». 

3. Використання технології «страху». Страх виконує дві функції: з одного боку, 
згуртовує суспільство навколо проблеми вирішення збройного конфлікту, а з іншого боку – 
залякування супротивника, вплив на емоційну сферу (наприклад, інформування про здачу в 
полон, демонстрація військової переваги) з метою викликати панічний настрої і як наслідок 
припинення супротиву. 

4. Залучення «експертної думки» на свою сторону. 
5. Використання ЗМІ як транслятора новин в режимі реального часу. 
6. Інформування світового співтовариства про причини та події збройного 

внутрішнього конфлікту за допомогою інформаційних та комунікативних каналів 
міжнародних організацій. 

7. Створення в зоні бойових дій прес-штаба, який регулярно транслює події, що 
відбуваються на лінії зіткнення та прилеглих територіях. 

8. Інтенсивне використання інтерактивних мультимедійних систем для презентації 
нового обліку воєнної політики держави. Останнє дозволяє ефективно вирішувати питання 
стратегічного стримування на сучасному театрі інформаційного протиборства. 

Отже, державна політика по формуванню суспільної думки в умовах внутрішнього 
збройного конфлікту повинна відповідати на інформаційні загрози та бути здатна до 
боротьби на арені інформаційного протиборства.  

 
 
 

Вікторія Сергіївна Володавчик,  
асистент кафедри товарознавства,  

торгівельного підприємництва та експертизи товарів 
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

 
ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ОБРАЗУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ  

В ПРОЦЕСІ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
 

Збройний конфлікт на частині території Донецької і Луганської областей України 
триває майже два роки поспіль.  
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За такий короткий, але досить напружений, проміжок часу кардинально змінився 
світогляд мирного населення України щодо військовослужбовця. Наразі до лав Української 
Армії призиваються придатні до служби за станом здоров’я і віком громадяни, яким на час 
відправки до військової частини виповнилося 18 років. Саме цей вік (18-20 років) вважається 
одним із надзвичайно складних і відповідальних щодо становлення особистості в процесі 
набуття соціального та професійного досвіду, адаптації та входження в суспільне життя. 
Призов молодої людини до лав Збройних сил – докорінна зміна звичайного середовища, 
порядку існування; відрив від родини та близьких [3; 4]. 

Молода людина, потрапляючи у військо, перебуває у вакуумі, ізоляції від зовнішнього 
світу; потрапляє під вплив як позитивних, так і певних негативних чинників військового 
середовища. Усе це супроводжується великими фізичними і моральними навантаженнями.  

Взагалі, образ військовослужбовця в будь-якому суспільстві формується під впливом 
системи обʼєктивних і субʼєктивних чинників. Це, по-перше, система економічних відносин, 
що склалася; політична система, що функціонує; панівні духовні цінності та норми, 
виховний та просвітницький вплив на різноманітні категорії суспільства, переважно, через 
засоби масової інформації. По-друге, це взаємовідносини всередині військового середовища 
[1]. 

З огляду на ці обставини, у кожному закладі освіти планується військово-патріотичне 
виховання молоді як окремий розділ річного плану роботи. Тому метою нашого дослідження 
стало визначення концептуальних засад щодо організації військово-патріотичного 
виховання. 

До традиційних форм військово-патріотичного виховання можна віднести: лекції, 
бесіди, вечори запитань і відповідей, круглі столи, зустрічі з ветеранами війни, Збройних Сил 
України (ЗСУ), відомими людьми, ученими, діячами культури й мистецтва, екскурсії та 
культпоходи до музеїв і місць бойової слави воїнів-українців і відомих історичних пам’яток, 
екскурсії-подорожі з метою вивчення природи краю, де служать воїни, а також відвідування 
провідних підприємств промисловості та сільського господарства з метою ознайомлення із 
досягненнями у цих галузях.  

Формуючи позитивний образ військовослужбовця ЗСУ, необхідно ставити студентам 
за мету організацію й надання допомоги призовникам та військовослужбовцям у вирішені 
соціально-психологічних проблем шляхом надання інформаційних, психологічних і 
корекційних послуг. При цьому домінуючим повинен стати індивідуальний адресний підхід 
та створення системи комплексного впливу на особистість.  

Сутність і зміст формування позитивного образу особистості, професіоналу було 
висвітлено в дослідженнях Ю. Войцеховського, В. Ільїна, Г. Ващенка, В. Сухомлинського. 
Зміст і методи виховання ідеалу у студентів різних вікових груп аналізувалися в працях 
Л. Архангельського, В. Бриліної, Н. Іванової, С. Іконнікової, І. Лісовської, Г. Локарєвої, 
К. Сивкова, О. Слоньовської, О. Столяренко. 

Військовослужбовці стають по-справжньому відданими своїй країні лише тоді, коли 
пишаються своєю роботою та місцем, яке вони займають у суспільстві. Коли різні за 
характером люди обʼєднуються для досягнення мети і при цьому ототожнюють себе з 
організацією, можна казати про такий феномен, як корпоративний дух. Він згуртовує людей, 
народжує патріотизм щодо організації, у якій вони працюють і яка надає їм можливості 
реалізувати себе та задовольнити як матеріальні, так і духовні потреби [2].  

Часткою корпоративної культури військовослужбовців є воєнно-іміджева політика. 
На наш погляд, це комплекс державних і громадських заходів, спрямованих на формування в 
суспільній думці, в очах міжнародного співтовариства та свідомості військовослужбовців 
позитивного образу армії, у якому несуперечливо (адекватно) поєднані бажані та реальні 
аспекти функціонування армійського організму. Тобто, формування позитивного іміджу 
армії держави має бути одним з важливих складником політичного, ідеологічного, 
інформаційно-комунікативного, економічного, культурного та інших напрямів розвитку 
країни. Цей імідж має відповідати реальному статусу армії в системі державних органів, 
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інакше відбудеться окозамилювання. Отже, для створення реального позитивного іміджу 
армії необхідним є високий рівень її розвитку, комплектації, технічного забезпечення та 
соціальної захищеності військовослужбовців. 

На сьогодні перед українською державою та армією актуалізувалося завдання 
поліпшення формування позитивного образу Збройних Сил, аби посилити довіру й 
підтримку армії суспільством, підвищити самоповагу воїнів до себе, стимулювати їх 
самовіддачу під час служби, зробити її більш привабливою для молоді. 

Позитивний образ військовослужбовця – це образ, який виникає в масовій свідомості 
не стихійно, а спеціально створюється певними суб’єктами (іміджмейкерами) та 
впроваджується за допомогою інформаційних, рекламних та PR-технологій з використанням 
засобів масової інформації. Особливість такого образу полягає у засвоєнні масовою 
свідомістю емоційно-забарвлених образів. 

В уявленні мобілізованих солдат ідеальний військовослужбовець має вміти сприймати 
себе як особистість, бути готовим виконувати свій обов’язок щодо захисту батьківщини; 
усвідомлювати себе носієм позитивних, соціально бажаних характеристик; проявляти 
самоконтроль, чітко дотримуватися наказів керівництва, уміти мобілізуватися в стресових 
ситуаціях; володіти такими особистісними рисами, як добросовісність, рішучість, 
енергічність, впевненість у собі, справедливість.  
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МОВНІ ІННОВАЦІЇ СЬОГОДЕННЯ 
І РЕАЛЬНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ 

 
У наш час у полі зору дослідників усе частіше стає вивчення способів творення 

масмедійних текстів, розуміння та сприймання текстів масової інформації, стратегії й 
тактики комунікантів під час творення таких текстів тощо. Особливо гостро ці питання 
постають у зв’язку з поширенням різноманітних технологій, які спрямовані на викривлення 
дійсності, покликані маніпулювати свідомістю людини, принижувати її честь і гідність.  

В умовах інформаційної війни в мові з’явилося чимало новотворів, що поширились і в 
усному мовленні, і в писемному. До них передусім відносимо лексему укроп (укропи), якою 
зазвичай іменували бійців, що захищають інтереси українців. Спочатку це слово мало суто 
негативну конотацію, однак швидко в українському медійному просторі перетворилося на 
абревіатуру, яку стали розшифровувати як ’прихильник українського опору’, пізніше – 
’боєць, що удостоєний високої державної нагороди за захист своєї Батьківщини’, а недавно 
цим словом стали іменувати одну з партій України («Укроп») та члена цієї партії. Наразі в 
інформаційному просторі Росії ця лексема має здебільшого негативну конотацію, а в Україні 
найчастіше позначає бійця  українського опору чи члена партії «Укроп». Отже, ми стали 
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свідками стрімкого розвитку семантики слова та зміни його стилістичного забарвлення 
залежно від сфери використання. 

На жаль, нічого подібного не сталося з лексемою нацик (нацики), що має негативну 
конотацію. Цим словом, як відомо, іменують бійців Національної Гвардії України. 
Функціонування цього номена доводить, що наші опоненти вдаються до утворення нових 
слів з негативним забарвлення з метою викликати відразу в тих, до кого спрямоване 
мовлення. Подібні випадки слід кваліфікувати як вербальну агресію, спрямовану на 
приниження гідності людини. До цієї ж групи явищ відносимо слово недораса, яким названо 
на засіданні Луганської обласної ради всіх українців. Цей випадок кваліфікуємо як 
національну дискримінацію. Він у свій час сколихнув користувачів інтернету. На наше 
переконання, цей випадок публічної образи українського народу потребує судового 
розгляду. 

Сучасні інформаційні тексти багаті на слова з викривленим чи вигаданим значенням. 
Зокрема, нашу увагу привернуло те, що в інформаційному просторі Росії широковживаним 
стало слово бандерівці з різними відтінками значень, але з негативною конотацією: ’вихідець 
із Західної України’, ’ людина, яка захищає інтереси української держави’, ’ боєць 
українських військових формувань, який захищає інтереси України’ тощо. Але жодне із цих 
значень не засвідчене загальномовними словниками. адже у «Великому тлумачному 
словнику сучасної української мови», знаходимо: Бандерівці. Учасники військово-політичних 
формувань Української Повстанської Армії в Україні в 1941 – 1954 рр. [ВТССУМ, с. 59]. 
Заради справедливості відзначимо, що в усному мовленні з 60-их років ХХ століття 
побутувало це слово зі значенням ’вихідець із Західної України’, хоч здебільшого воно мало 
звичайну конотацію чи таку, що слово можна кваліфікувати, як жартівливе, а саму конотацію 
як іронічну. Отже, журналісти російських ЗМІ взяли лексему бандерівці з усного мовлення, 
надали йому негативного забарвлення, розширили його значення і доповнили новими. 

Більше того, наші опоненти стали нерідко слово бандерівець вживати поряд зі словом 
фашист, яке мовці знають зі значенням ’прибічник, прихильник фашизму, член фашистської 
організації’ [ВТССУМ, с. 1531], а також з лексемою каратель, яке також в українському 
мовному просторі асоційоване з найменуванням фашист. Отже, прихильники інформаційної 
війни для маніпуляції мовною свідомістю українців використали лексеми, якими десятками 
років в засобах масової інформації називали в Україні ворогів 1941 – 1945 років, увели у цей 
контекст лексему бандерівці, і таким способом  створили образ ворога для жителів східних 
областей України. 

Нещодавно в ЗМІ було створено ще один шедевр інформаційної пропаганди. Лексему 
вишиванки почали вживати для образливого найменування українців, що викликане, 
звичайно, шанобливим ставленням нашого народу до усталених українських символів, 
зокрема й вишиваної сорочки, яка, за переказами, має вишиватися рідною людиною 
(дружиною, матір’ю, дочкою). Вишиванка виконує оберегову функцію, за переконаннями 
українців, застерігає людину від хвороб, незгод, негараздів. Ось такий давній український 
символ наші опоненти хочуть опорочити, приклеюючи лексемі нові значення й негативну 
конотацію.  

Хто творець цього шедевра? Це перешиванки, які перекроїли свої погляди, зреклися 
всього українського, забули про те, що зовсім недавно вони говорили про дружнє співжиття 
українців і росіян в нашому регіоні упродовж 300 років. Тепер на догоду купці олігархів, що 
з метою збагачення розпалили національну ворожнечу в нашому суспільстві, продовжують 
це робити. 

Новим для нашого часу стало й слово кіборг (кіборги), яке зазвичай розшифровують 
як кібернетичний організм. Спочатку цю лексему з негативною конотацією вживали в 
російських ЗМІ на позначення захисників Донецького аеропорту, приписуючи їм нелюдські 
якості. Однак скоро слово набуло нових відтінків значення. Сьогодні зазвичай номен 
вживають з позитивною конотацією на позначення хоробрих бійців, які захищали аеропорт 
м. Донецька. 
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Нерідко в наш час ми стаємо свідками лінгвістичної дискримінації, яка межує з 
етнічною. Так, ми пам’ятаємо, що не так давно в Луганську не без вказівки тих, хто хотів 
перемогти на чергових виборах, у маршрутних таксі з’явилися написи: «Я говорю на русском 
языке» або «Мы говорим по-русски». Значення цих висловів, окрім того, що «Сказали 
повісити, я й повісив», самі водії маршруток не усвідомлювали. Але їхні коментарі цього 
напису засвідчують, що акція була спланованою. Звичайно ж оголошення подібного змісту в 
Луганську на той час були зайві. Імовірно, «творці шедевра» запозичили досвід директорів 
магазинів, завідуючих аптек великих міст, які повідомляють клієнтів, зокрема іноземців, 
якою мовою говорять співробітники закладу. Скажімо, оголошення на дверях аптеки «Ми не 
говоримо англійською мовою» зупинить іноземця, який не спілкується російською чи 
українською мовами, і зекономить його час. Оголошення ж в маршрутних таксі м. Луганська 
скоріше покликане було розпалити національну ворожнечу, принизити мовця, який 
насмілився б говорити українською. 

Таким, що принижують людську гідність вважаємо й написи, якими були багаті 
маршрутки м. Луганська ще 2014 р., зокрема: «Остановки здеся и тута нету», «При аварии 
количество умерших должно совпадать с количеством сидячих мест», «Остановка где-
нибудь ЗДЕСЬ будет где-нибудь ТАМ!», «При аварии разбить стекло головой», «Заходи, 
садись, пристегнись и заткнись!», «Забычкуй, пристегнись и заткнись!!!», «Просьба пить 
пиво с бутылкой и есть семечки с кожурой», «Тише скажешь, дальше встанешь», «Места 
только для красивых и сексуальных», «Тело довезу, а душу не гарантирую», «Сиди не сиди, а 
платить надо», «Не бушуй, у водителя новая монтировка».  

Побідні висловлювання виховують у людини моловартісність, невпевненість, 
вразливість, усвідомлення незахищеності. Свідомістю таких людей легко маніпулювати, що 
ми й спостерігаємо сьогодні, адже біг-борди м. Луганська рясніють лозунгами «Отстояли 
свободу – отстоим и мир». А в м. Донецьку читаємо зухвале: «Дошли до Берлина – дойдё и 
до Киева», «Победили деды – победим и мы». Цю методику маніпулювання свідомістю 
мовців в Росії запроваджують уже давно. Про це свідчить і те, що в Бєлгороді знаходимо 
лозунг «Мы – поколение победителей», який аж ніяк не узгоджується зі словами звичайного 
таксиста, що просить вибачення за всіх росіян і намагається переконати простими словами: 
«Женщины, я вижу, вы с Украины, не проклинайте нас, мы ж не виноваты, мы ж такие, как 
вы, мы хотим мира».  

Отже, сьогоднішній медійний простір  переповнений явищами, про які мають знати 
пересічні жителі України. Для реалізації своїх загарбницьких завдань бойовики створюють 
нові слова, завдання яких образити особистість, дискредитувати образ українського солдата 
в очах суспільства. Незважаючи на традицію використання окремих слів, у мові в засобах 
масової інформації можуть уживатися слова з вигаданим значенням, зміненою конотацією.  
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ПОЛІТИЧНИЙ КРАУДФАНДИНГ ТА ФОРМИ ЙОГО ПРОЯВУ  

У ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ 
 
Поняття «політичний краудфандинг» є новим концептом політичної науки. У той же 

час сучасний політичний процес відкритий до нових технологічних механізмів, у тому числі 
й організаційно-фінансових. Політична практика останніх років демонструє прихильність до 
механізму краудфандингу, який, стартувавши як бізнес-механізм, нині розширив сферу 
застосування й на громадсько-політичну сферу.  

Значимість вивчення можливості застосування краудфандингу у політиці полягає у 
з’ясуванні тих нових підходів, за допомогою яких вирішується проблема нестачі ресурсів для 
реалізації суспільно значимих проектів. 

Серед визначень краудфандингу є його трактування як процесу, об’єднання ресурсів, 
співпраці, відкритого конкурсу, розподілу завдань, інструменту активізації діяльності та 
форми відносин тощо. Вочевидь, розмаїтість наукових підходів пояснюється 
міждисциплінарністю краудфандингу, який є предметом вивчення, а сьогодні визначає своє 
місце у системі наук про політику. У вітчизняному законодавстві поняття «краудфандинг» 
(«співфінансування», «спільнокошт» чи інші аналоги) відсутнє. І це незважаючи на 
функціонування кількох краудфандингових платформ. 

Політичний краудфандинг – одна з інноваційних соціальних технологій. О. Соколов 
визначає політичний краудфандинг як «збір засобів на різноманітні політичні проекти» [3, 
c. 33]. На Заході краудфандинг уже продемонстрував ефективність у політичній сфері, 
позаяк поєднує залучення фінансування з намірами громадянського суспільства та 
проведення певних соціально-значимих кампаній. 

Історія розвитку краудфандингу в США та країнах Західної Європі підтверджує 
теорію солідарності. Народне фінансування розвинулося тут завдяки проектам, які не 
пропонували інвесторам пакети або акції в будь-якому з підприємств чи якісь виплати за 
внесеними часткам у майбутньому [1, c. 141]. На Заході, де традиції політичного меценацтва 
(політичного інвестування) є міцними, фіксують видозміну політичного краудфандингу: 
тепер все частіше дрібні спонсори беруть участь у фінансуванні великих починань. 
Потенціал Інтернет-спільноти сьогодні очевидний і потужні політичні гравці вимушені до 
нього прислухатися. 

Прикладами використання методу краудфандингу на пострадянському просторі 
можна назвати кампанію зі збору заходів на проект «РосПил» (http://rospil.info/) 
О. Навального, збір коштів Московською Хельсінкською групою, збір засобів у виборчий 
фонд О. Чірикової, збір коштів на підтримку «Pussy Riot».Увиразнилася тенденція, за якою у 
підтримку мають організатори, насамперед, протестних акцій, як-от «Маршу незгідних» 
(Російська Федерація). За умов тиску влади завше виникають такі механізми політичної 
боротьби, які не можуть контролюватися діючою владою. Саме опозиціонери почали 
використовувати політичний краудфандинг (його онлайн формат) для фінансування своїх 
проектів. Наприклад, О. Навальний організував «РосПил» для боротьби зі зловживаннями у 
сфері державних закупівель; зібрані кошти витрачаються на оплату праці юристів і роботу 
сервера. Підтримав О. Навального прошарок активних Інтернет-користувачів, серед яких 
більш популярні опозиційні настрої. Водночас, відстаючий характер російської політичної 
культури, яка не адаптувалася до інноваційних механізмів політичної взаємодії, підкреслює 
дослідник О. Соколов [3, с. 36]; він наводить аргумент: 78 % коштів на підтримку панк-групи 
«Pussy Riot» було зібрано не в Росії, а за її межами. 



 19 

На сучасному етапі політичний краудфандинг в Україні лише починає розвиватися. 
Потенціал механізмів онлайн-фандрейзингу використовується недостатньо. Серед 
вітчизняних краудфандингових платформ відзначимо: «Спільнокошт» 
(https://biggggidea.com/); «Українська Біржа Благодійності» (https://ubb.org.ua/); «Na-Starte» 
(http://na-starte.com/ua/); «JQ Star» (http://jqstar.com/). 

У вітчизняній політичній практиці уже є чимало прикладів електорального 
краудфандингу. Так, О. Богомолець збирала кошти як кандидат на пост Президента України: 
«Єдиний мій спонсор – народ України. Гроші на заставу були зібрані звичайними 
громадянами і волонтерами». Збір коштів на заставу в ЦВК (2,5 млн грн.) був завершений за 
дві доби. А на рахунок передвиборчого фонду (08-21.04.2014 р.) надійшло 181495 
гривень [2]. У 2012 р. так збирав кошти на заставу лідер ГО «Українська альтернатива» 
В. Кухар. Гроші на виборчу заставу в ЦВК на парламентських виборах-2014 збирали 
журналіст Р. Коцаба й активіст М. Гавриляк. 

Аудиторія онлайн-краудфандингу – активний користувачів соціальних мереж, які 
налаштовані на підтримку радше позасистемних, протестних ініціатив. 

Наочним прикладом у теперішній час є збір грошей громадськістю на допомогу байцам 
АТО, хоча віднести цю кампанію тільки до прояву політичного краудфандингу неможна. 

В цілому, видається, що в Україні ставлення до народного фінансування політики є 
доволі скептичне. Найперше, громадськість має сумніви, чи не буде збір коштів черговим 
шахрайством, чи саме на заявлену ціль підуть зібрані кошти. І тут відсутність законодавчої 
бази – вагомий «мінус», адже громадянину як політичному інвестору потрібен дієвий захист 
від фінансових злочинів. 

Культура масового меценацтва, зокрема громадсько-політичного, у нас ще не набула 
постійної основи. Використання політичного краудфандингу все ще є прерогативою 
позасистемних суб’єктів політики. Системні ж політичні гравці практично не використовують 
цей механізм комунікації та взаємодії з інститутами громадянського суспільства. 

Оскільки проблематика політичного крауфандингу є новою, то потребує вивчення 
механізм його застосування у вітчизняній політиці, поглиблення типології та характеристики 
визначених типів, форм та механізмів взаємодії з громадськістю. 
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ПРО ГУМАНІТАРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ «ДОРОЖНОЇ КАРТИ»  

ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ 
 

Мінські домовленості відкрили шлях до припинення вогню на Донбасі, але існує 
необхідність розробки науково обґрунтованої стратегії переходу до миру – щось на кшталт 
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«дорожньої карти» вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту [1]. Така «дорожня 
карта» як соціальна технологія повинна містити: 1) оцінку стану соціальної системи, 
включаючи внутрішні і зовнішні фактори, 2) мету і завдання соціотехнологічного втручання, 
3) засоби і прийоми, 4) етапи соціальної трансформації, 5) рушійні сили і, нарешті, 6) оцінку 
стану системи «на виході». Розглянимо детальніше ці складові. 

1. Аналізуючи передконфліктний стан України, зазначимо, що у суспільстві був 
запущений і тривалий час розгортався схізмогенетичний процес, який був спровокований 
використанням у політичній боротьбі соціокультурних відмінностей мешканців різних 
регіонів України. Збройний конфлікт на Донбасі був ініційований ззовні, але розгортався на 
плідному ґрунті регіональної політики ідентичності з яскраво вираженими проросійськими 
орієнтирами.  

2. Метою «дорожньої карти» вирішення цього конфлікту, на нашу думку, є повна 
реінтеграція Донбасу у політичний, економічний і соціокультурний простір України.  

3. Сьогодні існують два протилежних підходи до вирішення східноукраїнського 
конфлікту: інтструменталістський, який включає методи насилля, в том числі збройного 
(війна), і дискурсивний, заснований на діалозі та пошуках компромісу. Ми переконані, що 
східноукраїнський конфлікт, як і будь-який інший збройний конфлікт нашого часу, не має 
суто військових рішень. Після якогось моменту, котрий на Донбасі вже був пройдений, стало 
очевидним, що використовувати в якості єдиного засобу подолання конфлікту лише 
військову силу – безглуздо. Досягнення компромісу між представниками різних 
регіональних громад є складним і тривалим процесом. Наявне соціальне закриття Донбасу 
лише сприяє закріпленню регіональної версії української ідентичності як самодостатньої. 
Вочевидь, подолання цього соціального закриття передбачає вже не тільки припинення 
вогню, але й використання засобів міжкультурної комунікації з метою формування «третьої 
культури» – компромісної, посередницької форми символічних і практичних зв’язків між 
сторонами конфлікту. Необхідність залучення гуманітарно-комунікативних заходів 
обумовлена специфікою вітчизняної політичної культури, в якій традиційно мало уваги 
приділялось розвитку горизонтальних зв’язків між громадянами і формуванню у них навичок 
легітимного впливу на органи державної влади. Слабка обізнаність більшості громадян щодо 
власних прав і можливостей вирішення проблем, призводить до того, що єдиним способом 
досягнення цілей соціально активні громадяни вважають прямі акції протесту, ефективність 
яких була доведена Майданом. При цьому зберігається висока ймовірність застосування 
насилля в ході цих акцій. Дискурсивний вплив на постконфліктний соціум передбачає 
створення нового комунікаційного простору, який функціонує на принципах культури 
взаємної поваги і порозуміння. Тому доцільним вважаємо створення на місцях 
комунікаційних майданчиків і навчально-просвітницьких центрів, які повинні сприяти 
опануванню громадянами вмінь і навичок, необхідних для ненасильницького відстоювання 
своїх прав. Задля врегулювання вже існуючих конфліктів доречно формувати мережу 
переговорників, проводити їх підготовку, тренінги тощо.  

4) «Дорожня карта» передбачає реалізацію, як мінімум трьох послідовних стадій 
вирішення конфлікту:  

а) етап локалізації протистояння і припинення вогню (найближчі тижні);  
б) етап політичної стабілізації регіону (1-1,5 роки);  
в) етап гуманітарної реабілітації (термін необмежений). 
5) При реалізації «дорожньої карти» слід спиратися на зацікавлені в примиренні сили 

– інтегративний «суб’єкт миру». До нього ми зараховуємо не стільки державні установи, 
скільки інституції громадянського суспільства, насамперед, волонтерські організації, а також 
«лідерів впливу»: правозахисників, інтелектуалів, діячів церкви тощо.  

6) Загальна спрямованість «дорожньої карти» на замирення (reconciliation) регіону 
передбачає зміни ментальних настанов не тільки населення тимчасово окупованих територій, 
але водночас і трансформацію всього українського суспільства, тобто просування реформ, 
боротьбу з корупцією, успіх євроінтеграційних процесів. Перспективи подібної коеволюції 
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залежать від домінування в українському політикумі «партії миру» над «партією війни», від 
здатності влади відстоювати національні інтереси українського народу, від спроможності 
державного керівництва бути не об’єктом, але суб’єктом міжнародної політики, від рішучого 
подолання популістської риторики і відмови провідних гравців від продовження політики 
ідентичності, яка залишається серйозною перепоною на шляху до громадянського миру.  
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ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ 
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

 
Серед безлічі нагальних завдань уряду України найважливіше місце посідає 

будівництво Збройних Сил як невід’ємного атрибута нової української держави. Зростає 
значимість реалізації програми в напрямку формування духовно-моральних та патріотичних 
якостей у військовослужбовців Збройних Сил України. Ефективність військово-професійної 
діяльності збройних сил будь-якої держави залежить не тільки від фізичної натренованості 
особового складу, наявності достатньої кількості сучасної зброї і бойової техніки, 
матеріальних і інших ресурсів, але й відстану їх духовного потенціалу. Сукупність даних 
складових лежить в основі змісту бойової могутності сучасної армії. У цьому контексті 
духовному потенціалу належить провідна, визначальна роль у забезпеченні згуртованості, 
активності, цілеспрямованості і керованості військово-професійною діяльністю. 

Аналіз сучасних публікацій з проблем виховання військовослужбовців показує, що 
поряд з великою кількістю праць, присвячених конкретнимаспектам розвитку духовності, 
спрямування багатьох вчених зосереджено на дослідженні загальнотеоретичного змісту 
духовних перетворень у суспільстві [1 с. 115; 2 с. 3; 3 с. 78]. Проте цілісного дослідження 
соціального механізму реалізації державно-патріотичної ідеології в процесі формування 
духовного потенціалу ЗбройнихСил України в нашій науковій літературі досі ще немає. 

Суспільно-економічний уклад життя населення, рівень його матеріального 
благополуччя, загальнокультурний рівень значною мірою впливають на формування 
духовності та моральності людей, зумовлюють специфіку міжособистісних взаємин. Так, у 
кризові періоди життя суспільства людина починає корегувати життєві цілі і шукати нові, 
переосмислює відносини з навколишніми, здійснює переоцінку цінностей. При цьому змінам 
перш за все піддаються духовні і моральні цінності, які є основою духовності людини 
(змінюються уявлення про добро, справедливість, людську гідність, щастя, особисту і 
соціальну свободу), формуються нові моральні і духовні пріоритети. 

Втрата духовності спричинює такий стан суспільства, який характеризується як 
демографічна катастрофа. Науковці переконані, що втрата людством універсальної ціннісної 
системи, яка спирається на вищі духовні й моральні абсолюти є однією з причин виникнення 
загрози самознищення суспільства. Дослідники характеризують ситуацію, що склалася в 
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сучасному суспільстві, як духовну кризу, що виражається у протиріччях ціннісних 
орієнтацій, падінні моральності, знеціненні духовних цінностей. 

Духовний потенціал військовослужбовців являє собою сукупність, взаємозалежність і 
взаємодію свідомості, світогляду, морально-психологічних і соціальних якостей, пов’язаних 
з їх соціальним становищем, цілями і завданнями повсякденній діяльності. 

Визначення духовного потенціалу особистості військовослужбовця є необхідною 
умовою для вирішення проблем саморозвитку, самовдосконалення, орієнтації на здоровий 
спосіб життя, тобто це єнеобхідною умовою для вирішення проблем сучасної людини. 

До головних показників духовного розвитку особистості військовослужбовців 
належать три найважливіші характеристики духовного розвитку: 

• духовний потенціал, який інтегрує вольові якості характеру та духовну 
спрямованість особистості; 

• розподіл духовного потенціалу в структурі особистості (у підструктурах 
спілкування, спрямованості, характеру, самосвідомості, досвіду, інтелекту та 
психофізиології); 

• орієнтація особистості на духовні цінності: гуманістичні, естетичні, 
екологічні,цінності пізнання, самовдосконалення та самореалізації [4 с. 87; 5 с. 324]. 

Сьогодні на духовний стан військовослужбовців впливає неабияку кількість 
дестабілізуючих факторів: нівелювання військового обов’язку і честі, дискредитацію 
військової служби в цілому як почесного обов’язку громадянина, багато з яких таять в собі 
небезпеку для духовності особового складу. Духовний світ більшості військовослужбовців 
української армії являє собою комплекс рельєфно виражених елементів як негативної так і 
позитивної спрямованості. 

Таким чином, підсумовуючи, не можна недооцінювати серйозної небезпеки духовної 
кризи як наслідку не розв’язаних політичних, економічних, соціальних проблем суспільства, 
які трансформуються у світоглядні орієнтири людей, особливо молоді, що призводить до 
зниження ролі внутрішньосоціальнихрегулятивів, морально-ціннісних норм поведінки. 
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ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ У 
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ЇХ СОЦІАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 
 

В теперішній неспокійний час, що доводиться переживати українцям, постає 
актуальним питання військової служби, ставлення мирного населення до 
військовослужбовців. Ми можемо спостерігати, як за такий короткий, але досить 
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напружений проміжок часу, у картині світогляду мирного населення України кардинально 
змінилося ставлення до військовослужбовців від негативно скептичного до позитивного. 

За останні роки проблемою дослідження образу армії займалися такі вчені, як 
О. Бушков, О. Обознов, В. Пономаренко та інші. Дослідженням образу військового офіцера 
займалися: Б. Агеєв, Г. Андрєєва, С. Василевич, Д. Кабанов, О. Калюжний, К. Кіткін, 
Д. Крутілін, І. Рудской, А. Цилько та інші. Дослідження Я-образу військовослужбовців 
знайшли відображення в працях таких військових психологів, як О. Караяні, В. Каршин, 
П. Корчемний, С. Петер, Є. Утлік та інші. 

Разом з тим, не дослідженим залишилося питання особливостей формування образу 
військовослужбовця Збройних Сил України у дітей у процесі їх соціалізації в умовах 
навчально-виховного процесу. 

З’ясувавши зміст поняття «образ» (за академічним тлумачним словником це по-
перше, зовнішній вигляд кого або чого-небудь; по-друге, вигляд, відтворений у свідомості, 
пам’яті або створений уявою; і по третє, те, що вимальовується, постає в чиїй-небудь уяві 
[1]), школа, як один з інститутів соціалізації, в уявленні дітей повинна формувати образ 
військовослужбовця Збройних Сил України саме як героя, дії якого будуть наслідуватися.  

Під поняттям «соціалізація» слід розуміти комплексний процес засвоєння індивідом 
певної системи знань, норм і цінностей, які дозволяють йому бути неповторним членом 
суспільства [5]. 

Аналізуючи дану проблему, враховуючи вище зазначене, з’ясовано, що молодший 
шкільний вік є сензитивним для формування образу військовослужбовця та встановлено ті 
провідні положення, яких слід дотримуватися у роботі в даному напрямку. Головним 
аргументом з приводу цього питання виступають дослідження психологів, у яких сказано, 
що діти шести – дев’яти років, як правило, слухняні, з готовністю виконують вимоги 
дорослих. У них яскраво виявляється наслідувальність. Молодші учні схильні до 
приучування та емоційного сприймання. Особливістю їхньої розумової діяльності є те, що 
вони часто обмежуються сприйняттям зовнішніх ознак, понять, процесів [2, с. 32]. 

Механізм даного явища можна відобразити в такому алгоритмі: 1) морально-етичне 
оцінювання вчинку героя (його рефлексивна оцінка); 2) формування системи моральних 
цінностей молодшого школяра; 3) визначення себе, свого «Я» у системі ціннісних орієнтацій, 
власного ставлення до моральних цінностей; 4) вироблення й усвідомлення власної ціннісної 
позиції; 5) вибір майбутнього стилю життя, власного життєвого шляху [3, с. 213 – 214]. 

Розрізняють три види ставлення молодшого школяра до образу героя: емоційне 
ставлення, усвідомлюване, що довільно виражається у словесній формі «подобається – не 
подобається»; інтелектуально-оцінне, усвідомлюване, що довільно виражається у словесній 
формі «гарний – поганий»; ставлення, яке може не усвідомлюватися дитиною, але мимоволі 
виражається в її діяльності – грі [4, с. 85].  

Завдання вчителя полягає в тому, щоб домогтися від дитини позитивного ставлення 
до образу військовослужбовця на кожному із етапів його формування та на всіх рівнях. Це 
можливо за умови проведення системи відповідних виховних заходів спрямованих на 
формування істинного образу військовослужбовця, а саме як персонажу, якому притаманні 
наступні особистісні якості такі, як сила, мужність, відвага, доброта, справедливість, 
чесність, товариськість, впевненість, незворушність; здатного обороняти та захищати свою 
країну. 

Провідними форми та методи формування образу військовослужбовця у молодших 
школярів є розповідь вчителя, бесіда, міні-дискусія, опитування, інтерв’ювання, анкетування 
учнів, інтерактивні технології (мозковий штурм, акваріум, обговорення по групам, робота в 
парах); метод проектів; ігрові методики (ігри-мандрівки, козацькі забави, історичні подорожі 
у часі, змагання тощо); творчі завдання та роботи учнів (вікторини, складання ребусів, 
кросвордів, конкурси малюнків, міні-оповідань, казок); тренінги, зустрічі з представниками 
Збройних Сил України.  
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У процесі організації навчально-виховного впливу важливе значення має розповідь. 
Впливаючи на почуття дітей, педагог за допомогою влучно підібраного слова допомагає 
зрозуміти й засвоїти зміст моральних оцінок і норм поведінки героя-військовослужбовця. 
Усвідомлене та систематичне використання на практиці методу морального оцінювання 
вчинків представників Збройних Сил України, і особливо рефлексивна оцінка вчинку героя 
(із примірянням на себе), формує систему моральних цінностей, під впливом яких учень 
надалі вибирає індивідуальну життєву позицію з опорою на той позитивний образ, який 
цілеспрямовано був створений в його уяві. 

Ефективність формування позитивного образу військовослужбовця Збройних Сил 
України у дітей молодшого шкільного віку залежатиме від того, на скільки буде реалізовано 
принцип єдності поглядів сім’ ї, освітніх установ та суспільства в цілому.  
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ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНИНА – ПАТРІОТА В СУЧНІЙ ШКОЛІ 
 

Однією з найважливіших рис всебічно розвиненої особистості є патріотизм. 
Патріотизм – це відчуття гордості за свою Вітчизну, її історію, це прагнення зробити свою 
країну красивішою, багатшою, міцнішою, щасливішою. В цьому полягає національна 
гордість і гідність народу, згуртованого патріотичними почуттями [3]. 

Упродовж багатовікової історії українського народу значна увага приділялася 
вихованню у підростаючого покоління любові до рідної землі, поваги до героїчних подвигів 
українців, готовності до захисту свого народу. Великий вплив на патріотичне виховання 
мала козацька педагогіка. Козацька педагогіка – це наука про виховання мужності, 
патріотизму, доброти, всесвітнього братерства, взаємодопомоги, фізичної досконалості, віри 
у свої сили й можливості. Головна мета козацької педагогіки – виховати волелюбну і 
незалежну особистість, козака-лицаря, мужнього громадянина. Провідні завдання козацької 
педагогіки – виховувати у підростаючих поколінь національну свідомість і самосвідомість, 
український характер і світогляд, формувати національну і загальнолюдську духовність, 
готувати фізично загартованих і мужніх воїнів-захисників рідного народу, виховувати 
громадян, які розвивали б культуру, економіку та інші сфери життєдіяльності народу. 

Проблему козацької педагогіки вивчали Ю. Руденко, М. Стельмахович, Г. Біленька, 
О. Губко, П. Ігнатенко, В. Кузь, М. Кравчук, Є. Сявавко, Д. Федоренко та ін. Особливий 
внесок у дослідження і розвиток козацької педагогіки зробив В. Сухомлинський. 

В різні часи та епохи в усіх цивілізованих державах сім’я, школа, суспільство ставили 
перед собою завдання виховати громадянина, патріота своєї країни. У вирішенні важливих 
завдань патріотичного виховання роль школи неможливо переоцінити. 

Важливою ділянкою навально-виховного процесу школи є позаурочна діяльність, яка 
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забезпечує гнучкість та цілеспрямованість навчально-виховної роботи як в цілому, так і в 
умілому її поєднанні з навчальною складовою, сприяє практичному засвоєнню дітьми знань, 
які вони набувають на уроках. Це безпосередньо стосується і реалізації завдань 
патріотичного виховання. 

14 жовтня 2014 року указом Президента України Петра Порошенка з метою 
вшанування мужності та героїзму захисників України було встановлено свято – День 
захисника України, яке з 2015 року є державним святом [2]. Це свято відзначається 
14 жовтня у день святої Покрови Пресвятої Богородиці – найвизначнішого свята запорозьких 
козаків. Цього дня на Січі відбувалися вибори нового отамана. Козаки вірили, що свята 
Покрова охороняє їх, а Пресвяту Богородицю вважали заступницею і покровителькою 
православного воїнства. Тож не дивно, що через століття це свято здобуло в Україні ще й 
другу назву – Козацька Покрова [1]. 

Цього року День захисника Вітчизни вперше урочисто святкуватимуть у кожній 
школі країни. Провідною ідеєю свята є повчальність, яка дає нащадкам історичний досвід 
виховання національної самосвідомості, патріотичних почуттів, бажання примножувати 
родинні традиції, розуміння своєї причетності до подій, що відбувались в історії України. 

Розпочати свято Дня захисника Вітчизни можна з урочистої лінійки, де будуть 
присутні військовослужбовці Збройних сил України. Після лінійки доречним було б 
провести «Урок мужності», на якому важливою темою для обговорення стане мужність 
українців, які стали на захист Батьківщини, їхня вірність своєму народові, готовність віддати 
життя за мир і спокій у рідній державі.  

У школі під час святкування мають проводитися тематичні заходи, спрямовані на 
виховання майбутнього покоління в дусі патріотизму, пошани до своєї історії, культури. Це 
можуть бути: 

• виховні години на тему «Ми українці і тим пишаємось…», «Я громадянин 
України» тощо;  

• конкурси читців (читання творів сучасних українських авторів на патріотичну 
тематику); 

• конкурс козацької пісні; 
• виставка дитячих малюнків на тему «Ми всі українці – єдина сім’я»; 
• проведення краєзнавчих екскурсій «Козацькими стежками» тощо. 
Завершити свято можна святковою ігровою програмою «Козацькі розваги». До ігрової 

програми варто включити жартівливі ігри, конкурси, розваги. Наприклад, це може бути 
«Метання ядра» (влучання картоплею в казан), «Біг у валянках», «Переправа», гра 
«Запорожці на Січі» та ін.  

Отже, саме такі виховні заходи спонукають дітей до патріотичних вчинків, виховують 
почуття гідності, зумовлюють прагнення до творчості на благо Вітчизни в майбутньому, 
здорового способу життя сьогодні й завтра. 
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СОЦІОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ СТРУКТУР В СИСТЕМІ 
СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ «ДЕРЖАВНІ ОРГАНІ ВЛАДИ – ГРОМАДЯНСЬКЕ 

СУСПІЛЬСТВО» 
 
Система державного управління, яка сьогодні широко поширена в Україні, не завжди 

здатна забезпечити ефективний розвиток і розкриття потенціалу взаємодії між державною 
владою та громадянським суспільством. Загальновідомо, що багатокомпонентність побудови 
ключових складових соціальної системи «державні органи влади – громадянське 
суспільство» ускладнює їх інтегроване функціонування, знижує ефективність управлінського 
впливу. Для рішення цієї проблеми в системі управління існує поняття «інформаційно-
аналітичні структури» як прояв інституційного або організаційного закріплення доцільності 
використання соціологічної інформації в управлінської діяльності, що, в свою чергу, може 
розглядатися як технологія ефективного управління соціальною взаємодією між органами 
влади та структурами громадянського суспільства [1]. Сутність функціонування 
інформаційно-аналітичних структур полягає у організації збирання всебічної інформації про 
стан певної соціальної інституції або регіональної системи управління, її аналіз та соціальне 
прогнозування, яке, з одного боку, дозволить визначити можливий стан об’єкта управління, 
а, з іншого боку, визначення відповідних станів, які можуть мати місце у соціумі при 
прийнятті певного управлінського рішення. Саме тому на сьогодні велике значення набуває 
оперативність, актуальність, корисність, новизна та цінність соціальної інформації [2], що 
використовується на ключових етапах управлінського циклу – збирання інформації, яка 
відображає стан системи управління в цілому, а також про наявність можливих механізмів 
управлінських впливів, неприпустимих станах системи та найбільш важливих її елементах; 
всебічний аналіз інформації, який має на меті діагностування стану системи на певний період 
часу, прогнозування її функціонування після реалізації певних управлінських рішень.  

Соціологічні дослідження значною мірою представляють собою збирання інформації. 
Саме цим і визначається місце соціологічної інформації в управлінському циклі, особливо на 
інформаційних його етапах. Включення соціологічної інформації у якості наукового 
забезпечення в процес управлінської діяльності дозволяє удосконалити функціонування 
інформаційно-аналітичних структур через надання механізму доступу до відповідної 
вихідної інформації. Соціологічну інформацію, яка необхідна для повноцінної діяльності 
інформаційно-аналітичних структур, можна представити як єдність трьох складових: 
1) інформація про стан макрооточення (соціума); 2) інформація о структурах, безпосередньо 
пов’язаних з соціальною системою, якою управляють (мікрооточення); 3) інформація про 
внутрішній стан системи, якою управляють. Іншими словами, соціологічна інформація 
дозволяє інформаційно-аналітичним структурам виділяти та концентрувати увагу на аналізі 
тих змінних, які характеризують чинники, що здійснюють значний вплив на певну соціальну 
систему [3, с. 162]. Наприклад, класифікувати всю сукупність чинників зовнішнього 
середовища на чинники прямого та опосередкованого впливу, регулярно проводити аналіз 
характеру впливу на управлінську систему чинників прямого впливу, визначати умови, за 
якими чинники опосередкованого впливу можуть перейти у розряд чинників прямого впливу 
та відображати можливість такого переходу в прогнозних сценаріях розвитку системи 
управління, оцінювати власні ресурси з точки зору можливості здійснення ефективного 
впливу на чинники зовнішнього середовища.  

Таким чином, система соціальної взаємодії «державна влада – громадянське 
суспільство», як складна соціокультурна система, повинна мати ресурс для більш гнучкого, 
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оперативного, іноді випереджального впливу на соціальний розвиток і таким ресурсом може 
виступати використання в управлінський діяльності соціологічної інформації як умови 
ефективного функціонування в сучасних умовах певних соціальних інститутів.  
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ПРОБЛЕМА ІНФОРМАЦІНО-КОМУНІКАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НА ТЕРИТОРІЇ ЛУГАНСЬКОЇ ТА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ 
 
Агресія РФ на Сході нашої держави змусила як Україну, так і весь цивілізований світ 

зробити переоцінку викликів та загроз сьогодення. Ведення АТО змусило наше суспільство 
жити за «новими правилами» – правилами війни. Півтора року у стані збройного конфлікту 
показали основні проблеми, які є сьогодні. Одним х таких проблемних питань є прогалини в 
інформаційному захисті як на всеукраїнському, так і на регіональному рівнях. В Україні 
доступні російські канали трансляції, які цілеспрямовано проводять антиукраїнську 
політику, захищаючи в той же час і відстоюючи російські цінності, погляди, моделі 
поведінки, мислення, виправдовуючи свою політику на Сході нашої держави, хоча 
втручатись у суспільно-політичне життя України, а тим паче посягати на її суверенність вони 
не мають права.  

З початку АТО агресором було застосовано низку заходів з інформаційного впливу на 
населення територій, які були окуповано. Що є свідченням спланованості війни. 
Інформаційна компанія з виправдання російської агресії на Донбасі поетапно втілювалась 
через різні канали впливу як на свідомість особистості, так і на масову свідомість. Для цього 
було використано найпопулярніші російські телевізійні канали, інтернет-сайти, соцмережі 
шляхом зомбування людей на слова та висловлювання (негативне забарвлення на слова: 
«Хунта», «Укроп», позитивне на слова «Ополченец», «Русский мир», «Защитники Отечества 
/ республики» (хоча більшість населення, яке використовувало такі терміни, не знають їх 
зміст та доцільність використання). Формувалось також ставлення до використання кольорів 
(позитивне – помаранчево-чорні, триколори та ін. та навпаки – негативне – жовте та синє, 
красне та чорне).  

Найчастіше використовується метод «емоційного зараження» на під час отримання 
інформації на мітингах та зібраннях. Досить цікавим є метод використання чуток – особливо 
така технологія є дієвою в умовах інформаційного колапсу, наприклад, під час під час 
бойових дій, коли в населених пунктах немає доступу до засобів інформації і єдиним 
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джерелом отримання її є спілкування (так легко поширювалась інформація – щодо «наступу 
української армії», «диверсійних груп», руйнування міст та селищ, тощо).  

Наслідком такого інформаційного впливу стало негативне відношення частини 
населення Східних регіонів до ЗСУ, добровольчих батальйонів та людей з проукраїнськими 
поглядами. 

Наступним методом формування свідомості людей на окупованих територіях стало 
відключення українського телебачення а також обмеження через місцевих інтернет-
провайдерів доступу до українських електронних ресурсів. 

Тому, на наш погляд, за для стабілізації ситуації та підвищення довіри до ЗСУ 
потрібно виділити пріоритетні напрямки діяльності, серед яких: 

• захист інформаційного простору України;  
• впровадження власних інформаціно-комунікативних технологій спрямованих на 

формування національних ідеалів, цінностей, світогляду. Вагомим елементом інформаційної 
політики є також і просвітницька діяльність серед населення, спрямована на висвітлення 
різних етапів нашої історії, культури, цінностей; 

• обов’язковим є налагодження взаємовідносин з місцевими громадськими 
організаціями, які як ні хто інший взаємодіє з населенням.  

• пряма взаємодія військових ЗСУ з місцевим населенням та органами влади. Такі 
акції вже проводились, але вони скоріш всього були особистою ініціативою військових 
(допомога школам, садкам, сільрадам, подарунки дітям на свята, відвідування та участь 
громадських заходів).  
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РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В РОЗБУДОВІ ІНСТИТУТІВ 

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 
 
Становлення України як демократичної, правової держави тісно пов’язано з 

розбудовою інститутів громадянського суспільства, одним з яких є громадські організації. В 
процесі трансформації українського суспільства, громадські організації переживають новий 
етап становлення, поступово складаючись в єдину структуру зі специфічними правилами та 
механізмами функціонування [3, с. 53]. Вони здійснюють свою діяльність, спираючись на 
нові орієнтири, шукають більш ефективні  форми взаємодії з державною владою, ЗМІ, 
комерційними організаціями, молоддю. Будучи виразниками групових вимог та інтересів, 
громадські організації створюють умови різним соціальним або професійним групам 
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впливати на громадську думку, владу, що неминуче призводить до системних перетворень у 
суспільстві. Громадські організації часто є двигунами інновацій системного характеру: 
проектів, законів, інституційних рішень, що суттєво впливає на розвиток інститутів 
громадського суспільства в Україні [4, с. 37 – 43]. 

За останні роки відзначається зростання активності громадських об’єднань практично 
у всіх областях діяльності. Вони прагнуть заповнити прогалини в публічній системі охорони 
здоров’я, освіти, соціальних послуг, культури та ін. Саме тому їх існування є таким 
важливим для поліпшення якості життя громадян, так як вони надають послуги і соціальні 
блага, адекватні потребам населення і відповідають місцевим умовам [1]. 

В сучасних умовах, як правило, громадські організації створюють для вирішення 
проблем, пов’язаних з підтримкою соціально вразливих верств населення. Минулий рік 
розкрив українському суспільству потенціал волонтерського руху. Це стосується підтримки 
ЗСУ, добровольчих батальйонів, населення території проведення АТО та внутрішньо 
переміщених осіб, що сьогодні є дуже актуальним. Дане коло проблем громадські організації 
намагаються вирішувати у співпраці з державними та комерційними організаціями. Нажаль, 
сьогодні у ЗМІ практично відсутня інформація щодо діяльності громадських організацій. 
Виключення робиться для волонтерського руху, який активно підтримує ЗСУ у зоні бойових 
дій. 

Треба зазначити, що більшість громадян України дуже слабо інформовані про 
багатогранну діяльність громадських організацій. Це породжує низький рівень довіри до їх 
діяльності [2]. Серйозною проблемою залишається формування фінансового ресурсу цих 
організацій. Для значної частини громадських організацій джерелом фінансової 
спроможності є не фінансова підтримка держави, місцевих громад, не членські внески, а 
міжнародні гранти. Є випадки, коли деякі організації, отримавши гранти, забувають, з якою 
метою були створені і активно займаються лише проектами, які дозволяють отримати 
чергові гранти. Нажаль, є приклади, коли організації працюють лише в період виборчої 
компанії, виконуючи політичне замовлення тієї чи іншої політичної сили.  

Проблемною, на наш погляд, є взаємодія громадських організацій з органами 
державної влади та місцевого самоврядування. У деяких випадках радикалізм, політична 
заангажованість з одного боку, відсутність толерантності з іншого боку заважають 
результативній співпраці. До цього треба додати, що там, де є взаємодія громадських 
організацій та державних органів виконавчої влади, як правило, вона має вузько відомчий 
характер, що ускладнює процес формування і реалізації узгодженої державної політики щодо 
розвитку громадянського суспільства.  

Сьогодні відбуваються суттєві зміни як у зовнішній, так і внутрішній політиці. 
Україна цілеспрямовано йде у європейському напряму. Орієнтиром для нас є європейські 
стандарти рівня життя, правової та соціальної захищеності людини. На жаль, відсутність 
надійного правозахисного механізму призводить до того, що населення починає 
орієнтуватися на неконституційні способи захисту своїх прав та свобод. Тому стали звичним 
явищем мітинги, страйки,пікетування адміністративних будівель. Всі ці обставини 
безпосередньо впливають на соціальне самопочуття суспільства та значною мірою 
визначають суспільно-політичну стабільність у державі. 

Реалізація адміністративної реформи, на наш погляд, суттєво вплине на розширення 
повноважень місцевого самоврядування, громад що створюють умови для подальшої 
розбудови громадянського суспільства, як на регіональному, так і державному рівнях.  

Все це передбачає внесення суттєвих змін у законодавчу базу, яка регулює 
взаємовідносини та взаємодію інститутів громадського суспільства, що дозволить на 
державному та регіональному рівнях вирішити проблеми фінансування громадських 
організацій, інформаційного забезпечення їх діяльності, налагодженню активної співпраці з 
органами державної влади та місцевого самоврядування. 
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РОЛЬ ЗМІ У ФОРМУВАННІ В СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ОБРАЗУ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

 
Формування позитивного образу військовослужбовців у студентської молоді пов’язано із 

уявленнями про військовослужбовців як захисників Батьківщини, фахівців з високими 
професійними, духовно-моральними та інтелектуальними якостями, про переваги військової 
служби та освіти, пов’язаних з одночасним набуттям військової та престижної цивільної професії, 
елітарність військової професії, вимогливість суспільства до професійного підбору майбутніх 
військових фахівців, гідне матеріальне забезпечення військовослужбовців тощо.  

У сучасних соціокультурних умовах надзвичайно важливого значення набуває 
формування готовності молодого покоління до військової служби як особливого виду 
державної служби, яка характеризується специфічною спрямованістю, глибоким розумінням 
громадянином своєї ролі і місця в служінні Вітчизні, високою особистісною 
відповідальністю за виконання вимог військової служби. Глибоке розуміння, необхідності 
зміцнення обороноздатності країни, правильна оцінка соціальної значущості цього – 
найважливіші аспекти формування в студентів уявлень про сутність та специфіку 
професійної діяльності військових. 

Важливу роль у цьому процесі відіграють засоби масової інформації, що пропонують 
оперативне інформування громадськості з питань національної безпеки, державної політики 
в галузі оборони, будівництва Збройних Сил та з інших подій, що відбуваються сьогодні в 
суспільстві.  

Концептуальні положення щодо ролі інформації, інформаційних технологій у 
становленні та розвитку суспільної свідомості представлено у працях таких зарубіжних 
дослідників, як Е. Бернейс (E. Bernays), Дж. Брайант (J. Bryant), Р. Броуді (R .Brodie), Р. Іслам 
(R. Islam), С. Панарін, П. Лайнбарджер (P. Linebarger), С. Троїцька, Р. Харріс (R. Harris) та 
ін., а також у дослідженнях таких вітчизняних науковців, як О. Дзьобань, Д. Зеркалов, 
С. Іванченко, В. Пилипчук, Г. Почепцов, П. Фролов та ін.  

У постіндустріальному суспільстві інформація перетворилася у потужний чинник 
впливу на громадську свідомість, набула значення регулятивного та прогностичного чинника 
у забезпеченні різних форм життєдіяльності суспільства, в тому числі взаємодії 
громадянського суспільства та Збройних сил України. 

Громадська думка традиційно відводить провідну роль у формуванні патріотичних 
позицій і установок друкованим та електронним джерелам інформації. У наш час Інтернет є 
одним з головних джерел інформації для більшості людей і, як наслідок, основним інструментом 
управління громадською думкою, тому його роль у процесі патріотичного виховання не можна 
оцінювати однозначно. У сучасних умовах Інтернет здатний вплинути практично на усі сфери 
суспільства, причому досить часто для маніпуляції і дезінформації людей. 
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Надаючи підтримку різним верствам населення в проведенні тих або інших акцій, 
інформація найбільш популярних сайтів апелює до таких емоційно-чуттєвих елементів 
суспільної свідомості, як любов до Батьківщини, національно-патріотичні настрої. Але 
постійні, з присмаком сенсаційності, повідомлення інтернет-сайтів про події, що 
відхиляються від загальноприйнятих норм, породжують у користувачів занепокоєння й 
страх, невпевненість у собі, песимізм відносно можливості викорінювання негативних явищ. 
Молоді люди, які часто і без розбору дивляться передачі, заповнені сценами насильства, 
приходять до помилкового висновку, що світ може бути тільки жорстоким, життя – 
безладним, а людина – аморальною. Для подолання цих негативних впливів необхідно 
зосередити зусилля сучасних ЗМІ, у тому числі змістовний аспект сайтів Інтернет, на 
створення соціально-психологічного портрета сучасного військовослужбовця ВСУ.  

Відкритий інформаційний простір як результат інформаційної глобалізації 
характеризується наявністю різних, часом протилежних, позицій щодо сутності сучасного 
кризового стану суспільства. Саме відкритий інформаційний простір, широкий спектр 
медійних ресурсів (телебачення, друковані ЗМІ, Інтернет) є одним із провідних чинників 
формування громадської думки, а отже і передумовою можливих маніпулювань суспільною 
свідомістю. Зовнішні інформаційно-психологічні впливи становлять потужний елемент усієї 
системи інформаційного простору України.  

Необхідно враховувати сутність та особливості інформаційної експансії з боку ЗМІ 
недружніх до України держав (у тому числі Інтернет-сайти), які ґрунтують свою 
інформаційну політику на засадах свідомого інформаційного маніпулювання. Ні для кого не 
є секретом існування організацій, які спеціалізуються на інформаційних «диверсіях», 
технологіях «троллінгу», діяльності «політ ботів» і т.п. Негативний вплив інформаційного 
маніпулювання необхідно розглядати як в якісному, так й в кількісному вимірах. До 
найпоширеніших маніпулятивних технологій слід віднести такі, як створення потрібного 
образу на асоціативній основі, навішування ярликів, відволікання уваги, посилання на 
авторитет, відрив від контексту та багато інших. Необхідно враховувати і відкрито фейкові 
інформаційні повідомлення (зокрема, фото- та відеоматеріали) тощо. Першочерговим 
завданням усіх соціальних інститутів, що здійснюють навчання та виховання учнівської та 
студентської молоді, має стати інформування про сутність та особливості маніпулятивних 
технологій в інформаційному просторі, формування критичного мислення як передумови 
протистояння негативному впливу ЗМІ. 

У процесі формування сучасного образу військовослужбовців особливого значення 
набувають соціальні медіа (Facebook, Youtube, Twitter, Vkontakte), публічні висловлювання 
представників влади, бізнесової та культурної еліти, громадських діячів, учасників 
волонтерського руху та ін. 
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ПРОФЕСІЙНІ ЦІННОСТІ І ФОРМУВАННЯ  
ГРОМАДСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 

 
Серед найважливіших утворень у структурі спрямованості особистості, що визначає її 

ставлення до об’єктів соціального оточення, є ціннісні орієнтації. Вивчення cyтi та функцій 
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ціннісних орієнтацій вважається частиною значно ширшої проблеми – самооцінювання, що 
формулюється як «образ Я» (а це один з найдійовіших регуляторів поведінки особистості) i 
формується в процесі діяльності особистості в результаті відображення i засвоєння 
соціальних цінностей. 

Формування адекватної самооцінки, ціннісних орієнтацій та особистісних якостей 
завжди було важливою психологічною, філософською i соціальною проблемою.  

Розвиток суспільства – не абстрактний хід icтopiї; він передбачає активне залучення 
кожного індивіда до суспільних пpoцeciв. Ця участь базується на суспільних цінностях, що 
пройшли крізь «сито» власного досвіду індивіда, обумовлюється вихованням людини, її 
оцінкою того, що відбувається, i, в результаті, позначається на індивідуальних цінностях. 

Серед внутрішнього світу особи цінності разом із самооцінкою, самоставленням, 
ціннісними орієнтаціями, а також життєвими настановленнями, є чи не найважливішими. 

Аналізуючи експериментальні дані й теоретичні дослідження у сфері становлення 
особистості професіонала, можна зробити висновок, що для ефективної роботи 
правоохоронців важливого значення набуває не тільки брак протипоказань до роботи в 
органах МВС, але й наявність у структурі особистості необхідних якостей і, головне, 
наявність потреб, інтересів, мотивів, цінностей та ідеалів, які сприяють процесові адаптації в 
новому соціальному середовищі і прискорюють ідентифікацію працівника зі своєю 
професією [1, с. 82; 4, с. 241 – 255]. Вплив на особистість соціально-психологічних чинників 
професійної діяльності є одним із найсуттєвіших, оскільки ці чинники впливають на сутнісні 
ознаки людини та ключові аспекти її життєдіяльності. Вони не тільки можуть сприяти 
формуванню специфічного стилю комунікації, але й призводити до викривлення соціальних 
та особистісних якостей людини. Саме з цим викривленням пов’язана професійна 
деформація особистості. Ймовірність її посилюється під впливом таких специфічних норм 
військової служби, як єдиноначальність і сувора підпорядкованість молодших старшим. 
Оскільки вік студентів і курсантів перших трьох курсів припадає на один з найскладніших 
етапів психічного розвитку, коли в особистості інтенсифікуються процеси свідомого 
управління собою, то актуальність створення умов для запобігання небажаному розвитку 
особистості майбутніх працівників правоохоронних органів набуває особливого значення. 
Чим виразніше виявляється у професійному середовищі посадова влада, субординація, 
розподіл посадових ролей та наголос на беззаперечність авторитету керівника, тим не 
сприятливішим може бути перебування у цьому середовищі з точки зору ризику професійної 
деформації, особливо для молодої людини. 

Крім того, аналіз досліджень С. Безносова [2, с. 69 – 74], Г. Попової [5], В. Васильєва 
[3, с. 104 – 109] та інших дозволяє говорити, що середовище, в якому діють співробітники 
правоохоронних органів, є переважно агресивним, а відтак воно може негативно впливати на 
їх особистісні  характеристики. 

Це засвідчують несприятливі емоційні компоненти ставлення співробітників органів 
внутрішніх справ до системи службового соціального оточення, висока напруженість та 
агресивність контактів, що особливо боляче переживається більшістю співробітників ОВС 
(Г. Попова). 

Вивчення ціннісних орієнтацій, самооцінки студентів, а також соціально-
психологічних факторів, що впливають на їх становлення, відкривають перед вихователями 
нові шляхи розвитку свідомої молодої людини, підвищення її  активності та успішності в 
навчанні, реалізації творчого потенціалу. 

Система ціннісних орієнтацій особистості не залишається незмінною упродовж усього 
життя людини, включаючи і зрілий вік. Стосовно динаміки системи цінностей в зрілому віці 
адекватнішим є не термін «формування», що припускає деякий кінцевий підсумок, а термін 
«розвиток», який має, на нашу думку, більш ширше значення. Тут ми не згодні, зокрема, з 
А. Петровським, який займає в цьому питанні протилежну позицію – «формування» 
розуміється їм і як розвиток особистості, і як цілеспрямоване виховання, тобто цьому 
терміну ним надається більш ширший сенс [6, с. 45]. Ми вважаємо, що по відношенню до 
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дорослої людини, система цінностей якого вже в основному сформована, слідує, ймовірно, 
говорити не про чітко розмежовані стадії формування, а, швидше, про індивідуальний рівень 
її розвитку. Об’єктивні, підтверджені експериментальними дослідженнями критерії оцінки 
рівня такого розвитку, не прив’язані до певного віку, а що носять універсальний, «не 
віковий» характер, нині недостатньо розроблені. 

На різних вікових стадіях ті або інші аспекти розвитку системи ціннісних орієнтації 
особистості з певною періодичністю виходять на перший план. Очевидно в той же час, що 
різні умови або механізми, що визначають суть цієї стадії ціннісного розвитку, можуть (хай і 
у меншій мірі) проявлятися і на інших етапах. Так, що лежить в основі періодизації 
Д. Ельконіна чергування пріоритетного розвитку мотиваційно-спожитої або когнітивної 
сфери, по суті, відбиває лише циклічний, фазовий характер паралельних процесів 
мотиваційного і когнітивного розвитку. В зв’язку з цим положення про обов’язковість 
послідовного проходження усіх вікових стадій стосовно ціннісного розвитку 
представляється нам занадто спрощеним. 
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ОБРАЗ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ  

ЯК ПРЕДМЕТ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Воєнно-політична ситуація, що склалася в Україні, починаючи з лютого 2014 року, 
анексія Криму, окупація окремих районів Луганської та Донецької областей, терористична 
діяльність диверсійних груп на території всієї країни поставили нові пріоритети перед 
Збройними силами України, підвищили вимоги до особистості військовослужбовця з боку 
суспільства. 

Тому формування позитивного образу військовослужбовця Збройних Сил України в 
усіх вікових категорій населення (дітей, молоді, людей зрілого й похилого віку) є 
першочерговим завданням освітньо-виховної та воєнно-іміджевої політики держави. 
Позитивний образ військовослужбовця в масовій свідомості населення сприяє зміцненню 
Збройних Сил, безпеки країни та її авторитету. 

Проблемою воєнно-іміджевої політики держави, формування позитивного іміджу та 
образу Збройних сил України займалися такі вчені, як Б. Агеєв, О. Бушков, С. Василевич, 
В. Данілов, Д. Кабанов, О. Калюжний О. Обознов, В. Пономаренко, Г. Ковальська та ін. 
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Метою нашого дослідження є з’ясувати, що таке образ і який образ 
військовослужбовця повинен бути сформований у масовій свідомості, щоб підняти імідж 
Збройних Сил України. 

За думкою дослідниці іміджу та образу Збройних Сил України Г. Ковальської образ 
військовослужбовця – це суб’єктивно побудована у свідомості людини система уявлень про 
його особистісні й професійні якості, а також емоційно-ціннісне ставлення до нього [1]. 

Виходячи з цього, образ військовослужбовця можна трактувати як емоційно 
забарвлений символічний образ або узагальнене стереотипне уявлення про його особистість, 
стихійно чи цілеспрямовано сформоване в масовій свідомості. Отже, говорячи про образ 
військовослужбовця, ми представляємо певну модель особистості з чітко визначеною 
структурою, наповнену відповідними властивостями й якостями. 

Під особистістю ми розуміємо системну якість, яку набуває індивід у взаємодії із 
соціальним середовищем. 

Структура особистості – це перш за все психологічне поняття. Ніхто, мабуть, не 
сумнівається в тому, що будь-яка особистість, у тому числі й військовослужбовця, уявляє 
собою самокеровану біосоціальну систему найвищої складності, й що елементи 
(підструктури) особистості взаємодіють між собою на психологічному рівні. Отже, наукове 
дослідження особистості військовослужбовця ЗСУ передбачає використання системного 
підходу, при якому структура його особистості уявляє собою систему біо-соціально-
психологічних ознак і властивостей, що знаходяться у взаємозв’язку та взаємодії. 

У вітчизняній та зарубіжній психології представлено ряд ґрунтовних і солідних 
структур, які сьогодні використовуються для дослідження особистості, зокрема, 
військовослужбовця. Авторами найрозповсюдженіших структур особистості є В. Ананьєв, 
Л. Божович, Л. Виготський, П. Гальперін, В. Давидов, О. Леонтьєв, О. Лурія, В. М’ясищев, 
Д. Узнадзе, З. Фрейд та ін. У наш час найбільш поширеними є теоретичні розробки 
структури особистості А. Петровського, К. Платонова С. Рубінштейна.  

Ураховуючи специфічність особистості військовослужбовця та необхідність 
врахування при її характеристиці співвідношення соціального й біологічного, успадкованого 
й набутого під час навчання, виховання, тренування й спільної військової діяльності ми 
обираємо структуру особистості, розроблену М. Шевандриним та представлену п’ятьома 
основними сферами [2, с. 7 – 8] (табл. 1): 

Таблиця 1 
Структура особистості за М. Шевандриним 

 

№ 
з/п 

Підструктура (сфера) 
особистості 

Компоненти підструктури (сфери) особистості 

1. Потребово-мотиваційна  потреби, мотиви, переконання, світогляд, ідеали, 
прагнення, інтереси, бажання, спрямованість особистості 
(система ціннісних орієнтацій та установок на певні види 
діяльності) 

2. Когнітивно-
пізнавальна  

система знань та особливості протікання пізнавальних 
процесів (сприймання, увага, мислення, пам’ять) 

3. Морально-вольова  морально-етичні та правові норми, совість, переконання, 
гуманність, емоційно-вольові стани, переживання, 
ставлення до навколишнього світу, до власних дій 

4. Міжособистісна міжособистісні взаємодії, стосунки, соціальний статус 
5. Активно-практична 

(творча) 
досвід, уміння, навички, здібності в певній сфері діяльності 

 
Отже, перед нами стоїть завдання – наповнити специфічним змістом обрану 

структуру особистості для створення й характеристики позитивного образу 
військовослужбовця Збройних Сил України на основі узагальнення нормативно-правової 
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бази, наукових розробок вітчизняних учених у галузі військової психології, соціології й 
педагогіки. 

1. Потребово-мотиваційна сфера особистості військовослужбовця ЗСУ. 
Потребово-мотиваційна сфера передбачає мотиваційно-ціннісне ставлення 

військовослужбовця до військової професії; наявність життєвих цілей, пов’язаних з 
професійною військовою діяльністю; усвідомлення необхідності оборони України, захисту її 
суверенітету, територіальної цілісності й недоторканності, стримування та відсіч збройної 
агресії й тероризму проти України; потребу в постійному професійному вдосконаленні тощо. 

2. Когнітивно-пізнавальна сфера особистості військовослужбовця ЗСУ.  
До системи знань, якими повинен володіти військовослужбовець, належать 

гуманітарні та соціально-економічні, природничо-наукові та фахові знання, що включають:  
• знання з філософії, політології, соціології, правознавства (у тому числі основ 

військового законодавства та міжнародного гуманітарного права); української мови за 
професійним спрямуванням (у тому числі риторики), історії України та розвитку української 
державності, історії української культури, історії війн та військового мистецтва; психології, 
педагогіки (у тому числі військового навчання та виховання); іноземної мови (зокрема 
військової та спеціальної термінології відповідно до потреб військової служби); 

• знання з інформатики та основ електротехніки, інженерної та комп’ютерної 
графіки; 

• тактичні знання, знання з військової топографії та розвідки; радіаційного, 
хімічного, біологічного захисту; стрілецької зброї та вогневої підготовки; статутів Збройних 
Сил України; автомобільної техніки, безпеки військової діяльності тощо. 

Щодо розвитку пізнавальних процесів, то військовослужбовець повинен володіти 
розвиненими уявою й інтелектом, високим ступенем самостійності, гнучкості й 
конвергентності мислення, кмітливості, сконцентрованості уваги; доброю оперативною і 
довготривалою пам’яттю, здатністю запам’ятовувати візуальну й слухову інформацію; 
ерудованістю; прагненням до пізнання нового тощо. 

3. Морально-вольова сфера особистості військовослужбовця ЗСУ. 
Особистість військовослужбовця на цьому структурному рівні повинна відрізнятися 

сформованістю морально-етичних норм, прийнятих у суспільстві; дисциплінованістю, 
почуттям особистої відповідальності за доручену справу, демократизмом, гуманністю, 
добротою, оптимізмом, терпимістю, справедливістю, принциповістю, тактовністю, 
емпатійністю, скромністю, доброзичливістю, відповідальністю, відсутністю шкідливих 
звичок, інтелігентністю, загальною культурою тощо.  

Крім того, військова професія потребує урівноваженості емоційно-вольових проявів 
та саморегуляції психічних станів, що передбачає: бути стриманим у ситуаціях, що 
стимулюють інтенсивне порушення психічного стану; виявляти терплячість, зібраність, 
вимогливість до себе й оточення; бути витриманим і спокійним в екстремальних умовах; 
відрізнятися нервово-психічною стійкістю, чіткістю дикції, виразністю викладу думки, 
рівністю в динаміці почуттів; мати низький рівень тривожності й агресивності; управляти 
настроєм та контролювати власні емоції; стійко переносити нервово-психічні навантаження 
тощо.  

4. Міжособистісна сфера особистості військовослужбовця ЗСУ включає характер 
міжособистісної взаємодії та стосунків з керівним складом, колегами та населенням тієї 
території, де він проходить службу.  

Тому на цій сфері особистості військовослужбовець повинен характеризуватися 
відкритістю, взаємодопомогою, зацікавленістю у спільній справі; міцністю контактів та 
конструктивністю у взаємовідносинах з керівництвом, колегами та населенням; володіти 
комунікабельністю – здатністю встановлювати ділові відносини, вмінням переконувати і 
впливати на людей тощо; користуватися повагою в колективі та серед населення. 

5. Активно-практична (творча) сфера особистості військовослужбовця ЗСУ. 
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На цій сфері рівні особистості військовослужбовець повинен мати високий рівень 
загальновійськової підготовки, що включає тактичну, розвідувальну, інженерну, 
топографічну, автомобільну, військово-медичну, вогневу, психологічну, стройову, фізичну 
та інші види підготовки. Характеризуватися високою активністю, працездатністю та 
креативністю – здатністю бачити передове, нове, знаходити вихід з нестандартних ситуацій 
та вирішувати проблеми оптимальними шляхами. 

Таким чином, охарактеризувавши особистість військовослужбовця на всіх її 
структурних рівнях – потребово-мотиваційному, когнітивно-пізнавальному, емоційно-
вольовому, міжособистісному, активно-практичному – ми представили соціально-
психологічний портрет або узагальнений (ідеальний) образ військовослужбовця ЗСУ. Саме 
такий образ постає в уявленні пересічного громадянина України, і чим більше відповідає 
йому конкретний військовослужбовець, тим більше довіри до нього в суспільстві. 

Предметом подальшого нашого дослідження буде розробка змісту, технологій, форм, 
методів і засобів формування позитивного образу військовослужбовця ЗСУ в усіх вікових 
категорій населення – дітей, молоді, людей зрілого та похилого віку в різних інститутах 
соціалізації (дитячих садках, школах, позашкільних виховних і культурних закладах, 
різнопрофільних соціальних інституціях, мікросоціумі, ЗМІ). 
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О РОЛИ ВОЛОНТЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
В РАЗРЕШЕНИИ ВОСТОЧНОУКРАИНСКОГО КОНФЛИКТА 

 
События, которые в наши дни разворачиваются на востоке страны, определенно 

указывают на то, что мы являемся свидетелями перелома в современной истории Украины, 
непосредственными участниками процессов, за которыми следует смена идеологий и 
устаревших парадигм. Мы не можем предугадать, как они трансформируются завтра, но уже 
очевидно, что им не суждено быть прежними. И главным действующим лицом, 
способствующим кардинальным изменениям, являются волонтеры – полноправные 
представители гражданского общества.  

Даже после Майдана пропасть, отделяющая это общество от безликой 
государственной машины, слишком велика, чтобы увидеть противоположный край, поэтому 
в ближайшее время социум не сможет влиять на политиков и военных по-настоящему, он не 
интегрирован в государственный аппарат и сам находится на стадии формирования. Следуя 
данным Research and Branding Group за март 2015 года степень доверия граждан к 
волонтерским и общественным организациям доходила до 57 %, что сопоставимо со 
степенью доверия к армии и церкви, у которой этот показатель достигал 62 %. В сравнении с 
этими показателями доверие к политическим силам составляло только 8 %, еще 81 % 
опрошенных заявили, что не доверяют политикам [1].  

Материалы, полученные Фондом «Демократические инициативы им. Илька 
Кучерива» совместно с социологической службой «Ukrainian Sociology Service» в январе 
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2015 года продемонстрировали даже большее доверие к волонтерскому движению, чем к 
церкви. В этом году оно впервые стало лидером опроса, набрав 3,4 балла против 3,3 у церкви 
по 5-бальной шкале оценки [2].  

С другой стороны, нельзя не видеть, что принятие решений в политической и военной 
сфере будет исходить не от гражданского общества, а от государства, существующего больше в 
декларативной форме, нежели в реальности. Волонтерам необходимо вырабатывать свою линию 
поведения, которая может основываться на следующих принципах. 

1. Любое решение касательно восточных регионов Украины должно, насколько это 
возможно, проходить через широкую общественную дискуссию, возможно референдум. Мы 
должны четко понять, кем являются для нас сторонники ДНР/ЛНР, и кем мы являемся для 
них. От этого зависят наши последующие шаги. 

2. Если большинство граждан поддержат целостность страны и признают население 
ДНР/ЛНР гражданами Украины, конфликт на Донбассе следует решать через социальную 
сферу, выделив ее из политического и экономического контекста. Движущей силой в данном 
случае должно быть не старое государство, а новое гражданское общество, причем с обеих 
сторон конфликта. Альтернативная точка зрения на судьбу страны не может быть 
аргументом для военного противостояния. 

3. В сложившейся ситуации политическая и экономическая составляющие не должны 
рассматриваться как основополагающие. В эпоху глобализации их контуры слишком 
размыты, а Украина, включая украинский политикум и социальную среду, пока не являются 
влиятельными игроками и не способны занимать независимую позицию. 

4. Основой украинского конфликта являются не идеологические разногласия, а 
реальные бедствия на бытовом уровне, созданные искусственно. Это, в свою очередь, дает 
возможность использовать такое положение в интересах населения Украины по обе стороны 
баррикад, налаживать связи и координировать действия. 

5. Внешний фактор в лице Российской Федерации необходимо позиционировать как 
неизбежное зло или бедствие, побороть которое можно только совместными усилиями. Для 
этого нет смысла вдаваться в идеологическую полемику с оппонентами. Диалог возможен 
только с мирным населением, живущим на территории нашей страны. 

6. Чтобы выиграть сражение за умы и выбить почву из-под ног противника мы должны 
победить советское мышление, для этого необходимы первоочередные реформы на Донбассе. 

7. Украинский конфликт намеренно ограничивается зоной АТО. Основные действия 
по мирному урегулированию должны происходить именно здесь. Линия фронта и блокпосты 
играют в этих процессах первостепенное значение. Территория вне зоны АТО 
позиционируется как зона мира. 

8. Основную работу по урегулированию конфликта должны делать не политики, а 
совместные волонтерские объединения, целью которых является достижение мира, 
стабильности и взаимопонимания через совместный созидательный труд. Благо – то, что 
объединяет; зло – то, что разъединяет украинцев. 

9. Основа успеха – работа на микроуровне, от организации к организации и от 
человека к человеку. Сама нынешняя ситуация несет в себе огромный потенциал для 
подобной деятельности. При этом успех может быть гарантирован лишь в случае, если такая 
деятельность будет носить выраженный миротворческий характер. С каждым новым днем 
войны для втянутых в конфликт сторон этот тезис становится все более очевидным и не 
требует доказательств. Важно только реализовать его в диалоге, без формальных 
посредников, без идеологии и без политики. 
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ЕФЕКТИВНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ 
ЯК УМОВА ТРАНСФОРМАЦІЇ ДИЗАЙНУ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ 

ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ 
 
Встановлення нових формальних демократичних інститутів, поряд із збереженням 

неформальних недемократичних практик, природно, виявило низьку конгруентність між 
цими групами інститутів в країнах СНД. Суперечності, як результат цього, безумовно, 
призводять до «тертя», які, як вказував Д. Норт, є джерелами змін. Формальні демократичні 
політичні інститути в країнах СНД, крім того, що вступили в протиріччя з неформальними, 
були по суті поміщені в несприятливе для них середовище раннього пострадянського 
суспільства. 

Відбувся перехід від номінального до уявного конституціоналізму. Тобто, від 
радянського конституціоналізму, де класичні принципи ліберального конституціоналізму не 
були присутні взагалі, до системи, де хоча б теоретично конституція розглядається як основа 
для обмежень влади. При цьому механізм реалізації права виводить прийняття політичних 
рішень із сфери конституційного контролю. Влада може діяти поза конституційним полем, 
приймаючи конституційні норми лише тією мірою, якою вони не заважають проведенню 
владних рішень [1, с. 218]. 

Однак інститути – не тільки правила гри, вони впливають на суспільство і 
перетворюють його певною мірою. Справедливі інститути можуть сприяти побудові 
справедливого суспільства. Дизайн формальних інститутів може сприяти або перешкоджати 
становленню демократії нарівні з іншими факторами [2, с. 15]. 

Можливість перейти до демократії в таких умовах залежить від того, як і коли може 
бути досягнуто переважання формальних інститутів. Це тривалий і складний процес. 

В. Гельман виділяє три різні варіанти такого переходу: 1) поступове прийняття 
формальних інститутів в якості побічного продукту розвитку конкурентної – насамперед, 
електоральної – політики в її нинішньому варіанті; 2) перехід до неконкурентного 
політичного режиму з подальшою інсталяцією формальних інститутів через централізацію і 
монополізацію влади в силу відновлення держави; 3) підрив оновленого політичного режиму 
на манер нового «нав’язаного переходу» в результаті ескалації конфліктів – в тому числі, 
через залучення в них політичних аутсайдерів і масових акторів. При цьому наслідки 
кожного з цих варіантів переходів неочевидні [3, с. 15 – 29]. 

Подальший розвиток пострадянського простору продемонстрував, що третій варіант 
трансформації через підрив режиму дійсно реалізувався. Події в Грузії, Киргизії і двічі в 
Україні, в рамках яких змінювалися політичні режими за участю масової мобілізації, 
підтвердили припущення дослідників. 

На першому етапі пострадянської трансформації як внутрішнє середовище 
(економічний стан, соціальна структура, політичні цінності тощо), так і зовнішня (несильна 
увага країн Заходу до демократичних процедур в країнах СНД через небезпеку реставрації 
комунізму за їх допомогою) були досить сприятливі для неформальних недемократичних 
політичних інститутів. Це призвело до того, що в ряді країн СНД встановився новий 
авторитаризм (Білорусь, Узбекистан, Туркменістан), який в деяких випадках за своєю 
жорсткістю значно перевершував режим пізнього СРСР. 

При цьому ескалація конфлікту і підрив режиму зсередини виглядає цілком реальною 
альтернативою збереженню статус-кво. Звичайно, підстав вважати, що криза пострадянських 
режимів сама по собі сприятиме їх демократизації, немає. В цілому, пострадянський досвід 
переходів зайвий раз підтверджує, що демократія не народжується «за замовчуванням» або 
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навіть в результаті зусиль «демократів» (нехай ними і рухають добрі наміри), але є, 
насамперед, «обумовленим результатом конфлікту» [4, с. 32]. 

Напівавторитарні режими країн СНД, на прикладі Грузії, Киргизії і України, 
продемонстрували, що запас їх міцності не такий великий. Обмеження, накладені 
демократичними конституціями, та закінчення термінів правління політичних лідерів у 
країнах СНД призводить, зокрема, до трьох наслідків: послаблюється роль неформальних 
інституціоналізованих правил, які пов’язані з першою особою в державі і грають велику роль 
в політичному житті; збільшується значення формальних демократичних інститутів; 
формується додаткова невизначеність, яка, як вказує ряд представників 
неоінституціонального підходу, сприяє збільшенню ролі ідеології в політичній боротьбі. 

У цих умовах, з одного боку, «кольорові революції» відкривають можливість для 
другого переходу, дають своєрідний поштовх застряглому демократичному транзиту. З 
іншого, – з огляду саме на «кольорові революції», автократи СНД постаралися позбутися 
будь-яких внутрішніх загроз з боку суспільства. Політична опозиція в декількох країнах 
(Середня Азія, Азербайджан, Білорусь) була фактично знищена або настільки 
маргіналізована, що була вже не в змозі впливати на політичні процеси. Цьому сприяла в 
якості негативного прикладу і революція в Киргизстані в березні 2005 року. Вона показала, 
що демократичні загравання з суспільством невблаганно ведуть до змін у політичній владі. 
Тому сусідні диктатори, щоб уникнути долі Акаєва, в корені припиняли будь-які прояви 
опозиційності, як у суспільстві, так і всередині правлячої еліти. Так, у 2005 році в 
Узбекистані були жорстоко придушені стихійні виступи жителів у місті Андижан. «Протидія 
Майдану» стало одним з найважливіших завдань внутрішньої політики Російської Федерації. 

Відтак, специфічні риси політичних систем пострадянського простору формувалися 
через складні, різноспрямовані процеси, у яких поєднувалося спільне та особливе, 
державотворчі імпровізації, прямі запозичення, інституційна інерція ще радянських часів. 

Слід зазначити, що процес побудови «вертикалі влади», ототожнення 
державотворення з сильною, ієрархічною системою виконавчої влади мав місце у всіх 
пострадянських країнах. Наявність «вертикалі влади», стрижнем якої став інститут 
пострадянського президентства, згубним чином відзначився на демократичних перспективах. 
Демократичні політичні змагання за владу великою мірою втрачали сенс у таких обставинах, 
набагато ефективнішою персональною стратегією просування до влади ставала демонстрація 
повної відданості лідеру та інтеграція до моноцентричної владної вертикалі. З іншого боку, у 
таких країнах як Україна, Грузія, Молдова, Вірменія, не кажучи вже про країни Балтії, 
політичний плюралізм, попри наявність подекуди суперечливих тенденцій, однотипних з 
виділеними вище, поволі набував інституціоналізованої форми. Пострадянські країни при 
всій своїй близькості на початковому етапі, мали, зрозуміло, і багато відмінностей, які з 
плином часу ставали все очевиднішими. 

Звичайно, в цілому у пострадянських республіках поки накопичено лише відносно 
невеликий досвід існування багатопартійності. Так, в Україні партії досі не відіграють 
значної ролі в політичному житті країни, досі переважають неформальні політичні інститути. 
Республіки Балтії стали лідерами в плані інституціоналізації політичного плюралізму, 
оскільки там вже наприкінці 80-х років багатопартійність стає реальністю. У Російській 
Федерації має місце фейкова багатопартійність, коли всі 4 парламентські партії однаково 
керовані з президентської адміністрації, а реєстрація нових незалежних політичних проектів 
фактично неможлива. У Середній Азії, Білорусі, Азербайджані ситуація іще гірша. 

Моноцентричні авторитарні тенденції політичного життя на пострадянському 
просторі повною мірою проявилися в пострадянській президентурі. Час показав, що інститут 
президентства в політичних системах пострадянських республік потребує правового 
вдосконаленнія шляхом демократичних перетворень. Потребує вирішення і в цілому 
проблема переважання неформальних інститутів, таких, як клієнтелізм або корупція, тим 
більше що вони великою мірою пов’язані саме з існуванням моноцентричної, 
неконкурентної владної вертикалі. Існування нових формальних демократичних інститутів, 
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поряд із збереженням неформальних недемократичних практик, становить собою вагому 
загальну проблему дизайну політичних систем пострадянського простору. 

Утім слід підкреслити, що напівавторитарні пострадянські режими, що фактично 
склалися на почату 2000-х років у Грузії, Киргизстані і Україні, були повалені у ході т.зв. 
«кольорових революцій». Задемонструвавши, що авторитарні тенденції на пострадянському 
просторі можуть мати зворотній результат, «кольорові революції» дали своєрідний поштовх 
застряглому демократичному транзиту в цих країнах, активізувавши громадянське 
суспільство та його роль у політичних процесах сучасності. 
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МАСОВА СВІДОМІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЛУГАНЩИНИ В ЗОНІ ВОЄННОГО 

КОНФЛІКТУ І ВРАХУВАННЯ ЇЇ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗСУ 
 
Донбас зараз перетворився на територію, де знайшли свій вияв характерні риси 

гібридної війни. Колись російсько-японська війна 1904 – 1905 рр. виявила риси стратегії і 
тактики, які стали визначальними в війнах першої половини ХХ ст. Через це дана, в цілому 
локальна для світу подія, стала предметом прискіпливого вивчення військових усіх країн [1, 
с. 343]. Так і нинішня російсько – українська війна стала прецедентною подією для початку 
ХХІ ст.  

У гібридних війнах гнучко поєднуються методи військових дій та невоєнні впливи на 
супротивника. Останні часто стирають різницю між війною і миром, фронтом і тилом. 
Агресор у гібридних війнах не гребує використанням терористичних методів, які запозичені 
з арсеналу міжнародних терористичних організацій. Найважливішим завданням 
супротивників у гібридній війні – залучення до участі у ній на своєму боці мирного 
населення. На цьому базуються технології створення злочинного натовпу [2], формування 
мережі добровільних інформаторів, залучення якомога більшої кількості людей у легалізацію 
самопроголошених політичних ефемерій на кшталт «ЛНР» чи «ДНР», мобілізації місцевих 
жителів до незаконних збройних формувань. 

Накопичений досвід показав, що у війнах подібного типу важливу роль відіграє 
інформаційна боротьба. При цьому вона ведеться в інших умовах, ніж інформаційна війна 
під час Другої світової війни. Якщо в першій половині і в середині ХХ ст. головними 
джерелами були радіо і друковані ЗМІ, то зараз головним інформаційним полем став 
Інтернет. Це – не просто зміна носіїв інформації. Газети і радіо передбачали вдумливого 
читача чи слухача. Інтернет розповсюджує величезну кількість повідомлень, де змішується 
важливе і неважливе, об’єктивна інформація і гадка, перевірена інформація і відверта брехня. 
Інтернет-користувач здається надзвичайно поінформованим, але насправді в його свідомості 
формуються внутрішньо суперечливі уявлення, в достовірності яких важко переконатися. 
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Масова свідомість теж починає функціонувати інакше, ніж в мирний час. Змінюється 
її структура. Внаслідок постійної зміни ситуації і атомізації становища індивідів суспільні 
опінії не встигають сформуватися. Їх місце заступають нестійкі утворення, тимчасові 
колективні орієнтації в ситуації. В оголеному вигляді починають функціонувати такі базові 
утворення передачі суспільної інформації як меми [3; 4]. 

В нашій літературі вже висловлювалася думка, що саме меми, як «елементарні 
інформаційні одиниці пам’яті», формують установки людей в таких умовах [5]. Більш того, 
треба вести мову не про окремі меми, а про мемплекси, що виконують функцію 
інформаційних машин [6, с. 262]. Подібні семіотичні утворення сприяють тому, що 
засвоюють люди з інформаційних повідомлень і як вони комунікують між собою. 

В кризових умовах слід особливу увагу звернути на багатошаровість суспільної 
свідомості загалом, і масової свідомості зокрема. Інколи вони в умовах війни суттєво 
розходяться. Якщо на їх верхніх рівнях домінують реакції мімікрії [7], то більш глибокі рівні 
можуть зберігати структури, що сформувалися в мирний період і чекають свого часу для 
виходу на поверхню. 

Неврахування цих характеристик функціонування суспільної свідомості в умовах 
гібридної війни може бути причиною виникнення явищ на кшталт «луганського синдрому», 
коли великі маси людей у пошуках безпеки починають солідаризуватися з агресором [8].  

Підсумовуючи можна сказати, що для виграшу у гібридній війні ЗСУ мусять 
орієнтуватися на нові аспекти її ведення. Треба створювати спецпідрозділи протидії 
інформаційній агресії, які б складалися з соціологів, психологів і мовознавців. Роль 
соціологів в сучасній армії повинна суттєво зрости. Українська армія повинна сприяти 
розвитку соціології національної безпеки, як інтегрального напрямку досліджень, де б 
поєднувалося соціологічне вивчення ризиків, з якими зустрічається країна, і вивчення 
конфліктного потенціалу, який в ній накопичився. 

Протидія інформаційній агресії не є маніпуляцією суспільною свідомістю. Брутальні 
маніпуляції призведуть лише до краху такої інформаційної політики (умовно кажучи, все 
одно доведеться відповідати, чому банкрутує «Південмаш», не отримуючи замовлень на 
новітню зброю, і чому Україна при цьому намагається її отримати з-за кордону). 

Гібридна війна висуває вимоги суттєвої автономізації армії від політики, 
перетворення її на стабілізуючий чинник внутрішнього життя країни. Тільки це дасть 
можливість ЗСУ змінити стратегію і тактику ведення інформаційного протиборства. 
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ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ  
У ПОЛІТИЧНІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ М. ГРУШЕВСЬКОГО 

 
Розбудова демократичної держави ставить на порядок денний ряд найважливіших 

питань, що потребують комплексного підходу, взаємодії громадянського суспільства і 
державних органів України. Особливо гострою у сучасних динамічних умовах воєнного часу 
виступає проблема формування концепції взаємодії Збройних Сил України з інститутами 
громадянського суспільства. Певний інтерес в цьому плані представляє політична 
публіцистика М. Грушевського, оскільки, накреслюючи плани побудови Нової України, він 
звернув увагу на коло концептуальних питань взаємодії армії і суспільства: «Война не может 
быть закончена без коренной перестройки общественных отношений – взаимоотношений 
общества и власти, раскрепощения общественных сил и новых свободных форм 
общественной организации. Вопрос об организации тыла, выдвинутый как насущная 
потребность войны сначала в очень узких, военно-технических формах, разрастается… и из-
за специальных военно-технических нужд выдвигаются на очередь основные вопросы этого 
общественно-политического порядка… лишь в них лежит судьба и чисто военных вопросов» 
[2, с. 5]. 

У роботі «На порозі нової України. Гадки і мрії», яка сьогодні визнана як політичний 
заповіт М. Грушевського демократичним силам України, вчений окреслив ряд принципів 
забезпечення обороноздатності країни. Концептуальним засадам цієї діяльності і присвячено 
окремий розділ «Армія». Наголошуючи на єдності армії і суспільства, ролі армії як 
захисника гуманістичних ідеалів, М. Грушевський писав: «… коли держава наша має стати 
палядіумом демократичних вільностей…, ареною національної згоди, то … на захист сих 
соціальних скарбів повинні стати якраз такі люди, котрі цінили б цей внутрішній зміст, ті 
вартості, які містить в собі ся держава» [1, с. 171]. 

Акцентуючи увагу на базових завданнях громадянства у питаннях формування армії, 
М. Грушевський наполягав: «І коли охоронним засобом нашої держави має бути армія, треба 
подбати, – самому-таки громадянству подбати, – щоб її скласти якнайкраще, влити до неї 
елементи здорові, надійні, дати їм напрям певний і незломний, характерові держави 
відповідний, щоб він не суперечив йому, не був для нього загрозою, а гарантією!» [1, с. 171]. 
Опікуючись духовно-культурним станом особового складу української армії, 
М. Грушевський підкреслював значимість патріотичних почуттів, високого рівня мотивації 
служіння своєму народу: «Треба поставитись до армії… як до окраси держави й нації, її 
почесну варту, куди йде все щонайкраще, найбільш перейняте щирим, серйозним 
відношенням до держави, її демократичних, соціальних і національних завдань… не за страх, 
а за совість, – щоб віддати кілька найкращих літ сповненню найважливішого громадянського 
обов’язку: боронити найвищі народні досягнення!» [1, с. 172]. 

Реалізація означених завдань значною мірою залежить від підготовки командного 
складу, умов проходження служби, уваги до особистості солдата, матеріального 
забезпечення, створення освітніх можливостей, забезпечення перспектив особистісного 
росту тощо. М. Грушевський акцентує увагу на потребі ефективного використання часу 
строкової служби: «Щоб побут … в сій армії не був марнуванням часу – щоб час регулярної 
служби був використаний як продуктивніше, аби можливо в короткий час вмістити всю 
потрібну для війська технічну підготовку – доведену до рівня сучасних вимог, а потім все 
дальше здійснювати через учбові збори, організовані в різні пори року так, щоб вони 
якнайменше відтягали живі сили краю від продуктивної праці» [1, с. 173]. При цьому 
дозвілля як командирів так і солдатів повинно бути «використано на завдання культури й 
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освіти. Щоб побут … у війську мав характер громадянського виховання і демократичної 
культури» [1, с. 173]. 

Характеризуючи бажаний моральний клімат в армії, відносини між командним і 
солдатським складом, М. Грушевський писав: «Щоб відносини … були близькі, щирі, 
братерські, щоб при формально твердій дисципліні і субординації армія мала дійсно 
демократичний характер по суті» [1, с. 173]. 

«Треба щоб кадрова старшина, – писав вчений, – складалась з елементів ідейних, 
культурних, інтелігентних, щоб ценз її – не тільки спеціальний, а й загальний – був досить 
високий… і вона була обставлена матеріально настільки відповідно, щоб не тікала з війська 
«на ситші пироги…» [1, с. 172]. 

Збройні Сили країни, організація і оснащення яких відповідають сучасним вимогам, 
виступають головним гарантом національної безпеки, значно підвищують її міжнародний 
авторитет. «На армію, так організовану і поставлену, не шкода буде великих засобів, великих 
вкладів, значної частини бюджету…, – писав М. Грушевський. – Але поставити її так … 
можна не паперовими законами і розпорядженнями, навіть не багатими асигнуваннями, а 
живою працею самого громадянства…, бо від сього залежить вся дальша доля нашої 
держави, нашої нації, нашої культури, демократичних і соціальних здобутків трудящих мас» 
[1, с. 173]. 

Збройний конфлікт на сході України вимусив у найкоротші строки, у неймовірно 
складних умовах, відроджувати наші Збройні Сили, мобілізуючи всі ресурси держави, 
активізуючи у різних формах військо-патріотичну роботу серед молоді. Отже, 
вищевикладені настанови видатного українського історика і суспільно-політичного діяча 
М. Грушевського і сьогодні зберігають свою актуальність. 
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Ситуація, пов’язана з рівнем керованості Донецької та Луганської області, перейшла з 

політичної площини на рівень науково-методологічної проблеми. Ця проблема пов’язана з 
комплексом геополітичних, економічних, культурних, інформаційних та інших чинників, і її 
вирішення на суто політичному рівні є вже неможливим. Ця проблема характерна і для 
інших регіонів нашої держави, але тут вона знайшла найбільш гостре вираження. Вона 
показала найбільш слабкі місця в системі в координації дій різних державних структур, 
відсутність загального розуміння завдань, що витікає з відсутності єдиної державної 
політики розвитку регіонів.  

Навіть за наявності бажання представників органів державної влади, військових 
структур, громадських організацій, місцевого населення вирішити цю проблему, методи її 
вирішення розуміються по-різному, що уповільнює досягнення результату. Така 
проблематика є новою для нашої держави. На обмеженій території ніколи не було 
зосереджено такої кількості військових формувань і ніколи не існувала ситуація, коли вони 
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мають активно взаємодіяти з цивільним населенням, органами державної влади та місцевого 
самоврядування, громадськими формуваннями. Тому виникла потреба у створенні 
структури, призначеної для виявлення і вирішення проблем, які існують у відносинах між 
цими суб’єктами. Такою структурою стало цивільно-військове співробітництво, система 
якого включає Управління ЦВС Збройних Сил України та групи ЦВС в секторах. 

В процесі роботи групи ЦВС в Луганській області нам здавалося головним побудувати 
систему діалогу між ключовими фігурами реалізації державних інтересів в регіоні. На 
сьогоднішній момент, на нашу думку, цей діалог вибудовано. Створено усі чинники, щоб з 
часом досягти стабільності в регіоні та перейти на плановий етап розвитку. 

Разом з тим існує декілька проблем, які уповільнюють досягнення поставленої мети – 
підвищення рівня стабільності та безпеки в регіоні. Першою з них є недоліки у системі 
взаємодії представників Збройних Сил України та громадян. Протягом кількох десятиліть 
існування нашої держави вирішення службово-бойових завдань ніколи не знаходилося у 
залежності від відносин с населенням у місцях дислокації цих підрозділів. Події, які мали 
місце у 2014 році – блокування місцевими мешканцями військових частин, пересувань 
техніки та озброєння тощо – ніколи не мають повторитися. Але для цього громадяни мають 
усвідомити залежність між ефективним функціонуванням військових частин та підрозділів і 
рівнем захищеності їх життя, здоров’я та власності. Зрозуміло, що в жодній державі світу 
збройні сили не можуть бути стовідсотково прозорими. Разом з тим, інформація щодо місії, 
завдань, правової основи функціонування, а також відомості, які можуть вплинути на настрої 
у суспільстві має оперативно доноситися до всіх зацікавлених суб’єктів. Системою цивільно-
військового співробітництва, речниками АТО, прес-офіцерами в секторах та бригадах багато 
зроблено для підвищення рівня інформованості та довіри громадян до Збройних Сил. На 
жаль, багато випадків ефективної сумісної діяльності військових та цивільних, надання ними 
допомоги одне одному так і не стає відомим громадськості, а окремі випадки непорозумінь 
та конфліктів одразу ж набувають широкого розголошення. Досить часто має місце 
тенденційність у висвітленні діяльності Збройних Сил України, для зменшення впливу якої 
необхідно, на нашу думку, покласти на керівників військових частин та підрозділів обов’язок 
щодо створення позитивного іміджу своєї структури в інформаційній сфері.  

Друга проблема тісно пов’язана з першою. Для того, щоб ефективно будувати 
відносини з громадськістю, представники Збройних Сил України мають бути належним 
чином підготовлені, у тому числі на рівні вироблення оптимальної моделі поведінки під час 
відносин з населенням. Існуючі у цій сфері настанови носять переважно загально-
декларативний характер та не можуть ефективно використовуватися у роботі з особовим 
складом. На нашу думку, необхідним є створення й затвердження  Інструкції щодо правил 
поведінки військовослужбовців під час спілкування з населенням. Цей правовий документ 
має визначати вимоги до поведінки військовослужбовців під час виконання службово-
бойових обов’язків, у позаслужбовій діяльності, під час спілкування з посадовими особами 
органів державної влади та місцевого самоврядування, працівниками та учнями 
(вихованцями) навчально-виховних закладів, населенням. Завдання, які виконуватимуть 
закріплені в ньому правила, мають охоплювати підвищення ефективності виконання 
покладених на Збройні Сили України завдань, підвищення рівня довіри до них громадян, а 
також вироблення позитивної моделі поведінки, додержання якої можливо буде 
відслідковувати, а відхилення від неї – своєчасно коригувати.  

Серед положень, які мають бути закріплені у вказаній Інструкції, мають бути вимоги 
щодо необхідності проявляти тактовність, ввічливість, доброзичливість у відносинах з 
громадянами, не припускати випадків приниження їх честі та гідності, а також випадків 
вживання експресивної лексики. Окрема увага має бути акцентована на необхідності 
збереження безпристрасності щодо політичних поглядів представників громадськості, якщо 
це не пов’язано із порушенням закону, та небажаності відстоювання військовослужбовцем 
своє політичної позиції, оскільки Збройні Сили України є частиною державного апарату і 
захищають інтереси всього суспільства, незалежно від приналежності до певних політичних 
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партій та рухів. Теж саме стосується неприпустимості відстоювання під час спілкування з 
громадянами провідної ролі окремої релігійної конфесії, а також інших можливих випадків 
дискримінації за статевою, расовою, національною, мовною чи іншими ознаками. 
Військовослужбовець усією своєю поведінкою має демонструвати готовність виконувати 
покладені на нього завдання незалежно від політичних уподобань, національності, мови 
спілкування та інших властивостей громадян, у відносини з якими він вступає.  

В Інструкції має бути приділена увага попередженню можливих конфліктів під час 
спілкування з громадськістю. Зокрема, там мають міститися рекомендації щодо 
особливостей носіння зброї під час відвідування органів державної влади та місцевого 
самоврядування, дитячих навчально-виховних та лікувальних закладів. Крім того, потребує 
регламентації процедура знайомства з представниками органів публічної влади, підприємств, 
установ та організацій, громадських організацій, під час якої військовослужбовці мають 
представитися, вести діалог в доброзичливій формі, виконувати загальноприйняті правила 
етикету щодо входу до службових кабінетів, привітання, прощання тощо.  

Особлива увага має бути приділена діям військовослужбовців у натовпі під час 
виникнення проявів незадоволення громадян певними аспектами їх життєдіяльності. 
Доцільним було б формулювання стандартних фраз заспокійливого характеру, які 
військовослужбовці мають вживати під час спілкування з метою засвідчення уваги до потреб 
та емоційного стану громадян з одночасною демонстрацією впевненої позиції представників 
Збройних Сил України у будь-яких ситуаціях. Потребують конкретизації також особливості 
поведінки військовослужбовців під час відвідування масових заходів, магазинів, 
розважальних закладів, у тому числі у цивільному одязі, пересування громадським 
транспортом тощо.  

На нашу думку, реалізація цих пропозицій дозволила б значно підвищити якість 
контактів між представниками Збройних Сил України і громадськістю, підвищило б рівень 
довіри до військовослужбовців з боку населення та значно збільшило б ефективність 
діяльності із встановлення миру та безпеки на території Донецької та Луганської областей. 
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МІСІЯ ПРИФРОНТОВОГО УНІВЕРСИТЕТУ В УМОВАХ  

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ 
 
В умовах гібридної війни університет старопромислового регіону вимушений 

прилаштовуватись до соціально-політичних змін як регіону так і країни в цілому. Через це 
його місія змінюється з класичної, яку ми звикли усвідомлювати завдяки працям 
В. Гумбольдта [1], П. Бурдьє [2] та Х. Ортега-і-Гассета [3], на нову, яка ще в процесі 
осмислювання та формування. На мій погляд, саме сьогодні досвід прифронтового 
університету зможе відкрити світові діаметрально нову парадигму свого існування та 
розвитку. Разом з тим використовуючи свій безцінний досвід, сформулювати нову місію, яка 
базується не тільки на інституційному призначені університету свого регіону, але й на 
принципах безпеки, відродження та подолання кризових ситуацій в стані організаційної 
депресії.  

Перші кроки напрямків формування нової місії можна зафіксувати за допомогою 
включеного спостереження. Об’єктом дослідження є Луганський національний університет 
імені Тараса Шевченка, саме він зміг одним із перших евакуюватись з окупованого 
Луганська до прифронтового Старобільська. Майже рік без підтримки уряду університет 
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бореться за своє існування, надаючи своїм студентам належний рівень освіти. Серед 
університетських завдань, таких як надавання якісною освіти, формування наукового 
співтовариства, організація наукових досліджень, впровадження результатів наукових 
досліджень та відповідати сьогоденню свого регіону, з’являються зовсім нові. Саме вони і 
формують новоутворення під назвою місія. Спробуємо їх окреслити: 

1. Адаптування університетської освіти до прифронтового регіону та запитів малого 
міста; 

2. Забезпечення безпеки своїм студентам та викладачам, які змогли переїхати до 
нового місця роботи; 

3. Налагоджування ділових стосунків зі Збройними Силами України; 
4. Співпраця з благодійними фондами, участь у волонтерських організаціях; 
5. Інформування співробітників про безпеку або небезпеку у місті; 
6. Розробка заходів щодо підвищення довіри населення регіону та співробітників до 

Збройних Сил України; 
7. Допомога у формуванні позитивного образу військового в уяві громадян регіону. 
Нова місія трансформує університет в головний суб’єкт громадянського суспільства, 

розширює його громадські завдання та обов’язки. Саме університет може стати платформою, 
де науковці різних наук (соціології, політології, історії, педагогіки тощо) зможуть допомогти 
державі формувати позитивний образ воєнного, підвищувати статус служби у Збройних 
Силах України, виховувати патріотичного громадянина своєї держави з активною 
громадською позицією.  

Таким чином, можна зробити висновок, що соціальним інститутам українського 
суспільства потрібно розробляти принципи тісної взаємодії між собою та за допомогою 
університетів втілювати в життя громадянські ідеї. В свою чергу прифронтовий університет 
стає головним суб’єктом громадянського суспільства, розширюючи свою місію, яка полягає 
не тільки у надаванні якісних освітніх послуг та формуванні науково-освітнього осередку у 
своєму регіоні, але й бути одним із перших у формуванні активного громадянського 
суспільства. 
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ДО ПИТАННЯ РОЛІ СТУДЕНТСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ  
У ПРОЦЕСАХ РОЗБУДОВИ ПРАВОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ  

 
Нині в Україні на фоні європейської інтеграції болюче відбуваються докорінні 

процеси правового державотворення і, в першу чергу, державозбереження, боротьба за 
піднесення культурно-історичних цінностей і соціальних орієнтацій суспільства. Особливе 
місце в цьому процесі належить майбутній політичній, економічній та культурній еліті 
країни – студентству, яке як найдинамічніша й наймобільніша частина суспільства активно 
залучається до процесів трансформації світоглядів українців.  
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З певніністю можна констатувати, що в останні роки система вищої освіти займала і 
продовжує займати провідне місце в національній економіці. На початок  
2014-2015 навчального року в Україні працювало 664 вищі навчальні заклади (у т.ч. 144 – 
приватні): 59 технікумів, 87 училищ, 222 коледжі, 175 університетів, 54 академії, 
66 інститутів, 1 консерваторія. У 387 вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації 
навчалися 251,3 тис. студентів (у т. ч.: молодших спеціалістів – 319,7 тис.; бакалаврів – 
9 тис.; спеціалістів – 217 осіб; магістрів – 63 особи). У 277 вищих навчальних закладах  
ІІІ-IV рівнів акредитації навчалися 1438 тис. студентів (у т. ч.: молодших спеціалістів – 
247,3 тис.; бакалаврів – 1063,2 тис.; спеціалістів – 273,3 тис.; магістрів – 139,9 тис.). 
Статистичні данні свідчать про те, що на початок 2014-2015 навчального року в середньому 
по Україні на один ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації приходилося 650 студентів, на один ВНЗ ІІІ-IV 
рівнів акредитації 5191 студент [2].  

Безсумнівно, залучення такої багаточисельної групи до процесів розбудови правової 
соціальної держави багато в чому визначатиме активний характер сучасних соціальних 
трансформацій. Важливим чинником громадянського самовизначення студентської молоді 
виступають студентські громадські організації, які в сучасних умовах розглядаються нами як 
провідні засоби соціального становлення і самовизначення особистості.  

Ряд дослідників питань студентства, зокрема специфіки функціонування студентських 
об’єднань і організацій (А. Калініченко, М. Квіткова, В. Кулик, О. Лісовець, С. Шашенко), 
використовують поняття «студентська громадська організація» для позначення об’єднання 
студентів, що функціонує у вигляді автономної або структурної одиниці вищого навчального 
закладу з метою реалізації певних ідей. 

На думку більшості науковців, в громадській структурі молодіжного руху сьогодні 
важливе місце посідають саме студентські об’єднення (профспілкові організації студентів, 
фахові студентські організації та об’єднання за інтересами, органи студентського 
самоуправління тощо). Зокрема, В. Кулик зазначає, що студентство «складає чи не 80% від 
чисельності молодіжних організацій, а під час і більшу їх частину» [1, с. 152]. 

Сьогодні у вищих навчальних закладах України активно діють різні студентські 
громадські організації, які презентують інтереси студентства. Багато з них претендують на 
офіційне представництво студентської громади – «Всеукраїнська студентська рада»,  ВМГО 
«Студентське братство», Об’єднення Студюючої Молоді «Зарево», «Українська Студентська 
Спілка», Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Українська асоціація 
студентського самоврядування» тощо (за даними з виписок з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які знаходяться в Укрдержреєстрі). 

Основною особливістю сучасних студентських громадських організацій поряд з їх 
демократичністю, добровільністю, великою різноплановістю напрямків діяльності, виступає 
спрямованість на вирішення правових, соціальних, професійних, освітніх та ін. питань. Як 
чинник соціального самовизначення студентської молоді, студентські громадські організації 
сприяють створенню умов для активної участі студентів в загально-політичному, соціально-
економічному, правовому та культурному житті країни, а саме: 

• реалізують підтримку і реалізацію ініціатив відносно розвитку студентства як 
прогресивної соціальної групи; 

• активізують участь студентської молоді у процесах державного життя; 
• організовують громадські обговорення суспільно-політичних питань, стану справ 

щодо прав і свобод студентства, національно-культурного та соціально-економічного 
розвитку молодіжної спільноти; 

• сприяють створенню простору для реалізації молодіжних проектів; 
• забезпечують об’єднення, консолідацію та координацію громадянської діяльності 

студентства вищих навчальних закладів України;  
• активізують залучення осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, до 

всеукраїнських і міжнародних програм співробітництва, що не лише визначають їх 
культурне дозвілля, а й  ефективно сприяють соціальному становленню молоді. 
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Таким чином, доречно підкреслити, що успішна розбудова і становлення. 
України як правової соціальної держави, її максимальне наближення до відповідних 

європейських стандартів  вимагає певного ступеня зрілості політичних, правових, соціально-
економічних передумов. І одним із важливих чинників стабілізації процесу державотворення 
можна вважати функціонування громадських об’єднань, у тому числі студентських. Тому 
державна політика має бути спрямована на більш ефективне використання конструктивного 
потенціалу студентських громадських організацій.  
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ОСОБИСТІСНІ ТА МОРАЛЬНІ ЯКОСТІ ВІЙСКОВОСЛУЖБОВЦЯ  

ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 
 
Сьогодні створення позитивного особистісного іміджу є актуальною проблемою для 

кожного спеціаліста, адже від цього значною мірою залежить його професійний успіх. У наш 
час, на засадах військового етикету, відбувається процес активної взаємодії Збройних Сил 
України та громадян. Військовий етикет – сукупність загальноприйнятих в армії правил, 
норм і манер поводження військовослужбовців у всіх сферах їхньої діяльності. До 
військовослужбовців висуваються високі етичні вимоги та професійні стандарти, що 
складають системоутворюючу основу професії військового. Проблеми створення 
позитивного образу спеціаліста розглядали І. Альохіна, Є. Горшкова, А. Панфілова. 

Суттєвий вплив на створення позитивного іміджу військовослужбовця ЗСУ мають 
особистісні якості військового: сильна воля, багатство почуттів, внутрішня енергія, 
порядність, кмітливість, дотепність, стійкість й незламність, почуття власної гідності, 
пошана до громади, вірність обов’язку, співчуття знедоленим, повага побратимства та 
товариства. 

Не менш істотними для військовослужбовця є вольові якості. До числа професійно 
важливих з них відносяться прагнення до волі, відстоювання повної свободи і незалежності 
особистості, народу, держави, прагнення до гуманності, цілеспрямованість у розвитку 
власних фізичних і духовних сил, самовладання, рішучість, самостійність, наполегливість, 
здатність приймати самостійні рішення і домагатися їх виконання, ініціативність, 
старанність [2], жертовність, честь і обов’язок, гідність і гордість. 

Військова мораль повинна декларувати шляхетне ставлення до людини, турботу про 
дітей, глибоку пошану до літніх громадян, любов до рідної землі, героїзм, миротворчу місію, 
милосердя. А також непохитну вірність ідеям, принципам української духовності: 
правдивість, справедливість, шляхетність. 

Військова етика передбачає дотримання військової дисципліни, яка зобов’язує 
кожного військовослужбовця [3]: 

• додержуватися Конституції та законів країни, Військової присяги, неухильно 
виконувати вимоги військових статутів, накази командирів; 

• бути пильним, зберігати державну та військову таємницю; 
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• додержуватися визначених військовими статутами правил взаємовідносин між 
військовослужбовцями, зміцнювати військове товариство; 

• виявляти повагу до командирів і один до одного, бути ввічливими і додержуватися 
військового етикету; 

• поводитися з гідністю й честю, не допускати самому і стримувати інших від 
негідних вчинків. 

Передумовою успішної діяльності військовослужбовця є його дисциплінованість. 
Ознаками дисциплінованості виступають знання та виконання статутних вимог, наявність і 
характер стягнень та заохочень, організованість, акуратність, пунктуальність, старанність, 
чесність, правдивість, щирість. 

Отже, виходячи із вищенаведених етичних характеристик можна зробити висновок, 
що особистісні та моральні якості військовослужбовця ЗСУ складають базову основу його 
військово-професійної вихованості, функціональної грамотності, здатності керувати своєю 
поведінкою відповідно до вимог статутів, загальної підготовленості. 
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РОЛЬ ДЕРЖАВИ В СТАНОВЛЕННІ СОЦІАЛЬНОГО АУДИТУ  
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ЕФЕКТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ  

 
Сьогодні роль та значення соціального аудиту для суспільства зростає у всьому світі. 

Цей факт не є випадковим, бо є результатом переваг, що надаються соціальним аудитом, 
глобальною соціально-економічною ситуацією та спрямованістю людей до кращої якості 
життя. Оскільки Україна – частина глобальної спільноти, процеси соціального аудиту є для 
неї невід’ємними. Тим не менш, впровадження цієї соціальної технології у систему 
державного управління й досі незначна. Держава має сприяти поширенню соціального 
аудиту за рахунок створення відповідної законодавчої бази, заохочення та підтримки 
практичних дій громадських організацій в цьому напрямку. Соціальний аудит є системою 
моніторингу таких напрямків діяльності органів влади, як соціально-мотиваційна політика, 
соціальні інвестиції, вирішення проблем розвитку місцевих громад [1]. Реалізація цих 
завдань сприятиме більш ефективній взаємодії між державою та громадянським 
суспільством.  

Зацікавленість регіональних органів державної влади та місцевого самоврядування в 
застосуванні соціального аудиту проявляється у тому, що вони, залучаючи незалежні 
спеціалізовані агентства, мають можливість отримувати об’єктивну інформацію не тільки 
про суспільні відносини у відповідних сферах на всіх рівнях, виявляти латентні форми 
соціальної напруженості та своєчасно вживати заходи для її подолання, але й постійно 
проводити вивчення і аналіз ефективності діяльності самих органів державної влади на 
різних рівнях. Саме тому соціальний аудит може бути ефективним інструментом у розробці 
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дієвих механізмів соціальної взаємодії, особливо в період соціальних невизначеностей. У 
першу чергу соціальний аудит може використовуватися як органами державної влади, так і 
інститутами громадянського суспільства з метою забезпечення сталого та довгострокового 
соціального розвитку; результати аудиторського обстеження дозволяють громаді отримувати 
найбільш повну та достовірну інформацію відносно соціального клімату на всіх рівнях 
життєдіяльності соціуму  й тим самим мати можливість більш цілеспрямовано та ефективно 
впливати на всю систему соціальних відносин; соціальний аудит може бути використаний з 
метою організації діалогу між соціальними партнерами, а також як інструмент налагодження 
співпраці між державною владою та організаціями громадянського суспільства. 

Заохочуючи громади та суспільство в цілому до соціального аудиту, держава може 
використовувати різноманітні інструменти й механізми стимулювання, від ліберальних форм 
регулювання та мотивації, до жорстких, визначених законодавством, вимог. Державна політика 
в напрямку просування соціального аудиту може мати такі приклади практичних дій: 
1) інформування спільноти про роль соціального аудиту в розвитку суспільства шляхом 
створення урядом спеціальних інформаційних центрів; 2) стимулювання та підтримка 
добровільних ініціатив громадських організацій та установ; 3) навчальна, дослідницька й 
методична підтримка широкомасштабного зростання регіонального потенціалу в напрямку 
соціального аудиту (проведення семінарів і тренінгів з соціального аудиту для державних 
службовців, представників громадянського суспільства тощо); 4) залучення до питань 
соціального аудиту широкого кола стейкхолдерів. Розвиток даного напрямку державної 
політики пов’язано зі сприянням в організації діалогу й партнерства держави, громадських 
об’єднань та інших зацікавлених сторін; 5) просування міжнародних стандартів, які 
застосовуються в соціальному аудиті на національному рівні, створення умов для поширення 
практик оцінки діяльності органів державної влади інститутами громадянського суспільства; 
6) створення спеціального законодавства із соціального аудиту, яке враховуватиме 
перераховані вище інструменти стимулювання й регулювання соціального аудиту в Україні [2]. 

Таким чином, Україна тільки починає роботу із просування соціального аудиту. На 
сучасному етапі технологія соціального аудиту може виступати як елемент контролю й 
самоконтролю державної влади. Відсутність нормативно закріплених підстав проведення 
соціального аудиту призводить до того, що його результати мають характер рекомендацій і 
не завжди враховуються в практиці управління. Дані обставини стимулюють подальший 
науковий пошук в цьому напрямку, перспективи якого полягають у необхідності створення 
закону про соціальний аудит, розробці правової бази, у формуванні позитивного ставлення 
до впровадження соціального аудиту на всіх рівнях (державному, регіональному, місцевому). 

 
Список використаної літератури 

1. Мазурик О. В. Соціальний аудит: теоретичні засади та технологія застосування в 
Україні: [монографія] / О. В. Мазурик. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2013. – С. 117 –
 128. 2. Кравчук І. В. Оцінювання державної політики в Україні: [монографія] / 
І. В. Кравчук. – К. : К.І.С., 2013 – С. 13 – 26. 

 
 
 

Ольга Іванівна Мальцева, 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки 
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

 
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ КОРЕКЦІЇ ІМІДЖУ ЗСУ  

В СВІДОМОСТІ МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ 
 

Від початку АТО на сході України, в державі було проведено декілька хвиль 
мобілізації, результати яких продемонстрували стійке небажання значної частини 
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військовозобов’язаного населення виконати свій військовий обов’язок. А повідомлення в 
ЗМІ та аналіз молодіжних Інтернет-ресурсів дозволяють зробити висновок про перевагу 
негативних оцінок Збройних Сил України молоддю, тобто потенційними призовниками. 
Незабезпеченість, соціальна незахищеність військових, непрестижність, відсутність 
комфортних умов несення служби, її примусовий характер і реальна загроза життю та 
здоров’ю – ось основні негативні характеристики, які відлякують молодь. Тому актуальним 
стає завдання корекції іміджу ЗСУ у свідомості майбутніх призовників. 

Проаналізувавши низку робіт присвячених роботі над іміджем різних організацій та, 
конкретно, Збройних Сил (Є. Богданова, В. Данілов, В. Зазикіна, В. Серебрянников, 
Л. Прудников та ін..) ми дійшли висновку, що корекцію іміджу ЗСУ слід здійснювати в трьох 
основних напрямках.  

Перший – «виробничий» передбачає зміну реальних характеристик ЗСУ.  
Це організація повсякденної діяльності і зміна зовнішніх характеристик армії, 

доступних сприйняттю молодих людей, так щоб вони максимально відповідали 
характеристикам ідеального іміджу. Разом з підвищенням реальної боєготовності, 
викоріненням негативних тенденцій в взаємостосунках військовослужбовців, укріпленням 
дисципліни, підвищенням матеріальної забезпеченості військовослужбовців, тут можлива 
корекція символіки і військової форми. 

Зміни ЗСУ повинні відповідати таким потребам молоді, як прагнення до руху, робота 
з сучасною технікою, оволодіння зброєю, забезпечення комфортних умов служби та ін. Крім 
того, важливо, щоб громадяни, які підлягають призову на військову службу, могли реально 
проявити свій вибір: визначити військову спеціальність, бажаний регіон служби або рід 
військ. 

Другий напрямок корекції іміджу – «іміджмейкерський», спрямований на організацію 
інформаційного середовища (реклама, PR-акції та ін), що посприяє формуванню у молодої 
людини суспільної і військової ідентичності. 

В цілях розвитку суспільної і військової ідентичності необхідно давати можливість 
молодим людям набути досвід відповідної поведінки, включаючи участь у ритуалах, 
пов’язаних з військовою діяльністю. Важлива роль ЗМІ, органів військового управління, 
суспільства в цілому в підтримці громадської і військової ідентичності. Необхідно 
враховувати, що публічне визнання молоді як «непатріотичної» і «схильної до асоціального 
способу життя» штовхає молодих людей до відповідної самоідентифікації. 

Одним з напрямів патріотичного виховання повинно стати чітке формулювання і 
уявлення в свідомості молоді державних цілей і місця ЗСУ у їх досягненні. Важливим є 
формування у буденній свідомості молоді адекватного ідеалу Збройних Сил України, 
уявлення про реальні військові загрози і т. п. 

Третій напрямок – «менеджерський» має поєднати у собі переваги першого та 
другого. 

Третій напрямок діяльності з корекції виходить з того, що імідж ЗСУ – явище 
групової повсякденної свідомості молоді. Безпосереднім способом її корекції є оптимізація 
масової комунікації. Під цим напрямком часто розуміють збільшення частки позитивної 
інформації про ЗСУ. Дійсно, в дослідженнях повсякденної свідомості відзначається 
значущість якості та кількості пропонованої об’єктом сприйняття інформації. Якщо 
інформації мало або вона сумнівна, то образ сприймається як далекий, небезпечний, хижий. 
Однак, поліпшення іміджу ЗСУ неможливо досягти шляхом простого збільшення інформації 
про ЗСУ і реклами військової служби, як вважає ряд авторів. Оптимізація може бути 
досягнута, передусім, за рахунок зміни психологічної структури масової комунікації.  

Інформація про ЗСУ повинна бути цікава для молоді. Виділяють шість загальних 
психологічних умов формування інтересу: зв’язок з реальною життєдіяльністю людей і 
суспільства, з тим, що їх хвилює; наявність деяких знань або досвіду – об’єкт не повинен 
сприйматися як абсолютно незнайомий; повідомлення повинно містити доповнення наявних 
знань – забезпечувати ефект новизни; виявлення незадоволеної потреби в інформації або її 



 52 

формування у разі необхідності; забарвленість інформації позитивними емоціями; прямий 
психологічний вплив, заснований на зараженні і наслідуванні. 

Для забезпечення ефективного запам’ятовування інформації, слід враховувати 
особливості її збереження. Відомо, що краще зберігається інформація, яка більш 
структурована. 

Результати досліджень впливу теленовин показали: тематичний, послідовний виклад 
подій призводить до покладання відповідальності за те, що відбувається на суспільство і 
уряд. Фрагментарний виклад призводить до перебільшення приватних мотивів окремих 
людей. Тобто, у разі фрагментарності викладу через наявні недоліки відповідальними у 
свідомості людей будуть самі військовослужбовці, при тематичному освітленні – суспільство 
і держава. Отже, висвітлюючи в ЗМІ діяльність ЗСУ, слід дотримуватися тематичної 
(блокової) інформації, на противагу мозаїчності інформаційних повідомлень. 

На формування іміджу ЗСУ може впливати такий феномен як перцептивний захист. 
Це поняття, означає спосіб, за допомогою якого людина захищає себе від сприйняття 
загрожуючих їй і травмуючих її стимулів. 

Можна навести такий приклад перцептивної захисту. ЗМІ часто «з найкращих 
спонукань» розповідають про труднощі військової служби (застаріла військова техніка; 
військового спорядження не вистачає, а нове закуповують неякісне; солдат тримають у 
жахливих умовах, навіть, їжі не вистачає; держава погано справляється з вирішенням 
проблем військовослужбовців, допомоги можна чекати лише від волонтерів і т. д. і т.п.). Це 
стає яскравою характеристикою ЗСУ, які сприймаються як армія жертв, а не захисників. 
Природно, що молодь не бажає служити в таких Збройних Силах. 

Таким чином, корекція іміджу ЗСУ у свідомості молоді це завдання, яке слід 
виконувати комплексно, через послідовні інформаційно-агітаційні заходи, у яких зацікавлено 
керівництво як держави, так і Збройних Сил.  
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СОЦІАЛЬНА СОЛІДАРНІСТЬ ЯК ОПТИМАЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВИ  

І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА – ПРОГРАМУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО 
 
Сучасне розуміння солідарності як ідеї взаємозв’язку держави і суспільства 

передбачає три докорінно різних його трактування. Так, за індивідуалістичною 
інтерпретацією, солідарності не існує у буквальному розуміння слова. Ліберальний 
індивідуалізм визнає лише солідарні зобов’язання, якщо вони будуються на основі договору, 
тобто, якщо особисті інтереси співпадають з інтересами спільноти, то такий договір є 
солідарним, а якщо – ні, то у такому випадку він не є солідарним. 
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Другий підхід – колективістське бачення, яке можна пояснити на комуністичному 
прикладі: солідарністю тут виступає поняття боротьби у рамках класової боротьби. 
Солідарність практикується з робочим класом і партією, яка керує робочим класом, а з усіма 
іншими групами, які не належать до вістря революції, солідарності немає – це класовий 
ворог або інші реваншистські чи реакційні сили. 

Персоналістична інтерпретація або ще християнське тлумачення солідарності 
охоплює всі соціальні групи суспільства, зокрема, слабких і бідних людей. Солідарність є 
основним соціальний принципом, що бере свої витоки з соціальної природи людини і є 
конкретним вираженням соціальної любові. Ця солідарність охоплює у глобалізованому світі 
також інші народи та нації, при чому тут потрібно брати до уваги порядок любові: через 
«любов до дальнього» не можна нехтувати «любов’ю до ближнього» [1]. 

Звичайно, що зобов’язання солідарності існує на основі договору. Всім своїм 
існуванням людина завдячує первинним спільнотам, адже вона взагалі може існувати і 
сприйматись як особистість тільки у спільноті і виходячи з спільноти. Жодним чином це не 
заперечує власну формуючу активність людини, але спільнота виступає або передумовою 
для такої діяльності, або така діяльність може реалізуватись лише у спільноті. Людина 
повинна розкривати і розвивати себе у культурному, економічному, технічному і духовному 
плані. Але вона це може зробити, якщо лише є відповідне середовище. Проте це середовище 
потребує державної інституції, щоб взагалі функціонувати. У цьому відношенні держава має 
право вимагати солідарності від своїх громадян. Цим стає очевидною помилка 
індивідуалізму: людина не є автономною і самодостатньою, вона не може звільнитись від 
спільноти, вона завжди включена у суспільство. Оскільки ніхто не може оминути 
суспільство, то принцип солідарності є також наслідком соціальної природи людини. 

Кожна людина потребує спілкування і співпраці, щоб розвивати свою особистість і 
вижити, і водночас кожна спільнота потребує співпраці і участі кожного з своїх громадян, 
щоб виконати своє завдання. Це є основою солідарності. Люди і спільнота впливають один 
на одного через обряди та звичаї, шляхом тиску громадської думки або через мужність 
казати правду, шляхом економічних рішень про інвестиції та споживання, шляхом 
політичних рішень, наприклад, шляхом виборів. Тобто, принцип солідарності є конкретним 
вираженням чесноти справедливості. 

Кожна спільнота має одну або декілька цілей, які можна досягнути лише у спільноті, і 
це тільки за участі та допомоги її членів. Важливо точно визначити межі солідарності, якими, 
на думку Норберта Нойгауза, слід визнати: 1) ціль/ цілі спільноти; 2) способи досягнення 
таких цілей у колективній співпраці; 3) показники того, наскільки такі цілі дійсно 
дозволятимуть людині розвинути свою особистість. 

Неприпустимим і антисолідарним буде те, якщо якійсь спільноті йтиметься дуже 
добре, у той час коли членам цієї спільноти йтиметься погано. Заходи спільноти є 
виправданими лише тоді, коли вони допомагають людині розкрити та розвинути себе краще, 
аніж це було би без допомоги спільноти. Однак, окрема людина одночасно є членом багатьох 
спільнот, кожна з яких очікує солідарності і відповідних вкладів, які у конкретному випадку 
все ж можуть перетинатись і взаємно виключатись. Тут питання торкається ієрархії 
цінностей.  

Слід зазначити, що в останні десятиліття саме в Європі суспільна солідарність значно 
посприяла соціальним гарантіям для широких верств населення. Були запроваджені пенсійне 
страхування, медичне страхування, страхування на випадок безробіття, системи соціальної 
допомоги; солідарність, так би мовити, обюрократилась і вона була забезпечена правовими 
претензіями. З іншого боку, це веде до того, що певні люди намагаються використати цю 
соціальну мережу, хоча вони і самі були б у стані заробити собі на прожиття. Принцип 
солідарності також вимагає від кожного окремого члена лояльності як щодо інших членів 
спільноти, так і щодо самої спільноти. Обман у системі страхуванні і тому подібні речі є 
тяжкими порушеннями проти зобов’язань лояльності, оскільки такі порушення 
несправедливо претендують на солідарність інших людей і спільноти. 
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Очевидно, що світова спільнота потребує нової онтології, нової етики, нової 
соціальності, нового апарату бачення і моделювання майбутнього, нових механізмів 
узгодження інтересів і цінностей. Інакше кажучи, нових механізмів виживання і 
самоорганізації. В умовах глобальної трансформації на перший план виходять нові етичні 
підстави буття – етика ненасильства, проблеми довіри і вільної лояльності, а також пов’язані 
з ними механізми самоорганізації та синергетичного взаємодій-наслідком, технології «м’якої 
влади» (soft power) і рефлексивного управління. Виникають локальні соціальні ніші, в яких є 
запит на нову соціальність, вибудувану на основі етики «заборони зла» [2]. 

Соціальна солідарність, заснована на уявленні про загальну соціальну суб’єктністіь, 
яка, в свою чергу, заснована на християнському уявленні про креативну людину та людське 
сотворіння за образом і подобою Божою, стає потенційною ідеологією самоорганізації та 
саморозвитку амбітного суспільства. Тому питання про погодження та солідаризації 
інтересів і цінностей всіх учасників громадських відносин, оптимальної взаємодії держави і 
громадянського суспільства виступає в якості одного з ключових для програмування 
майбутнього. 
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РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В ЗАБЕЗПЕЧЕНІ  
ПРАВ ТА СВОБОД ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

 
В умовах сьогодення все більшого значення набувають інститути громадянського 

суспільства, складовою яких є громадські організації, утворювані відповідно до Конституції 
України для здійснення захисту прав і свобод громадян та задоволення їхніх політичних, 
економічних, соціальних, культурних інтересів. Відповідно, актуальним питанням є 
здійснення громадського контролю за дотриманням прав і свобод військовослужбовців, 
особливо в умовах проведення антитерористичної операції.  

В Україні діють громадські організації, які об’єднують спільними інтересами не 
тільки військовослужбовців, а й членів їх сімей. Такими громадськими організаціями є: 
Спілка офіцерів України, Товариство українських офіцерів, Всеукраїнська спілка 
безквартирних офіцерів, тощо. Зазначені організації ведуть активну діяльність у сфері 
забезпечення прав і свобод військовослужбовців, шляхом проведення круглих столів з 
актуальних питань, участі в парламентських слуханнях по пенсійному забезпеченню, 
соціальному захисту, тощо.  

Для налагодження системного діалогу з інститутами громадянського суспільства, 
надання можливості доступу до інформації про діяльність Збройних Сил України, 
забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності Міністерства оборони України, 
забезпечення системного впливу інститутів громадянського суспільства на реалізацію 
соціальних прав військовослужбовців та членів їх сімей створено Громадську раду при 
Міністерстві оборони України. В склад якої входять представники інститутів громадянського 
суспільства, в тому числі і перерахованих вище громадських організацій.   

Крім того, в Україні діють правозахисні громадські організації, такі як: Українська 
Гельсінська спілка з прав людини, Унікальна країна, Джерела права, Центр демократичного 
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розвитку, правозахисний центр Поступ та інші. Основними напрямами діяльності є захист 
прав людини та основоположних свобод у судах, органах державної влади та місцевого 
самоврядування; надання правової допомоги особам у захисті своїх прав і свобод; здійснення 
постійного моніторингу дотримання прав людини та основоположних свобод в Україні й 
інформування про факти порушень прав і свобод, тощо. Військовослужбовці також можуть 
звертатися до зазначених організацій для захисту своїх прав і свобод. Діяльність 
правозахисних організацій є своєрідною гарантією прав і свобод людини і громадянина, в 
тому числі військовослужбовців. Найбільш потужною на сьогоднішній день є Українська 
Гельсінська спілка з прав людини, до якої входять близько 30 правозахисних організацій 
України. Результати своєї діяльності відображаються в щорічних звітах. Окремим розділом 
звіту є права військовослужбовців. Так, у звіті звертається увага на проблемні питання та 
позитивні моменти щодо забезпечення прав і свобод військовослужбовців. Особливу роль 
правозахисні організації відіграють в умовах сьогодення, коли наші військовослужбовці 
боронять країну від агресії на сході України. В цей час військовослужбовцям особливо 
потрібна правова допомога.  

Зазначимо, що ст. 19 Закону України «Про демократичний цивільний контроль над 
Воєнною організацією і правоохоронними органами держави» передбачає можливість 
громадських організацій запитувати та отримувати в установленому порядку інформацію, 
яка не містить державної таємниці, з питань діяльності Збройних Сил України, інших 
військових формувань, правоохоронної діяльності; проводити громадську експертизу 
проектів законів, рішень, програм, представляти свої висновки і пропозиції відповідним 
державним органам для врахування в ході реформування Збройних Сил України, інших 
складових частин Воєнної організації та правоохоронних органів держави; брати участь у 
громадських дискусіях та відкритих парламентських слуханнях з питань реформування і 
діяльності Збройних Сил України, інших ланок Воєнної організації та правоохоронних 
органів держави, проблем правового і соціального захисту військовослужбовців, членів їхніх 
сімей; знайомитися з умовами служби, життя і побуту військовослужбовців; через суб'єктів 
права законодавчої ініціативи виступати із законодавчими ініціативами в галузі соціального 
захисту військовослужбовців, пенсіонерів та членів їхніх сімей [1]. Водночас слід зазначити, 
що на практиці деякі зазначені положення важко реалізувати. Наприклад, це стосується 
доступу на територію військових частин та інших об’єктів представників громадських 
організацій, можливість безпосереднього спілкування представників громадськості з 
військовослужбовцями та інші.  

Позитивним, на нашу думку щодо участі громадськості у військовій сфері є діяльність 
військового командування в цьому напрямі. Так, прийнятий наказ Міністра оборони України 
«Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики у 
військовій сфері» [2] та Директива №Д-13 «Про вдосконалення співпраці органів військового 
управління з громадськими організаціями» [3]. Відповідно до зазначеної Директиви органи 
військового управління повинні сприяти роботі громадських організацій у виконанні їх 
статутних завдань у сфері оборони, для чого у планах виховної та соціально-психологічної 
роботи передбачати проведення спільних заходів щодо участі громадських організацій 
вирішенні питань соціального захисту, сприяти вивченню громадської думки, забезпечити 
своєчасне публічне реагування на пропозиції та зауваження громадських організацій; вживати 
заходів, спрямованих на розвиток партнерських відносин та поглиблення співробітництва з 
громадськими організаціями, забезпечення всебічної підтримки суспільно значущих 
громадських ініціатив; залучати представників громадських організацій до складання Військової 
присяги, проведення заходів з нагоди державних та професійних свят, «Дня відкритих дверей» у 
військових частинах із ознайомленням з умовами проходження військової служби, тощо [3]. 

На нашу думку, громадські організації на сьогоднішній день ще не займають таке 
місце в суспільстві, як в зарубіжних державах. Але громадський інститут правового захисту 
може відігравати роль незалежного контролера та сприяти інформуванню громадськості про 
потреби і проблеми військовослужбовців. 



 56 

Список використаної літератури 
1. Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією та 

правоохоронними органами держави: Закон України від 19 червня 2003 року // [Електронний 
ресурс]. – режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/975-15. 2. Про забезпечення 
участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики у військовій сфері наказ 
Міністра оборони України від 18 травня 2011 року №262 // [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://www.mil.gov.ua/diyalnist/zvyazki-z-gromadskistyu/gromadska-rada/nakaz-pro-
uchasti-gromadskosti-u-formuvanni-ta-realizaczii-derzhavnoi-politiki-u-vijskovij-sferi.html. 3. Про 
вдосконалення співпраці органів військового управління з громадськими організаціями: 
Директива Міністра оборони України від 27 квітня 2009 року №Д-13 // [Електронний ресурс] 
– Режим доступу: http://www.mil.gov.ua/diyalnist/zvyazki-z-gromadskistyu/gromadska-
rada/direktiva-ministra-oboroni-ukraini-pro-vdoskonalennya-spivpraczi-organiv-vijskovogo-
upravlinnya-z-gromadskimi-organizacziyami.html. 

 
 
 

Тетяна Вікторівна Міхайліна,  
кандидат юридичних наук, доцент кафедри  

теорії та історії держави і права та адміністративного права  
Донецького національного університету 

 
ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ ЯК ОСНОВА  

ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
 
У часи занепаду економіки нашої країни, загальної суспільної кризи та військових дій, 

які вимушена вести Україна, особливого значення набуває самоорганізація суспільства у 
боротьбі із зовнішніми і внутрішніми проблемами. Дискредитація державних інститутів 
лише додає гостроти даному питанню, оскільки безсилля держави перед обличчям сучасних 
загроз спонукає громадян до об’єднання заради вирішення спільної мети. 

Саме цим характеризується початковий етап формування громадянського суспільства, 
яке розуміється у юридичній науці як «вільна асоціація (союз) рівноправних, свідомих 
громадян-власників та їх об’єднань, які в рамках правової системи, поза втручанням 
держави, самоорганізовано реалізують свої приватні і суспільні інтереси» [1, с. 11]. 

Причому громадянське суспільство виступає певним фундатором правової держави, 
коли суб’єкти соціальних відносин створюють механізми самоорганізації й самореалізації в 
межах існуючого правового поля. Якість їх рішень та характер вчинків залежить від ступеня 
розвиненості правосвідомості. Громадянин повинен усвідомити цінність права як 
невід’ємного атрибуту демократичної правової держави, а суспільна правова свідомість має 
сприймати і визнавати інструментальну функцію права як засобу вирішення існуючих 
протиріч [2, с. 20 – 21]. А отже формування розвиненої правосвідомості є запорукою 
ефективної інтеграції суспільних інституцій у державний механізм, що забезпечить не лише 
бажання, а й реальну можливість громадян брати участь в управлінні державою, а також 
реалізовувати певні суспільно корисні завдання. 

Слід зазначити, що під впливом революційних процесів у державі суспільна 
правосвідомість на короткий період стихійно зросла, але внаслідок розчарування відсутністю 
кардинальних зрушень у суспільстві, позитивні настрої змінилися апатією та усвідомленням 
власного безсилля. Тому на тлі подібних настроїв повинна зростати роль громадських 
об’єднань як інструменту включення особи до суспільного життя, бо можливості 
колективного утворення у досягненні його мети суттєво збільшуються у порівнянні з 
індивідуальними зусиллями окремого громадянина. Крім того, громадські об’єднання не 
лише забезпечують формування та підтримання належного рівня правосвідомості населення, 
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а й знижують рівень стихійності у реалізації поставлених завдань, формують загальні 
правила поведінки у функціонуванні інститутів громадянського суспільства. 

Тим не менше, здійснення громадськими об’єднаннями своїх функцій неможливе без 
дотримання низки вимог та реалізації чітко визначених напрямів діяльності. Так, у 
формуванні громадянського суспільства не спостерігатиметься суттєвого прогресу, доки 
громадськими об’єднаннями у повній мірі не буде реалізовано їх інформаційно-
просвітницький напрям діяльності. Причому це стосується налагодженню координації 
усередині громадських об’єднань, між їх членами; посилення зв’язків між різними 
громадськими організаціями (в тому числі інформування про заплановані заходи, їх мету та 
засоби її досягнення, спільна участь у заходах). З використанням сучасних інформаційних 
технологій, зокрема соціальних мереж, виконання зазначених завдань значно полегшується. 

Також не слід недооцінювати просвітницькі заходи серед широких верств населення з 
особливим акцентом на цілеспрямованій роботі з молоддю. «Формування правосвідомості 
молоді має ґрунтуватися на роз’ясненні призначення і сенсу правових настанов, що 
сприятиме глибокому усвідомленню їх ролі, соціальної значимості, доцільності і 
необхідності дотримання» [2, с. 10]. Молодь має більш гнучку психіку, порівняно з особами 
зрілого віку, а також більш гостро бажає змін та не тяжіє до минулого, тому за наявності 
системної роботи й грамотно розроблених програм, в неї легше сформувати позитивну, 
соціальну активну модель поведінки. Правопросвітницьку діяльність слід починати ще зі 
школи, поступово пояснюючи переваги життя відповідно до правових приписів, 
використовуючи рольові ігри, ілюстративний матеріал, роботу у групах із обговоренням 
проблемних ситуацій. Залучення молоді до активного суспільного життя слід продовжувати 
у вищих навчальних закладах, реалізуючи концепцію соціально-патріотичного виховання, 
що у повній мірі можливо лише за наявності активної співпраці між вищими навчальними 
закладами та громадськими об’єднаннями. 
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ЯК КАТАЛІЗАТОР АКТИВНОСТІ МАС 
 
Соціальна історія людства – це постійна зміна ідей, цінностей, пріоритетів. 

Культурний досвід суспільства забезпечує умови для соціальних рухів, прискорює або 
уповільнює їх активність. Кожна культурна течія з’являється під впливом ряду чинників і 
може породжувати соціальні трансформації, які є продуктом активних дій індивідів. В той 
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же час, соціальні рухи можуть сприяти виникненню культурних течій, але якщо вони 
розвиваються всупереч ним, то призводять до дезорганізації суспільних відносин. 

Дезорганізація постає наслідком втрати культурної основи, що супроводжуватиметься 
девіаціями у формах конформізму, ритуалізму, спротиву тощо. Ці девіації посилюються як 
внаслідок втрати відчуття органічної солідарності з характерним для неї розподілом функцій 
і координованістю дій, про що застерігав Е. Дюркгейм, так і внаслідок соціального 
відчуження, фрустрації та соціальної аномії, які посилюватимуться з почуттям 
непередбачуваності, та через блокування поведінки групи з боку влади і неможливість 
задоволення «базисних потреб», на що вказував Д. Бертон [1, с. 150]. Відчуття недосяжності 
цілей, марності дій призводить до роз’єднаності в «старій системі», служить середовищем 
для формування та мобілізації соціальних рухів. Причому, невизначеність норм і цілей 
частіше викликають соціальні рухи, ніж бідність. Тобто, причиною революційних подій 
стають не ступінь економічної потреби і політичного гніту, самі по собі, а їх психологічне 
сприйняття, що викликає деривацію. Отже, революції відбуваються, коли є надія на 
покращення життя, коли очікування зростають, випереджуючи можливості. І соціальне 
незадоволення може викликати соціальну активність як серед соціальних «низів», так и серед 
провладних олігархічних «верхів». 

Так, досліджуючи соціальні рухи, С. Верба та Н. Най дійшли висновку, що високий 
рівень активності демонструють громадяни, які представляють високостатусні групи 
населення. Вони володіють таким відсотком соціального ресурсу (рівень доходів, освіти, 
інформації), який надає можливість впливати на прийняття політичних рішень [Цит. за: 
2, с. 123]. Але їм притаманні здебільшого конвенційні форми участі, оскільки метою їх 
активності не є розвалення системи, в якій визначені їх ролі. Натомість, високий рівень 
деривації притаманний молоді, соціальним «низам», які схильні до неконвенційних, 
акціоністських форм політичної активності з метою перерозподілу соціальних ресурсів на 
свою користь [3, с. 162]. 

Виникнення групової активності через нерівність доступу до соціальних благ і 
політичних можливостей пояснює концепція «відносної деривації» У. Руінсаймена. Соціальні 
групи, як і індивіди, порівнюють свої можливості з можливостями інших груп, і в умовах 
негативного характеру порівняння зростає колективна незадоволеність як основа протесту. 
Політичним цей протест стає за умов, що група сприймає свою роль як «функціональну», бере 
на себе відповідальність, здатна артикулювати свою позицію. За думкою П. Бурд’є, маркером 
стає «здатність громадян визнавати політичні питання політичними, ... даючи на них політичну 
відповідь і виходячи з політичних принципів» [4, с. 103]. 

Каталізатором активності виступає інституційна спроможність системи, яка апріорі 
визначає рівень залучення громадян до політики. Наявність «конвенційних каналів» участі у 
політичному житті для громадян визначає рівень демократичності системи. Але, соціальні 
структури можуть і інтегрувати, і протиставляти групи, породжуючи між ними протиборство. 
Слідуючи теорії «структурного насильства» Й. Гальтунга, очевидно, що причинами соціально-
політичних катаклізмів є структурні умови суспільства, які здійснюють «структурне насильство» 
системи соціально-політичних відносин. Структури відновлюються навіть за умов повалення 
влади із застосуванням прямого насильства, оскільки нова еліта займає місця, що звільнилися, і 
не змінює практик. Вирішення структурних конфліктів можливо через зміну практик, 
спрямованих на мінімізацію інституційної несправедливості [5]. В той же час, недорозвинуті 
політичні інститути не здатні надавати легітимні засобі представництва інтересів мобілізованих 
груп. В цьому випадку відбувається ескалація соціально-політичної напруженості, активізація 
насильницьких дій [6]. 

Отже, структурними передумовами виникнення соціальних рухів є структурна 
блокада – бар’єри в соціальній структурі, які сприяють виникненню синдрому 
невиправданих сподівань; регулярності контактів між незадоволеними індивідами та 
групами; впевненості в дієвості колективних дій; ідеології, яка пояснює дієвість цих дій в 
соціальних рухах. 
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АКТИВІЗАЦІЯ ПРОТЕСТНОЇ ФОРМИ ГРОМАДСЬКОСТІ ЯК РЕЗУЛЬТАТ 

МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ СХЕМИ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 
 
Добре відомо, що неефективність системи політичної влади в кризовий період є 

наслідком неефективності її структури. Це обумовлено, в першу чергу, історичними 
причинами. Так, взаємодія держави і суспільства, влади і народу в Україні здійснювалася за 
принципами вертикалі – інтереси держави завжди ставилися вище громадських: заради 
розширення зовнішньої могутності, підвищення міжнародного престижу політична влада 
нерідко діє на шкоду внутрішнім інтересам розвитку країни, нераціонально використовуючи 
матеріальні та людські ресурси. Горизонтальні структури, система відносин громадянського 
суспільства, незалежного від держави, не мали можливості розвиватися в умовах постійного 
втручання політичної влади у внутрішні справи соціуму і не здобули самостійного існування 
й досі. Необхідність відстоювати національну ідентичність і незалежність в усіх напрямках, 
територіальна експансія і постійне прагнення грати роль безумовного лідера на міжнародній 
арені – це ті історичні умови, які зіграли вирішальну роль у перетворенні української 
державності в самодостатню цивілізовану спільноту. 

Якщо розглянути історію України з позицій теорії обміну ресурсами, то можна 
побачити, що відносини між політичною владою і суспільством завжди мали характер 
нерівноцінних інтеракцій. Так, наприклад, на потреби формування та підтримки системи 
політичної влади використовувалося більше матеріальних і людських ресурсів, ніж 
суспільство отримувало натомість соціальних винагород та гарантій стабільності. 
Нееквівалентність сформованої системи обміну сформувала в суспільній свідомості стійкий 
механізм, коли кожен новий виток соціо- та полігенезу спонукає суспільство співставляти 
сучасний стан відносин з державою зі своїм минулим досвідом. Це, безумовно, обумовлено 
властивістю людської пам’яті ідеалізувати минуле, на практиці – перевагою звичних 
стереотипів мислення і поведінки будь-яких нововведень. 

Роль формування в суспільстві відповідних політичних ресурсів в тому, щоб 
населення почало сприймати існуючу систему відносин з політичною владою. Влада, 
накопичуючи і розподіляючи ресурси, які створюються суспільством, завжди дбає про те, 
щоб розширити свій вплив, збільшити силу і могутність своїх інститутів. Разом з тим, вона 
майже завжди прагне вийти з-під контролю громадськості над порядком та відповідністю 
витрати ресурсів. Такі тенденції втілюються в циклічно повторюваних мобілізаційних 
ривках, ініційованих владою з метою модернізації суспільних відносин та розширення 
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можливостей для накопичення нових видів ресурсів. Засіб, за допомогою якого можна було б 
модернізувати суспільне життя, настільки значного за розмірами і різноманітного за 
формами життєвого укладу соціального організму, як Україна, був історично сформований. 
Різноманітні реформи, зміни, які відбулися під час радянської влади, лібералізація і 
демократизація 1990-х років – ці різнопланові, але переломні, по суті, моменти вітчизняної 
історії мають єдину основу, яка наздоганяє мобілізаційний тип розвитку української 
державності, коли протягом відносно короткого часу відбуваються революційні, за 
характером наслідків для суспільного розвитку, перетворення. Війни, революції, шокові 
реформи, що ламають звичний уклад життя, – все це прояви ресурсозатратної схеми 
владарювання, коли довготривале наднапруження наявних матеріальних, духовних і 
людських ресурсів поступово виснажує ресурсний потенціал не тільки політичної влади, а й 
суспільства, з якого вона їх черпає. 

Мобілізаційний тип розвитку, є об’єктивним результатом розвитку суспільства, коли в 
певні моменти свого існування воно починає відчувати дефіцит можливостей щодо життєво 
важливих потреб. Держава концентрує у своїх руках всі доступні ресурси з тим, щоб, 
використовуючи їх на пріоритетних напрямках, усунути протиріччя між можливостями і 
потребами розвитку. Ті втрати, які мають місце в ході здійснення модернізації, майже завжди 
поповнюються появою нових видів ресурсів, які можуть бути використані для репродукції 
витрачених. Виходячи з цього, сам принцип граничної концентрації ресурсів політичною 
владою є не лише історично відпрацьованим механізмом модернізації, а потенційною 
ідеологію соціального розвитку, яка знімає протиріччя між формуванням ринкової економіки 
та збереженням авторитарних методів політичного управління в сучасній Україні [Див. 
детал. : 1]. 

Подібний підхід містить дещо спрощений погляд на співвідношення ресурсних втрат і 
вигод від стрибкоподібної форсованої модернізації. Мобілізаційні хвилі – це найсильніші 
енергетичні імпульси, що дають потужний поштовх розвитку суспільства і держави, вони 
несуть в собі як позитивні, так і негативні елементи, поєднані в єдиний комплекс ідейних і 
практичних заходів, які задають напрям розвитку на черговому зламі історії. Сенс 
позитивного компоненту полягає у здійсненні прогресивного реформування основних сфер 
суспільного виробництва. Однак, методи реалізації цього процесу в Україні майже завжди 
знаходили форму грубого нав’язування нововведень, підпорядкування національної 
специфіки ідеям, виробленим в зовсім іншому культурно-історичному середовищі і зведеним 
до рівня незаперечної істини. Ініційовані перетворення суспільних засад і звичних норм 
буття в якості супутніх витрат несуть в собі небезпеку наростання нерівноцінності ресурсів, 
що витрачаються на їх реалізацію. 

Насамперед, це стосується політичних ресурсів влади: кожен черговий ривок 
супроводжується такою втратою політичного матеріалу, яка вимагає довгих років 
відновлення. Модернізаційні ривки, як правило, супроводжуються підвищенням 
конфронтації в суспільстві і ескалацією насильства, що досить часто виливається в будь-яку 
протестну форму громадського характеру. Затвердження влади за допомогою насильства і 
терору, революційний характер українського сучасного модернізаційного процесу є суттєвим 
чинником втрати ресурсів,  що ставить питання про адекватність цілей і засобів, які 
обираються  українською політичної владою в якості пріоритетів політичного розвитку. 

Неможливо протягом тривалого періоду використовувати ресурси на межі 
можливостей, необхідний час на їх відновлення та репродукцію і в якісному, і в кількісному 
відношенні. Тривалий стан суспільної мобілізації в очікуванні швидкого якісного ривка до 
нового рівня, яке не отримало матеріального втілення в повсякденному житті, привело до 
того, що політична влада починає втрачати не тільки авторитет в масах, але і здатність 
раціонально співвідносити вигоди і витрати зовнішньої і внутрішньої політики. Процес 
замикання на цілях, не пов'язаних з громадськими інтересами, супроводжується втратою 
влади здатності адекватно сприймати сигнали невдоволення, що йдуть від суспільства. 
Раніше основним засобом політичного реагування на подібні сигнали було придушення за 
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допомогою сили, але консервація соціально-політичного невдоволення лише прискорювала 
процес делегітимації влади.  

Сучасні українські реалії можуть бути інтерпретовані як чергове звернення політичної 
влади до мобілізаційної схеми активізації суспільного розвитку. В даному випадку 
мобілізація була використана у вузько корисливих інтересах політичної еліти, тоді як 
загальна ситуація в державі характеризувалася стрімким падінням основних показників 
суспільного добробуту, зниженням або падінням міжнародного престижу країни. 
Невідповідність проголошуваних цілей і практичних результатів реформаторської політики 
сприяє стриманню модернізаціі, підвищенню суспільного негативізму та зростанню 
делегітімаційних тенденцій. 

Україна знаходиться в такій фазі політичного переходу, коли вибір альтернатив є 
досить вузьким, так само як і часові рамки їх реалізації. Зосередження основної маси 
ресурсів влади на вирішенні внутрішніх завдань, цілеспрямоване підвищення якості життя, 
масштабні інвестиції в соціальну інфраструктуру, науку і освіту – найбільш надійний 
механізм подолання глибокої кризи всіх сфер життєдіяльності. 
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РУЙНУВАННЯ СТЕРЕОТИПІВ У МАСОВІЙ СВІДОМОСТІ  
З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ ФОРМ КРОСКУЛЬТУРНОЇ 

КОНТРКОМУНІКАЦІЇ 
 
Екзистенціальні проблеми подолання відчуження особистості та реінтеграція в соціум 

осіб, які внаслідок руйнування звичних зв’язків та комунікацій опинилися в ізоляції, не 
мають ігноруватися, оскільки, у разі негативного протікання відповідних процесів, вони 
можуть мати своїми наслідками зростання злочинності та суїцидальної активності, 
призводити до зростання соціального напруження в суспільстві. Внаслідок подій на Сході 
України значна кількість громадян змінила звичний спосіб життя, а деякі з них не змогли 
знайти себе у світі, що змінився. 

Театр у різний час відігравав важливу роль у розвитку суспільства. Сучасний 
український театр, виступаючи інструментом рефлексії на події нашої країни, не залишився 
осторонь, а, навпаки, зреагував на процеси в суспільстві низкою спектаклів та культурних 
подій. Але провідні театральні центри, які пропонують на суд глядача не тільки класичні 
роботи, але й багато нових сучасних форм театральних постановок, зосереджені переважно у 
великих містах, по за якими, на жаль, дуже рідко зустрічаються професійні театральні 
колективи, а глядачі відчувають дефіцит творчих надбань сучасного театру.  

Одними із цікавих форм театрального мистецтва, цілком спрямованих на вирішення 
суспільних конфліктів, є спектаклі сучасних театрів – інтерактивного й документального. 
Проект «Сучасний театр – як провокатор почуттів та дієвий інструмент для запровадження 
позитивних змін у суспільній свідомості молоді» спрямований на розвиток позитивного 
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уявлення про світ, подолання почуття помсти або відчуття вічної жертви, поширення 
культури соціальної згуртованості та побудови довіри та взаєморозуміння в громадах. 

Не менш 2500 студентів трьох провідних університетів із Луганська опинилися в 
складних умовах. Переїзд на нове місце,  відсутність звичного навчального та побутового 
середовища ускладнили процес подальшої освіти і змусили переглядати плани на навчання і 
на майбутню професію. Не менш важливі проблеми виникають у молодих людей, які 
закінчили ВНЗ або тільки збираються набувати вищу освіту. Проблеми працевлаштування, 
самотності, пошуки сенсу життя є серйозним випробуванням для молоді, що потребує 
надання підтримки з боку суспільства та держави.  

Існують й інші групи громадян нашої держави, які потребують особливої уваги та 
підтримки. Перебування військослужбовців в умовах постійного психоемоційного 
напруження позначається на їх морально-психологічному стані. Для попередження 
посттравматичного стресового розладу військослужбовців та інших негативних наслідків їх 
участі у бойових діях велике значення має надання їм можливості скористатися 
енергетичним ресурсом, який несе у собі театральне мистецтво. При цьому важливим є 
долання бар’єрів між глядачем та актором, що дозволяє поєднати в інтерактивному дійстві 
елементи фокус-групи та психотерапії, одночасно діагностувати наявні в аудиторії проблеми 
та направляти учасників шляхом їх розв’язання. 

На пошуки  сенсу, на можливість знайти правильне рішення, на розвиток талантів і 
якостей, на пошуки свого місця в житті, просто на допомогу людині яка опинилася у важкій 
ситуації або стоїть перед нелегким вибором, і націлений проект «Сучасний театр – як 
провокатор почуттів та дієвий інструмент для запровадження позитивних змін у суспільній 
свідомості молоді», в якому за допомогою сучасного театру з’являється можливість почати 
розмову,  дивитися на події під різними кутами, визнати існування різних точок зору, і, 
створивши поле комунікації, знайти правильні відповіді на свої питання. 
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СПЕЦИФІКА МОДЕЛЮВАННЯ ПРАВОВОГО ПОЛЯ  

ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ РУХІВ 
 
Громадянське суспільство створює демократичну державу, а не навпаки. Відтак, в 

ідеалі держава є частиною громадянського суспільства, інститутом здійснення публічної 
влади й механізмом забезпечення безпеки, добробуту, правового захисту прав і свобод 
громадян. Громадянське суспільство і держава співвідносяться як ціле і частина, як організм 
і механізм. Проголошення, виборювання, розбудова держави свідчать про зрілість 
громадянського суспільства, усвідомлення громадянами спільності своїх політичних 
інтересів, своїх юридичних прав і обов’язків. За недемократичних політичних режимів 
громадянське суспільство не «зникає», як вважають деякі дослідники, – воно інституційно та 
функціонально «згортається», віддаючи державі надто багато невластивих їй функцій і 
повноважень, внаслідок чого держава «поглинає» громадянське суспільство.  

Ступінь розвиненості громадянського суспільства – характеристика рівня 
демократизму і політико-правової культури соціуму. Воно розвинене настільки, наскільки 
зберегло за собою більшість функцій і повноважень інститутів самоорганізації та 
самодіяльності громадян. Держава є сильною тією мірою, якою в межах, відведених їй 
громадянським суспільством функцій і повноважень, ефективно здійснює політичне 
управління в інтересах громадян, створюючи для цього відповідну правову систему й 
легітимно забезпечуючи правопорядок. Тобто, держава сильніша тоді, коли активніше 
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громадянське суспільство, коли вона має менший сегмент у суспільстві за обсягом 
праворегулюючої діяльності, коли ефективно виконує визначені їй Конституцією функції і 
завдання. Атрибутивна характеристика «громадянське» щодо суспільства співвідноситься, 
відповідно, з характеристикою «соціальна, правова» щодо держави. Як держава в 
демократичній країні поступово набуває ознак правової і соціальної, так і суспільство за 
умов демократичного політичного режиму набуває іманентно властивих йому якостей 
громадянського, оскільки повертається до свого стану політично організованого соціуму.  

Громадянське суспільство – сфера самореалізації громадян, свідомих своїх 
політичних інтересів і потреб, що взаємно корелюються і потребують для цього легітимного 
і легального політичного інституту – держави. Щодо розвитку «органічних» чинників 
інтеграції різнорідного населення в консолідовану спільноту, то до них належать потреба і 
можливість добровільного об’єднання людей в групи, організації, клуби, спілки, асоціації, 
корпорації, партії тощо за умов невтручання державно-урядових інстанцій. Розвиток 
суспільства в цьому напрямі обумовлює створення широкої мережі неурядових організацій, 
дуже важливими серед яких є організації з неприбутковою активністю.  

Важливою ознакою політичної модернізації є здатність держави до структурних змін 
у всіх сферах суспільного життя при збереженні стабільності суспільства, а також включення 
широких мас у політичний процес. Глибока демократизація політичних інститутів 
неможлива без активної участі громадян. У політичному механізмі модернізації важливу 
роль відіграє співвідношення держави та інститутів громадянського суспільства. Процес 
інституціалізації громадянського суспільства відбувається шляхом формування інститутами 
власної світоглядної, моральної та ціннісної системи; входження до чинної правової системи 
суспільства; ініціювання нових та вдосконалення діючих законодавчих актів, покликаних 
забезпечувати функціонування і розвиток інститутів. Головними перешкодами на шляху 
інституціалізації громадянського суспільства в Україні є розчарування та зневіра населення в 
демократичних інститутах, брак дієвого судового захисту громадян, бідність широкого 
загалу, низький рівень громадської політичної культури, негромадянськість політичної еліти. 

Провідними осередками діяльності інститутів громадянського суспільства мають 
стати місцеві структури, яким простіше лобіювати інтереси окремих громадян. Становлення 
інститутів громадянського суспільства обумовлюється також потребами населення в 
реалізації професійних, аматорських і громадських інтересів. У цій сфері інститути 
громадянського суспільства, як свідчить досвід, діють ефективніше, аніж державні органи. 
Цьому сприяє властива їм гнучка система управління, здатність швидко адаптуватися до 
умов, що динамічно змінюються, певна незалежність від рішень державних організацій. 
Вагоме значення має й такий елемент інституту громадських організацій, як правовий статус 
його основних суб’єктів. Так, ключовою новацією, є визнання права громадських організацій 
здійснювати господарську діяльність для досягнення своїх статутних цілей, але не маючи на 
меті отримання прибутку. Схвалення цієї норми дозволить громадським організаціям 
надавати послуги, зберігаючи статус неприбуткової організації, що стало значною 
проблемою в розвитку законодавства про громадські організації. Для аналізу громадянського 
суспільства можна використовувати різні класифікатори: часові й просторові 
характеристики, показники рівня політичної участі, ступеня забезпечення прав і свобод 
людини і громадянина, адекватності суспільним завданням, цивілізаційним викликам, 
здатності до саморозвитку тощо.  

Процес інституціоналізації громадянського суспільства відбувається шляхом 
формування інститутами власної світоглядної, моральної та ціннісної системи; входження до 
чинної правової системи суспільства; ініціювання нових та вдосконалення діючих 
законодавчих актів, покликаних забезпечувати функціонування і розвиток інститутів. 
Головними перешкодами на шляху інституціоналізації громадянського суспільства в Україні 
є розчарування та зневіра населення в демократичних інститутах, брак дієвого судового 
захисту громадян, бідність широкого загалу, низький рівень громадської політичної 
культури, негромадянськість політичної еліти. 
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Олекій Олесійович Ноздрачов,  
начальник Управління цивільно-військового співробітництва 

Збройних Сил України 
 

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ГРУП ЦИВІЛЬНО-ВІЙСЬКОВОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

 
Успішність проведення антитерористичної операції на Сході України має своїми 

передумовами поєднання зусиль усіх органів державної влади, Збройних Сил України, інших 
військових формувань та представників громадянського суспільства. На сьогодні Збройні 
Сили України мають високий рівень боєздатності та готовності виконувати поставлені перед 
ними завдання. Разом з тим агресивна антиукраїнська пропаганда та недоліки системи 
інформування про їх діяльність мали своїми наслідками формування у частини населення 
Донецької і Луганської областей недовіри як до військослужбовців, так і до Української 
держави в цілому. Водночас внаслідок ведення бойових дій в деяких населених пунктах було 
порушено діяльність критичних об’єктів інфраструктури, а населення мало труднощі із 
задоволенням потреб своєї життєдіяльності. Це поставило на порядок денний питання про 
можливість держави та її відповідальних органів організувати надання допомоги населенню, 
яке її потребувало. З метою недопущення гуманітарної катастрофи у районах проведення 
антитерористичної операції, виникнення соціальної напруги на іншій території України, 
формування позитивної громадської думки щодо військової організації держави було 
визнано необхідність створення системи цивільно-військового співробітництва у Збройних 
Силах України. 

Створення проекту цивільно-військового співробітництва базувалося на вивченні 
міжнародного досвіду координації між військовими підрозділами та цивільним населенням, 
зокрема, під час проведення миротворчих операцій під егідою ООН та інших провідних 
міжнародних безпекових організацій. Разом з тим, сучасна ситуація в Україні має свою 
специфіку, що було враховано під час створення Управління цивільно-військового 
співробітництва Збройних Сил України та виборі стратегічних напрямів його діяльності. 

Цивільно-військове співробітництво уявляє собою сумісну діяльність, суб’єктами якої 
є, з одного боку – Збройні Сили України, з іншого – органи виконавчої влади, органи 
місцевого самоврядування, громадські об’єднання, організації та громадяни у районах 
дислокації військових частин та підрозділів Збройних Сил України.  

Метою цієї діяльності є забезпечення сприятливих умов діяльності Збройних Сил 
України шляхом координації діяльності Збройних Сил України з центральними органами 
виконавчої влади, міжнародними, благодійними та гуманітарними організаціями, 
військовими та дипломатичними представництвами іноземних держав, місцевими органами 
державної влади та органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, 
військовими формуваннями, правоохоронними органами, органами виконавчої влади та 
місцевого самоврядування відповідно до законів України з питань цивільно-військового 
співробітництва. 

Міжнародні та провідні безпекові організації визначають три основні функції 
цивільно-військового співробітництва, а саме: 

• організація взаємодії; 
• підтримка та допомога цивільному сектору; 
• підтримка підрозділів збройних сил. 
Основними завданнями цивільно-військового співробітництва є координація діяльності з 

цивільним населенням, місцевими органами влади, міжнародними урядовими і неурядовими 
організаціями, а також релігійними та іншими організаціями в районах, де виконання своїх 
функцій державними структурами є неможливим або ускладненим, з метою забезпечення 
стабільності і безпеки; надання допомоги місцевим органам влади, координація їх зусиль та 
зусиль громадських і міжнародних організацій щодо збалансованого використання ресурсів для 
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відновлення об’єктів цивільної інфраструктури та забезпечення нормалізації життя цивільного 
населення в зоні відповідальності військових частин та підрозділів Збройних Сил України; 
координація надання гуманітарної допомоги цивільному населенню у вказаній зоні; співпраця з 
місцевими лідерами, місцевим населенням з метою формування позитивної громадської думки 
щодо діяльності Збройних Сил України,  а відповідно і державної політики; аналіз суспільно-
політичної ситуації в регіоні та донесення її до керівництва Збройних Сил України, військових 
частин та підрозділів для використання в повсякденній діяльності. 

Вказані завдання визначають основні напрями зосередження зусиль груп цивільно-
військового співробітництва. Серед них координація надання гуманітарної допомоги 
дитячим навчально-виховним та лікувальним закладам, що знаходяться поблизу лінії 
розмежування, багатодітним сім’ям, людям похилого віку, інвалідам та іншим особам, що 
потребують особливого піклування. Допомога включає як забезпечення вказаних осіб 
продуктами харчування, одягом, необхідними лікарськими засобами, так і сприяння у 
відновленні функціонування шкіл, дитячих садків та жилих будинків, що постраждали 
внаслідок ведення бойових дій. Так, у Новоайдарському, Станично-Луганському та 
Попаснянському районах Луганської області за координації групи цивільно-військового 
співробітництва, ресурсів норвезької неурядової організації «Norwegian Refugee Council» та 
залучення до будівельних робіт представників місцевого населення лише протягом липня-
вересня 2015 року було відновлено функціонування кількох загальноосвітніх шкіл та 
дитячих садків, а завдяки залученню волонтерської допомоги кілька сотень школярів з 
малозабезпечених сімей отримали все необхідне для початку нового навчального року.  

Іншим важливим напрямом діяльності груп цивільно-військового співробітництва є 
сприяння відновленню важливої інфраструктури (електромереж, водопостачання та 
водовідведення, газопостачання тощо). Так, у Донецької області завдяки зусиллям групи 
цивільно-військового співробітництва відновлено наземну ділянку газопроводу високого 
тиску між населеними пунктами Мар’ їнка і Красногорівка, що надало можливість 
забезпечити мешканців цих населених пунктів природним газом. 

Особливу увагу у своїй роботі групи цивільно-військового співробітництва 
приділяють підвищенню інформованості громадян та інших суб’єктів громадянського 
суспільства щодо діяльності Збройних Сил України. 31 липня 2015 року у м. Маріуполі було 
відкрито Об’єднаний центр цивільно-військового співробітництва, основним завданням 
якого є створення необхідних передумов та налагодження дієвої системи співпраці між 
силовими структурами регіону з цивільним населенням, громадськими об’єднаннями, 
підприємствами та установами міста у військовій, економічній, соціальній сферах, а також 
надання консультативної допомоги за видами звернень. У теперішній час готується 
відкриття Центру у м. Сєверодонецьк.  

Групою цивільно-військового співробітництва у Луганській області створено веб-
сайт, на якому, окрім отримання інформації про діяльність групи, можна скористатися 
інтерактивною формою зворотного зв’язку та повідомити про проблеми, у вирішенні яких 
можуть сприяти Збройні Сили України.  

Зрозуміло, що в силу специфіки виконання поставлених перед ними завдань 
діяльність Збройних Сил України не може бути повністю прозорою – існують правила щодо 
збереження державної таємниці та вимоги щодо доцільності нерозголошення інформації, 
оприлюднення якої може негативно вплинути на стан виконання службово-бойових завдань. 
Однак на сьогоднішньому етапі розвитку в Україні громадянського суспільства неможливою 
є повна закритість відомостей про силові структури, притаманна всім тоталітарним режимам. 
Структура цивільно-військового співробітництва є сьогодні своєрідною точкою доступу 
громадян, громадських організацій, всіх зацікавлених суб’єктів до тих сфер діяльності 
Збройних Сил України, з якими пов’язані їх інтереси та потреби. І завдяки існуванню груп 
цивільно-військового співробітництва існує можливість здійснювати взаємовигідний обмін 
інформацією і спільно вирішувати ті проблеми, які виникають на шляху встановлення в 
нашій державі миру та злагоди. 
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ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ОБРАЗУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ ЗБРОЙНИХ 
СИЛ УКРАЇНИ В УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Імідж Збройних Сил України трактуємо як емоційно забарвлений символічний образ 

або узагальнене стереотипне уявлення про них, стихійно чи цілеспрямовано сформоване в 
масовій свідомості. 

Відомо, що люди у своїх судженнях часто використовують не власний досвід, а 
інформацію, отриману від інших, у тому числі по радіо та телебаченню. У такий спосіб 
пересічні громадяни формують уявлення про військовослужбовців й їхню діяльність. 
Сьогодні на території Луганської області, яка підконтрольна Україні, більшість мирного 
населення боїться демонструвати власну позицію щодо суспільно-політичної обстановки в 
державі, тому що не впевнені у завтрашньому дні. Спостерігається, по-перше, низька 
інформованість населення щодо істинних причин виникнення кризової ситуації та заходів, 
які здійснюються для нормалізації обстановки державою та Збройними Силами України; по-
друге, неефективна робота щодо захисту населення від негативного інформаційно-
психологічного впливу та ворожої пропаганди. 

Важливо, що характер сприйняття населенням військовослужбовців відображає 
ставлення людей до державної влади в цілому. Носієм патріотичної ідеї в усі віки завжди 
була і залишається армія. Саме вона зберігає і примножує у своєму середовищі патріотичні 
традиції, символи, ритуали. 

Пропонуємо організувати ефективну взаємодію щодо патріотичного виховання 
школярів у вільний від виконання службово-бойових завдань час військовослужбовців ЗСУ 
та школи. Відразу визначимо, що вкладено в поняття «взаємодія». Взаємодія передбачає: 

• спільне розуміння мети патріотичного виховання дітей та молоді; 
• спільне виділення конкретних завдань, вирішення яких забезпечує досягнення 

окресленої мети (краще ці завдання виписати й обговорити); 
• розподіл завдань між педагогами, класними керівниками, психологом, 

військовослужбовцями і батьками (природно, важливо врахувати при цьому реальні 
можливості тих, хто візьметься за виконання завдань); 

• постійний взаємоконтроль за виконанням окреслених завдань і своєчасна корекція 
завдань та їх виконавців, якщо відповідальні за виконання демонструють пасивність чи 
нерозуміння. 

Зрозуміло, що коли йдеться про взаємодію з сім’єю школяра, то це не повинно 
обмежуватися спілкуванням з його батьками. Важливими членами сім’ ї, значимими для 
конкретної людини, можуть бути бабусі й дідусі, старші брати й сестри та інші члени сім’ ї. 

У роботі із сім’єю найважливішим завданням є просвіта батьків у контексті означеної 
проблеми, підвищення їхньої педагогічної культури, яку ми розуміємо як складову загальної 
культури людини. 

Спільно школа та військовослужбовці організовують низку цікавих інформаційних 
практикумів для батьків, зокрема: «Російська агресія проти України: причини, наслідки та 
уроки гібридної війни», «Крим і Донбас – невід’ємна частина України», «Завдання Збройних 
Сил України (органів військового управління, військових частин) у забезпеченні оборони та 
захисту територіальної цілісності держави на сучасному етапі» тощо. Важливо, щоб перші 
зустрічі з дітьми та батьками проводили командири підрозділів, бо населення краще 
сприймає інформацію, якщо вона від керівництва. 

Готуючись до проведення практикуму, варто пам’ятати, що співпраця з батьками 
позитивно впливає на родину: вона дає змогу батькам відчути свою значимість, посилює 
виховний вплив на учня. Учителі, військовослужбовці й батьки, лише ставлячись з довірою 
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один до одного, можуть виробляти спільну стратегію дій щодо конкретних дітей і таким 
чином здійснювати патріотичне виховання школярів та формувати у них позитивне 
ставлення до наших захисників. Доброзичливість і повага, рівність сторін під час співпраці 
забезпечують партнерські стосунки й дають можливість досягти бажаних результатів. 
Готуючись до занять, необхідно звернути увагу, щоб вони були науковими за змістом та 
простими, доступними за викладом. 

Загальне гасло, яке повинно демонструвати ставлення учнів до військовослужбовців 
наступне: «Ми вдячні військовослужбовцям за мир на нашій рідній землі».  

Форми та методи взаємодії школи та військовослужбовців щодо патріотичного 
виховання школярів: 

• проведення спільних військово-патріотичних заходів: концерти, виставка 
малюнків, фотовиставка та ін.; 

• виготовлення та розповсюдження ілюстрованих інформаційно-рекламних буклетів 
й іншої поліграфічної продукції, яка подає інформацію про ситуацію у державі, 
регіоні, на передовій, про те, чому на вулиці люди зі зброєю тощо; 

• лист (звернення, вдячності, прохання) до солдата; 
• години невимушеного спілкування зі школярами (можливість соціально-

психологічної розрядки для військових). 
• тематичні круглі столи (батьки-діти-військовослужбовці);  
• спільна діяльність; 
• створення спортивних секцій тощо.  
Окремо зупинимося на дієвому педагогічному методі «приклад». Приклад – 

найефективніший спосіб впливу на свідомість школяра. Війна – це не тільки мобілізація, 
волонтерська робота, біженці, поховання загиблих і лікування поранених. Війна – це також і 
сотні подвигів, що здійснюються щоденно. Зараз на Сході України обороняють рідну землю 
справжні патріоти України. Для них є справою честі і гідності виконати поставлені завдання. 
Вони готові боротися, рішуче захищати Україну, жертвуючи найдорожчим – життям. За 
кожною історією – справжній герой. Вони різні за віком, професією, з різних куточків 
країни. Війна – це зараз не слово, а реальність. Але кожен з нас хоче миру. Мир, 
незалежність та цілісність держави завойовують для нас учасники АТО – справжні герої 
сучасності. Про них варто розповідати в школах. Ми повинні зробити все, щоб про них не 
забули. На прикладах їх героїчних вчинків будуть виховуватися багато поколінь українців – 
відважних, гордих, сміливих, вільних і щасливих мешканців незалежної країни, заради 
квітучого майбутнього якої тисячі патріотів віддали власне життя. 

Необхідно також зазначити, що Статут вимагає від військовослужбовця 
дотримуватися чемності по відношенню до цивільного населення, сприяти захисту честі і 
гідності громадян і підтриманню суспільного порядку, а також надавати допомогу при 
нещасних випадках, пожежах і стихійних лихах, військовослужбовець повинен бути 
прикладом не тільки в службі, але і в стосунках з людьми. 

Таким чином, лише комплексна науково обґрунтована систематична робота може 
допомогти створити позитивний образ військовослужбовця ЗСУ у школярів на Луганщині. 
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ГОЛОВНІ АСПЕКТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ 
 

Сучасне громадянське виховання – це процес формування свідомого громадянина, 
людини з притаманними їй особистісними якостями й рисами характеру, світоглядом і 
способом мислення, почуттями, вчинками та поведінкою, спрямованими на розвиток 
демократичного громадянського суспільства в Україні. Головною метою громадянського 
виховання – є підготовка молоді до життя у громадянському демократичному суспільстві, у 
взаємопов’язаному світі, визнання та прийняття цінностей, що виступають головними, 
визначальними для нашого суспільства, це формування громадянської позиції у кожного 
студента. Процес розвитку і формування громадянина – це процес розвитку особистості, в 
якій органічно поєднуються високі моральні чесноти, громадянська зрілість, патріотизм, 
професійна компетентність, активність, творчі начала, почуття обов’язку й відповідальності 
перед суспільством, перед Батьківщиною. 

Серед критеріїв і результатів громадянського виховання неабияке місце посідає 
громадянськість особистості, яку складають моральна, політична та правова культура, 
почуття власної гідності, внутрішньої свободи і водночас вболівання за суспільні ідеали, за 
пріоритети держави, благо свого народу і його дружні взаємини у світовому співтоваристві. 

Громадянськість – духовно-моральна цінність, світоглядна і психологічна 
характеристика особистості, що визначає її обов’язок і відповідальність перед 
співвітчизниками, Батьківщиною, це реальна можливість втілення в життя сукупності 
соціальних, політичних і громадянських прав особистості, її інтеграція в культурні й 
соціальні структури суспільства. 

Громадянське виховання потребує додержання принципів: 
• гуманізації та демократизації, які означають рівноправність учасників виховної 

взаємодії, їх взаємоповагу, діалогічність, відкритість до сприймання громадянських 
цінностей: щирості, доброти, справедливості, доброзичливості, милосердя; 

• самоактивності й саморегуляції, які сприяють розвитку суб’єктивних характеристик, 
формують здатність до критичності й самокритичності, до прийняття самостійних рішень, 
вироблення громадянської позиції, почуття відповідальності; 

• системності, що передбачає гармонійне вживання нових якостей у структурі 
особистості; 

• комплексності й міждисциплінарної інтегрованості, які передбачають поєднання 
навчального й виховного процесів, зусиль різних інституцій – сім’ ї, школи, громадських 
спілок, дитячих, молодіжних самодіяльних об’єднань; 

• наступності та безперервності, які полягають в етапності виховання, на кожному з 
яких ускладнюються й урізноманітнюються зміст і напрями розвитку утворень, які 
становлять цілісну систему громадянських чеснот особистості; 

• культуровідповідності, що означає єдність громадянського виховання з історією та 
культурою народу, його мовою, народними традиціями та звичаями, які забезпечують 
духовну спільність, наступність і спадкоємність поколінь; 

• інтеркультурності, в основі якого лежить інтегрованість української та 
загальнолюдської культури. Полягає у забезпеченні передумов для формування особистості 
на національному ґрунті, її відкритості для інших культур, ідей та цінностей. Лише така 
особистість здатна зберігати національну ідентичність, бо усвідомлює національну культуру 
як невід’ємну складову культури світової. 

Ідеї громадянського виховання завжди були актуальними для педагогічної еліти 
України. Такі відомі українські діячі, як В. Антонович, М. Драгоманов, М. Грушевський, 
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Б. Грінченко, А. Макаренко, В. Сухомлинський звертали увагу у своїх роботах на особливе 
значення формування громадянської свідомості особистості.  

Нині ми звертаємо увагу на те, що виховання громадянина має бути спрямоване 
передусім на розвиток патріотизму – любові до свого народу, до України. Важливою якістю 
українського патріотизму має бути турбота про благо народу, сприяння становленню й 
утвердженню України як правової, демократичної держави, готовність відстояти 
незалежність Батьківщини. 

Молода людина є активним учасником розбудови громадянського суспільства, 
відіграє в ньому важливу роль та несе відповідальність у процесах прийняття рішень на всіх 
рівнях, які впливають на їх життя, а держава забезпечує доступ молоді до відповідних та 
необхідних програм та послуг незалежно від статі, географічного положення, соціального, 
культурного, економічного чинників. 

Виходячи з цього, основна ідея полягає у мотивації громадської активності молодого 
покоління. Це стане запорукою небайдужості як сьогоднішнього, так і прийдешніх поколінь 
громадян. Найкращою мотивацією до безкорисної суспільної праці є почуття гордості за 
свою державу, співпереживання за минуле, співпричетність до творення її сьогодення та 
майбутнього. Саме тому патріотичне виховання молоді є одним з найголовніших пріоритетів 
молодіжної політики в Україні. Патріотичне виховання є складовою частиною загального 
виховного процесу, являє собою систематичну і цілеспрямовану діяльність органів 
державної влади і громадських організацій з формування у громадян високої патріотичної 
свідомості, почуття любові до України, готовності до виконання громадянських і 
конституційних обов’язків. Патріотичне виховання включає у себе соціальні, цільові, 
функціональні, організаційні та інші аспекти, володіє високим рівнем комплексності, тобто 
охоплює своїм впливом усі покоління і пронизує усі сторони життя: соціальну-економічну, 
політичну, духовну, правову, педагогічну, спирається на освіту, культуру, історію, державу, 
право. 
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СИСТЕМА ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

НАД СЕКТОРОМ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ 
 
На сучасному етапі розвитку української держави запровадження системи 

демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони набуває життєво 
важливого значення та виступає фактором забезпечення національної безпеки і оборони, 
запорукою демократичного розвитку України на шляху євроатлантичної інтеграції. 
Виходячи із реальній сьогодення (анексія Автономної республіки Крим, фактична агресія РФ 
на сході України) та намагання України більш глибоко інтегруватися в європейські і 
євроатлантичні структури безпеки, створити сучасну боєздатну армію необхідно 
враховувати досвід демократичних країни щодо правового регулювання сфери безпеки і 
оборони, в тому числі демократичного цивільного контролю як елементу контролю 
суспільства за сферою безпеки. 

Історичний досвід державного будівництва людства, досвід країн світу з 
найрозвиненішою демократією (в тому числі країн-членів НАТО та ЄС) свідчить, що одним з 
найважливіших інструментів розв’язання суперечок і гармонізації цивільно-військових 
відносин є демократичний цивільний контроль над воєнною організацією та 
правоохоронними органами держави [1, с. 258]. Кожна країна має свої особливості в 
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підходах до розбудови системи демократичного цивільного контролю залежно від 
історичного досвіду, конституційного устрою, розвитку громадянського суспільства. Не 
стала виключенням в цьому випадку і України, яка на законодавчому рівні закріпила систему 
демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони прийнявши в 
2003 році спеціальний Закон України «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною 
організацією і правоохоронними органами держави». Цим законом були визначенні поняття і 
принципи демократичного цивільного контролю, завдання, системи і суб’єкти цивільного 
контролю, повноваження суб’єктів цивільного контролю та гарантії його здійснення. 

В широкому розумінні демократичний цивільний контроль – це система контрольно-
управлінських заходів, які здійснюються органами державної влади та суспільними 
інститутами по зміцненню стабільних військово-цивільних відносин у суспільстві. 
Військово-цивільні відносини це – сукупності правових відносин, які охоплюють політичні, 
фінансово-економічні, соціальні та інші суспільні процеси у сфері національної безпеки і 
оборони [2]. 

Демократичний цивільний контроль (цивільний контроль) – це комплекс 
здійснюваних відповідно до Конституції і законів України правових, організаційних, 
інформаційних заходів для забезпечення неухильного дотримання законності і відкритості в 
діяльності всіх складових Воєнної організації та правоохоронних органів держави, сприяння 
їхній ефективній діяльності і виконанню покладених на них функцій, зміцненню державної 
та військової дисципліни [2]. 

Визначена законом система цивільного контролю являє собою цілісну єдність трьох 
підсистем: парламентського контролю; державно-адміністративного контролю; громадського 
(суспільного) контролю [3, с.27]. 

Суб’єкти цивільного контролю в різних підсистем виступають: 
а) в підсистемі парламентського контролю: 
- Верховна Рада України; 
- Комітети Верховної Ради України, в першу чергу Комітет Верховної Ради України 

з питань національної безпеки і оборони; 
- уповноважений Верховної Ради України з прав людини; 
- спеціальні та слідчі комісії; 
- народні депутати України. 
б) в підсистемі державно-адміністративного контролю: 
- Президент України; 
- Рада національної безпеки і оборони України; 
- Кабінет Міністрів України; 
- цивільне керівництво Міністерства оборони України, інших військових формувань 

створених у відповідності до законодавства України; 
- місцеві органи державної влади (районні та обласні державні адміністрації); 
- органи місцевого самоврядування; 
- прокуратура України; 
- судові органи України; 
в) в підсистемі громадського контролю: 
- об’єднання громадян України; 
- громадяни України; 
- засоби масової інформації. 
При цьому система демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і 

оборони покликана забезпечити контроль щодо: відповідність цілей і завдань сектору 
безпеки і оборони держави цілям та завданням внутрішньої і зовнішньої політики держави, 
інтересам і прагненням громадянського суспільства; обґрунтування, визначення та 
виконання рішень державних органів влади в галузі безпеки і оборони; законність прийнятих 
рішень; обґрунтування, визначення та виконання військових витрат; завдання, структура, 
спосіб комплектування збройних сил, інших військових формувань, правоохоронних органів; 
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визначення і виконання загальнодержавних програм у сфері безпеки і оборони; відповідність 
прав і обов’язків військовослужбовців демократичним нормам, гарантування та захист прав і 
свобод військовослужбовців, контроль за виконанням обов’язків; соціальний захист та 
морально-психологічний стан особового складу. 

Сьогодні наявність законодавчо визначеної системи демократичного цивільного 
контролю над сектором безпеки і оборони України виступає необхідним атрибутом 
демократичної держави, загальновизнаним інструментом розв’язання суперечок і 
гармонізації цивільно-військових відносин у країні та обов’язковим елементом ефективного 
функціонування сектору безпеки і оборони держави під контролем громадянського 
суспільства. 
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ТЕХНОЛОГІЇ ВПЛИВУ НА ГРОМАДСЬКУ ДУМКУ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 
ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ДОВІРИ ДО ЗСУ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ ДОНЕЦЬКОЇ  

І ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ 
 
Найпоширенішими механізмами ворожого впливу в інтернет-просторі є використання 

«армії» проплачених коментувальників та ботів і поширення пропаганди через групи і 
пабліки у соціальних мережах та сайти. 

Особливу увагу потрібно приділити тому, що неправдиві повідомлення, що масово 
тиражувалися у соцмережах, викликають особливу довіру, бо начебто йдуть від простих 
людей, «очевидців». Тут діє та ж технологія, що і в офлайні. Так звані «слухмейкери» у 
місцях великого скупчення людей заводять розмови з оточуючими чи між собою, вкидаючи 
у масову свідомість потрібні плітки та страхи. 

Плідною ідеєю було б поширення кваліфікованих роз’яснень з певних питань у 
вигляді коментарів на сторінках відповідних груп у соцмережах. Часто безпідставні плітки та 
реальні випадки правопорушень з боку військовослужбовців з викривленими деталями 
повідомлення і акцентами «розганяються» у соціальних мережах особами, що прихильно 
ставляться до сепаратизму та російської агресії. Тут позитивний вплив мало б поширення 
спростування пліток з боку компетентних органів чи надання правдивої інформації про 
відповідні інциденти (з деталями про заходи щодо припинення таких явищ). Є потреба 
доводити до відома користувачів, що не лише заклики до сепаратизму та інші злочини проти 
основ національної безпеки України, але й розпалювання міжнаціональної ворожнечі та 
ненависті має наслідком кримінальну відповідальність. 

Для здійснення цих заходів, на нашу думку, доречно було б створити службу 
моніторингу місцевих інтернет-видань та груп відповідних міст у соціальних мережах з 
можливістю реагувати на відповідні інформаційні загрози, перевіряти та обгрунтовано 
спростовувати «фейкову» інформацію. Співробітниками таких груп могли б бути і 
соціологи, як спеціалісти з технологій формування громадської думки. «Фейки» в 
інформаційному просторі є наслідком як цілеспрямованих ворожих психологічних операцій, 
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так і наслідком нестачі правдивої інформації, коли населенню не має де взяти правдиву 
інформацію з приводу певного інциденту та процесу, а сепаратиські і російські ЗМІ та їх 
симпатики вже поширюють в інфопросторі власну версію. 

Діяльність у коментарях на сайтах та в соціальних мережах з поширення правдивої 
інформації та заперечення пліток часто ведеться простими тверезомислячими 
користувачами, але такій роботі не вистачає системності та професійності. Автор тез стала 
свідком, як представник групи Цивільно-військового співробітництва в пабліку одного з міст 
Луганської області давав коментар на інформацію про певний інцидент, пообіцяв 
відреагувати та розмістив телефони відповідних служб – такі дії зустріли дуже позитивну 
реакцію з боку аудиторії. На жаль, поки це поодинокі приклади. 

Відкритим є питання, чи мусить вестися робота в коментарях виключно з акаунтів, що 
представляють офіційну структуру та її реальних співробітників, чи є допустимим 
використання сторінок «фейкових» осіб. На думку, автора краще обходитися найбільш 
правдивими засобами, але у групах просепаратиської та проросійської спрямованості, групах 
міст на окупованих територях, де відверто проукраїнські акаунти та акаунти офіційних 
установ України швидко відправляються в «чорний список», можливим є використання саме 
«фейкових» сторінок з метою донесення правдивої інформації. 

Взаємодія відповідних підрозділів силових структур з популярними групами населених 
пунктів в соціальних мережах (через пропонування певної важливої інформації) та 
місцевими інтернет-ЗМІ, що представлені і в соцмережах, також є перспективним шляхом 
співпраці. Особливо важлива така робота для молоді. Саме серед цієї групи населення 
особливо багато тих, хто не читає друкованих видань, та навіть не дивиться телебачення, або 
принаймні телевізійних випусків новин. Саме серед молоді найбільша частка тих, хто бере 
інформацію про суспільно-політичне життя з інтернету [1, с. 321 – 325]. Інтернет-
користувачі часто формують свою «інформаційну дієту» з підписок груп у соцмережах або 
новинної стрічки пошуковика. 

Функціонування сайтів та інтернет-акаунтів силових структур і їх речників, груп 
Військово-цивільного співробітництва є безумовно позитивною тенденцією. Але складається 
враження, що відповідним ресурсам в соціальних мережах не вистачає «розкрученості». На 
них підписана порівняно невелика кількість читачів. Тож доцільним може бути цільове 
поширення повідомлень відповідних структур, що стосуються певного міста/села чи області 
у відподіних «місцевих» групах соціальних мереж. Лідери думок в інтернеті, наприклад, 
популярні блогери та акаунти також можуть бути ресурсом для поширення позитивної 
інформації про діяльність ЗСУ та інших силових структур. Наприклад, їх можна 
запрошувати на відповідні заходи (концерти, передачу благодійної допомоги від ЗСУ) або 
для висвітлення повсякденної взаємодії солдат з місцевими мешканцями. Так, автору тез 
відомо, що в Старобільському районі керівництво частини надавало транспорт для доставки 
гуманітарної допомоги у віддалене село району, а солдати допомагали з завантаженням та 
розвантаженням «гуманітарки», хоча в ЗМІ інформація не потрапила. 

Включення інтернет-громадськості у моральну та інформаційну підтримку ЗСУ може 
відбуватися через звернення до неї з проханням про поширення певної інформації, 
проведення твіттер-шторму, включення у благодійні кампанії з допомоги ЗСУ та пораненим, 
привітання військових зі святами тощо. 
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РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ – ОСНОВА ЕФЕКТИВНОЇ 

ВЗАЄМОДІЇ ГРОМАДСЬКОСТІ І ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 
 

Побудова демократичної правової соціальної держави, подальший розвиток 
громадянського суспільства вимагають упровадження нових концептуальних засад 
діяльності органів публічної влади, що ґрунтуються на міжнародних стандартах. 

У сучасних економічних, політичних, соціальних умовах, перед державою стоїть 
першочергове завдання – удосконалити чинне законодавство, у напрямі підвищення його 
ефективності, з метою забезпечення керованості діяльністю органів державної влади, 
покращення управління всіма суспільно-економічними сферами життя країни, забезпечення 
виконання урядом взятих на себе зобов’язань та вимог міжнародних організацій. 

Приведення законодавства України у відповідність до світових стандартів має 
проходити поетапно, відповідно до алгоритму: 

1 етап. Систематизація законодавства 
1 крок. Моніторинг законодавства. Аналіз нормативно-правових актів на предмет 

виявлення в них дублювання, колізій, пробілів. Створення електронних баз нормативно-
правових актів за суспільно-економічними сферами. Скасування підзаконних нормативно-
правових актів, що не відповідають положенням діючого законодавства. 

2 крок. Трансфер норм. Приведення законодавства відповідно з 
нормопроектувальною технікою до належного стану, з мінімальним використанням 
банкетних та відсильних норм до інших галузей законодавства. Приклад: Митний кодекс 
(здійснено трансфер норм, щодо відповідальності за проступки у митній сфері з Кодексу 
України про адміністративні правопорушення). 

2 етап. Кодифікація. 
3 крок. Вдосконалення комунікативних кодексів. Включення прийнятих законів до 

вже існуючих кодифікованих актів. Кодифікація законів, що регулюють одну суспільно-
економічну сферу, внесення змін, правок та доповнень до кодексів. Приклад: Кодекс законів 
про працю України (необхідно включити окремими розділами Закон про відпустки, закон 
про страйк). 

4 крок. Створення нових регулятивних законів. Кодифікація існуючих правил, норм, 
приписів, стандартів, що регулюють суспільно-економічну сферу в одному комунікативному 
нормативно-правовому акті. Приклад: Податковий кодекс України. 

3 етап. Оптимізація. 
5 крок. Поліпшення процесуального законодавства. Внесення змін до законодавства 

про адміністративне провадження та провадження у справах про проступки. Оптимізація 
дозвільних процедур та процедур щодо ліцензування з метою усунення дублювання. 
Забезпечення відкритості та простоти отримання адміністративних послуги за допомогою 
технічних засобів, зменшення вимог, тощо. Відповідно до Коаліційної угоди, укладеної 
учасниками коаліції депутатських фракцій Верховної Ради України VІІІ скликання. 

6 крок. Оптимізація процесуальних кодексів. Конкретизація та спрощення процедур у 
провадженнях по справах про проступки. Підвищення відповідальності посадових осіб за 
прийняті рішення. Усунення протиріч між кодексами, що регулюють процес. Приклад: 
Кодекс адміністративного судочинства України. 

4 етап. Стандартизація. 
7 крок. Інтеграція усієї української правової системи до світової. Імплементація норм 

міжнародних нормативно-правових актів до оновлених комунікативних Кодексів, згідно 
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сучасних реалій. Внесення змін та доповнень до законів України з урахуванням світових 
стандартів, міжнародних договорів, пактів та угод. 

8 крок. Новелізація законодавства, на основі поєднання теоретичних надбань та 
передового практичного досвіду. Розробка та прийняття нових кодексів, законів та 
підзаконних актів у відповідності до європейських стандартів. Відповідно до Стратегії 
сталого розвитку «Україна – 2020» схваленої Указом Президента України від 12 січня 
2015 року № 5/2015. 

Поетапне втілення програми не виключає можливості здійснення тих кроків, що 
передбачені на більш пізніх етапах, якщо це оптимізує увесь процес уніфікації стандартизації 
та кодифікації законодавства України. Проте, обов’язковим є постійний моніторинг 
результатів здійснених інновацій та, за необхідності, їх корегування. Слідування алгоритму 
створить підгрунтя для врахування особливостей військової сфери та інтересів національної 
безпеки акцентувавши увагу на їх нормативно-правовому забезпеченні. Мова йде, в першу 
чергу про розробку та прийняття Військового кодексу, як нормативно-правового акту 
покликаного прибрати прогалини і колізії в чинному військовому законодавстві та 
унормувати питання адміністративної відповідальності посадових осіб Збройних Сил 
України. 

Концептуально Військовий кодекс України має будуватись на військово-патріотичних 
звичаях та традиціях українського народу. Запозичення елементів військового устрою 
козацької доби як такого, що є властивим українському суспільству стане порівняно легким і 
безболісним для суспільства, на відміну від відторгнення чужородних елементів, які 
подекуди нам намагаються нав’язати під виглядом імплементації та уніфікації норм братніх 
народів.  

Враховуючи той факт що Україна є позаблоковою державою необхідно вибудувати 
ефективну систему самозахисту. А це означатиме створення нечисленної, але професійної 
боєспособної армії та проходження військового навчання всіма громадянами чоловічої статі. 
В цьому контексті основою може стати Швейцарська модель, про яку говорять: «Швейцарія 
не має армії. Швейцарія сама є армією». Армія цієї країни складається з трьох частин: 
невелика група професійних військових, з великою кількістю призовників, плюс ще значніша 
частина резервістів – колишніх призовників, яких щорік призивають на збори запасу. Такий 
підхід забезпечує безперервність та наступність у питанях національної безпеки та захисту 
країни. Гарантує ефективний військовий менеджмент. 

Окремим напрямом є фінансово-економічна складова реформи військового 
законодавства. Прозорість закупівель, фінансування діяльності, порядок проведення тендерів 
та багато інших питань стали майже риторичними серед політиків, військових та простих 
громадян. Ці процедури мають бути чітко прописані в Кодексі. І тоді можна говорити про 
зменшення військових витрат на рівень корупційної складової, що іноді сягає половини від 
усіх витрат на утримання армії. 

На законодавчому рівні має бути урегульвана програма реалізації державної політики 
в сфері національно-патріотичного виховання молоді, як підготовки до служби в Збройних 
Силах України та відповідно, захисту суверенітету та територіальної цілісності своєї країни. 
Часи радянської «Зорниці» – військово-спортивної молодіжної гри давно пройшли, проте і 
досі на державному рівні не приділялась увага підготовці та військовому вихованню 
підростаючого покоління. Які в майбутньому виявляються неготовими до свідомого захисту 
своєї держави від внутрішнього і зовнішнього ворогів. 

В будь-якому випадку, здійснення кроків по приведенню законодавства України до 
світових стандартів має відбуватись комплексно та скоординовано і не створювати 
додаткових колізій в правовій системі країни. Відкритість цього процесу має 
забезпечуватись широким обговоренням з громадськістю, науковою спільнотою та 
популяризацією законотворчих дій влади серед населення. 
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ВІДЛУННЯ ГОЛОСІВ, ПОРОДЖЕНИХ ВІЙНОЮ: БЕЗСМЕРТНІ ОБРАЗИ ВОЇНІВ-

ВИЗВОЛИТЕЛІВ У ФРОНТОВІЙ ПОЕЗІЇ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА 
 

Крокуючи сторінками історії, що полишає після себе одвічні сліди величних подвигів 
і незнищенний дух волелюбства та непокірливості, помічаємо небачену людську жагу 
боротися за життя всього народу, об’єднуючись в єдину силу. Українські сини відважно 
обороняють нашу землю і сьогодні, знаходячись на лінії вогню у Східних регіонах країни. 
Їхні обличчя випромінюють рішучість та непохитність, а дії – хоробрість та нестримну жагу 
повернути мирне небо над Батьківщиною. 

Олесь Гончар, Прапороносець мужності й любові України, втілював у художню канву 
картини воєнного часу, що поставали у свідомості автора. З-під пера натхненного творця 
народжуються величні твори «Прапороносці», «Людина і зброя», «Тронка», «Земля гуде» та 
багато інших, що відображають дух часу та нації. Фронтова поезія митця наділена 
світовідчуттям автора, його глибокою спостережливістю та проникливим міркуванням про 
війну, солдатів, смерть та життя водночас. Тож, особлива увага приділяється формуванню в 
національній свідомості образу воїна-захисника на основі виявлених рушійних інтенцій у 
поезії О. Гончара. 

Дослідженням творчого доробку О. Гончара займалися В. Галич, Т. Хом’як, 
Н. Заверталюк, М. Братан, О. Довженко, Т. Кусакіна та інші. 

Письменникові довелося пройти важкі дороги Великої Вітчизняної війни, стерпіти 
суворі умови життя, перенести біль від втрати близьких товаришів. Кожен рядок так званих 
«конспектів почуттів» автора вбирає в себе всі ті тортури війни, що охоплювали плоть та 
душу молодих сердець, але не згасили полум’я надії на перемогу, до якої так довго йшли 
пліч-о-пліч боронителі рідної землі. «Народ має право жити, коли він має силу жити», − 
казав Микола Міхновський, відомий український політичний та громадський діяч [2]. Цими 
сокровенними словами буквально просякнуті фронтові поезії Гончара. Донині поезії Гончара 
є відлунням тисяч голосів, захоплених у пекельне жерло війни. «Справді ж бо, хіба можна 
залишатись байдужим, читаючи оці, в окопах написані, рядки, де оспівано самозречення 
радянського воїна в ім’я великої мети – Перемоги…» [1, с. 4]. 

Війна перероджувала юних хлопчаків, з кожною новою атакою загартовувала силу духу, 
змінювала до непізнаваності внутрішній світ («Атака», 1942) : «Святе  божевілля  атаки  / В  
тобі  поглинає  все.  / Через  яри  та  байраки  / Незнавана  сила  несе.  / Немає  ні  рідних,  ні  
любих,  / Нема  ні  жалю,  ні  тривог.  / Байдужим  стаєш  до  згуби,  / Могутнім  стаєш,  як  
Бог» [3]. Тож, образ воїна-визволителя знаходиться у постійній напруженій боротьбі з виром 
почуттів, в яких захлинається свідомість, а відчуття реальності переходить межі між сном і 
пеклом. Тисячі доль сплелися в одну, намагаючись перебороти страх перед очима смерті. У 
поезії Гончара дружба – явище всеохоплююче. Саме братерство додавало сил, зігрівало, 
розділяло гіркоту болю. Любов до Вітчизни, віра в перемогу переповнювали кожного, хто 
знаходився на фронті, з якими віддано товаришував і сам поет. «Свою  землю,  далеку,  святу,  / 
Не  забудем  до  згуби.  / Як  матроси  в  чужому  порту,  / Ми  тримаємось  купи.  / Став  і  я  
чомусь  ніжний  такий  / В  цім  краю  невеселім.  / І  для  мене  тут  всі  земляки,  / Хто  у  сірій  
шинелі» («Брати», 1945) [3]. Автор підкреслює, що для бійця не  важлива національність свого 
побратима, який несе в серці одну мету, що розділяє кожен на фронті. 

Вірш «Дума про Батьківщину» присвячується рідним краям, які не припиняють 
чекати на свого сина, котрий воює на чужині.  Поет говорить про різні виміри любові, якою 
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оповите кожне серце на війні. Це любов до домівки, родини, коханої, друзів, народу – любов, 
яка єднає націю: «Як  пишуть  листи  солдати,  / Тужливо  стає  мені.  / Кому  ж  мені  
написати,  / Якій  догукнути  рідні?/ Той – мамі,  а  той – дружині,  / Той –  сестрам,  а  той 
– братам.  / А  я  напишу – Україні!  / Сонцю  її  і  степам..» [3].  Поет також торкається 
актуальної на сьогоднішній день теми, з чого ж починається Батьківщина. Мотив вірності 
своєму обов’язку є наскрізним. Любов до рідної землі не вщухає, а на обпалених вогнем 
вустах звучить ще голосніше та проникливіше:  «Слово,  в  бою  огрубіле,  / У  тому  краю  
забрини,  / Де  вишні  в  убранні  білім  / Мене  виглядають  з  війни» [3]. 

Мотив вірності своєму обов’язку є наскрізним у поетичних творах Гончара. Герої 
фронтових поезій гинуть в ім’я Перемоги, проклавши шлях духові свободи й правди, 
віддавши найцінніше – життя, так безжально відібране війною. Так, у вірші «Танкіст» постає 
передсмертний стогін душі, яка бунтує проти свавілля війни: так рано відбирається право 
жити в ледь розквітлої квітки, що жадає дихати та любити. «Сніги!  Не  сніги,  а  ріллі,  / 
Наорані  смертю  за  мить.  / І  хлопець – одне  вугілля –  / Біля  танка  свого  лежить.  / Руку  
підняв  до  неба.  / Крик  занімів  на  вустах.  / Бо  жити  б  йому  ще  треба  / В  незайманих  
десь  містах…». Свята обіцянка вижити й повернутися додому порушилася жорстокою 
війною: «Бо  то  ж  недомріяна  мрія,  / То  ж  вірність  його  комусь – Напис  на  танку  
біліє:  «Жди – я  вернусь!» [3]. 

Образи героїзму, відваги, хоробрості, відданості, народжені часом та майстерно 
відображені в поезії О. Гончара, вічно житимуть у національній пам’яті. Ці образи 
породжують нові, втілюючись у сучасне покоління. Гордість за славетних пращурів і 
сьогодні надихає юних українців долати перепони на шляху до правди, справедливості, миру 
та щасливого життя на Батьківщині.  
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РОЛЬ ІНСТИТУЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА  
У РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ 

 
На сучасному етапі розвитку України одночасно з формуванням і функціонуванням 

демократичної політичної системи відбувається становлення громадянського суспільства. 
Тому теоретичного та практичного значення набувають питання щодо чіткого вирішення 
взаємодії між громадянським суспільством й державою. Ми розглядаємо громадянське 
суспільство не як щось окреме від держави, а, з одного боку як стадію її становлення, а з 
іншого, як частину її функціонального механізму. Громадянське суспільство здійснює таку ж 
стабілізуючу і регулятивну функцію, що й держава, але на нижчому рівні суспільної ієрархії. 

До складу громадянського суспільства входять: соціальні мережі, місцеві організації 
та громадські організації. Це досить умовна класифікація, але найпоширеніша в літературі. 
Участь у різного роду громадських організаціях є найважливішою рисою демократичної 
політичної культури й визначає реальну перспективу демократичної зміни політичної 
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системи, економіки і духовного життя суспільства. Розглянемо особливості участі та роботи 
в громадських організаціях в європейських країнах на основі результатів четвертої хвилі 
ЄСД [1, c. 258]. На основі цих даних ми можемо виявити наступні закономірності – найбільш 
високе членство і робота у громадських об’єднаннях характерно для північних країн Європи 
– Данії (61,5% – членство, 24,7% – робота), Фінляндії (50,1%; 34,1%), Швеції (49,3%; 27%), 
де сформувався «широкий тип» громадянського суспільства, для якого характерно існування 
багатьох різних  громадських організацій  та некомерційних асоціацій. Країни західної 
Європи демонструють показники вище за середні – Бельгія (34%; 21,1%), Німеччина (11,5%; 
25,4%), Нідерланди (16,6%; 24,7%). Низькі показники в країнах східної Європи – Словаччина 
(7%; 6,3%), Чехія (6,6%; 8,7%), Польща (5,5%; 6,2%) [1, c.261]. 

Що стосується України, то за цим дослідженням в нашій країні наступні показники 
(16,8%; 2,1%). Ми наглядно бачимо, що членство в громадянських організаціях в Україні 
знаходиться  на середньому рівні, а ось у роботі цих об’єднань – один з найнижчих. Але 
попри ці негативні показники кількість громадських організацій в Україні перманентно 
збільшується – у 1991 р. було лише 300 громадянських організацій, а вже у 2009 р. – 59321 
[1, c. 264]. Т. Бєльська стверджує, що змінюються й відносини з органами влади. Так на 
першому етапі становлення громадянського руху (1985-1990-х рр.) влада ігнорувала 
громадські об’єднання, потім (2000-2004 рр.) відносини влади та інститутів громадянського 
суспільства характеризуються конфронтацією, з 2004 – понині – конкурентні [2, c. 7]. Однак 
лише 2% фінансування громадських організацій складають державні кошти, а 73% – кошти 
вітчизняних та іноземних донорів. В той час як державне фінансування громадських 
організацій у країнах центральної Європи становить 30-40% [3, c. 46]. 

Отже ми можемо констатувати, що існує кореляція між розвитком громадянського 
суспільства та соціально-управлінською ефективністю держав. Це коректо не лише для держав, а 
й регіонів. Цю думку підтверджують висновки дослідження італійських регіонів, яке проводив 
Патнам Р. Там, де щільніше мережа горизонтальних зв’язків, там і регіональні уряди працюють 
ефективніше. Він пише: «Добре управління в Італії – це побічний продукт хорових товариств і 
футбольних клубів, а не молитов» [4, c. 214]. І додає: «Саме довіра є все більш ціною 
приналежністю певної соціальної системи, так само, як і особистісним атрибутом» [4, c. 216]. 

Резюмує все вище сказане влучний висновок І. Кононова, котрий провів аналіз з 
приводу реформи децентралізації, але це коректно і в контексті подальшого реформування й  
розвитку  нашої держави: «У цьому ще один урок для України. Не слід думати, що 
перекроювання адміністративної карти автоматично призведе до вирішення проблем країни. 
Умовою цього має бути поглиблення демократії, і, як складова цього процесу, – розвиток 
громадянського суспільства. Тут у нашої країни непогані перспективи. Але громадянське 
суспільство має відчувати постійну підтримку з боку держави» [5]. 
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НАВЕШИВАНИЕ ЯРЛЫКОВ КАК ЭЛЕМЕНТ ВОЙНЫ 
 
В социологии, криминологии, психологии и психиатрии активно используется 

понятие «стигматизация» (от греч. στíγµα – «ярлык, клеймо»), означающее навешивание 
социальных ярлыков, ассоциацию какого-либо качества (как правило, отрицательного) с 
конкретным человеком или группой людей. С позиций теории социального контроля, 
стигматизация представляет собой «прием управления человеческим поведением 
посредством слова (предмета, образа), употребляемого в положительном или в 
отрицательном значении» [1, с. 137].  

Во время войны стигматизация противника становится важным элементом 
государственной пропаганды, как часть ментально-мировоззренческой агрессии, которая 
способствует полному духовному подчинению соперника в информационной войне [2]. Особое 
значение стигматизационные практики приобретают в современных «войнах четвертого 
поколения» («гибридных войнах»), которые нацелены не на достижение победы путем разгрома 
вооруженных сил противника или уничтожение его военно-экономического потенциала, а на 
непосредственное информационное воздействие на сознание и волю общества, вовлеченного в 
конфликт, и лиц, принимающих решения, разрушение их политической воли [3]. Признаки 
именно такой войны России против Украины многие эксперты и аналитики обнаруживают в 
вооруженном конфликте на Востоке Украины [см.: 4; 5]. 

Объектом информационной атаки стало, прежде всего, политическое и военное 
руководство Украины. В качестве стигматов использовались ярлыки «хунта», «бандеровцы», 
«нацисты», «фашисты», «каратели», сформированные путем манипуляционного 
преувеличения отдельных характеристик участников событий в Украине. Но стигма как 
сообщение может быть понята, воспринята адекватно лишь при наличии соответствующего 
контекста, который бы подтверждал обоснованность применения и использования данного 
знака [см.: 6, с. 104]. Видеоряд передач основных российских телеканалов, начиная с осени 
2013 года представлял соответствующий контекст в необходимом объеме. При этом были 
использованы сохранившиеся ценностные стереотипы советского массового сознания, в 
которых победа над фашизмом является предметом особой гордости и повышенной 
самооценки.  

Обоснование войны для населения всегда содержит в себе стигматизацию 
противника, которая становится одним из ресурсов социальной  мобилизации. Во-первых, 
осуществляется интеграция через «негативную идентификацию» – определение содержания 
коллективного «мы» посредством образа Врага, деление мира на «своих» и «чужих» [см.: 7]. 
Во-вторых, стигматизация становится частью механизма деперсонификации противника 
(«расчеловечивания», отношения к другим людям таким образом, будто они являются неким 
безликим, бездушным предметом).  

Великий философ и психолог Э. Фромм писал: «В период войны каждое 
правительство пытается вызвать в своем народе такое отношение к врагу, как к 
«нечеловеку». Их называют кличками, приклеивают ярлыки. Так, в первую мировую войну 
англичане в пропаганде называли немцев «гуннами»… То же самое делал Гитлер, когда 
обозначал политических противников словом «Untermenschen» (низшие, люди второго 
сорта)» [8, с. 94]. Все, кто не входит в «свою» общность, противостоит ей, 
деперсонифицируются. Они уже не люди, а объекты необходимого воздействия. 
Презрительные клички затрудняют видеть в них людей и облегчают совершение против них 
актов насилия. «Убить человека» психологически сложнее, чем «убить фашиста» 
(«колорада»)…  
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Выход из военного конфликта неминуемо предполагает, помимо всего прочего, 
проведение антистигмационных мероприятий. Ответная, «перекрестная стигматизация» с 
использованием манипуляционных технологий со стороны украинских СМИ если и может 
принести какие-то плоды, то только эпизодически, поскольку подобные действия достаточно 
жестко критикуются представителями гражданского общества из-за несоответствия 
принципа «цель оправдывает средства» идеалам Майдана и демократическим ценностям. 

В Украине «механизму стигматизации может противостоять комплекс технологий, 
задача которых конструирование позитивных, честных, открытых отношений субъектов 
социального действия» [6, с. 105]. Честность и открытость в освещении, анализе и 
квалификации особенно актуальной представляется в отношении тех характеристик 
участников событий, на которые опираются технологии стигматизации. Так, негативные 
стороны деятельности украинских добровольческих батальонов в ходе 
Антитеррористической операции, в целом квалифицируемых большинством российских 
СМИ как «каратели» уже не отрицаются, а встречают адекватные реакции со стороны 
органов государственной власти. С другой стороны, уже после заключения первых Минских 
соглашений (сентябрь 2014 года) изменилась тональность передач российского телевидения. 
Правительство Украины уже не именуется «хунтой», а прежние «каратели» в основном 
стали «украинскими силовиками».  

Все это можно рассматривать как начало осуществления технологий 
реперсонификации – восстановления нормативного статуса стигматизированных групп и 
общностей, как необходимое условие перехода от конфронтационной модели отношений к 
нормальному сосуществованию. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ 

ВЫЗОВОВ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
 
Формирование глобального информационного пространства, в котором информация 

становится ключевым средством социальною прогресса, потребовала переосмысления 
политологических понятий в контексте реалий современного мира. К таким понятиям, 
подлежащих пересмотру и научной адаптации к меняющимся реалиям общественного 
развития, является термин «война». 

Общеизвестны подсчеты ученых соотношения мирных и военных периодов развития 
человечества. Обычно пишут о том, что из последних примерно 5000 лет лишь около 300 были 
мирными, а все остальное время на планете люди воевали. Только в прошедшем тысячелетии 
было зафиксировано около 220-230 крупных войн и военных конфликтов. В такой ситуации 
война практически всегда была объектом научного изучения, что, казалось бы, должно в 
конечном итоге привести к ее полному и всестороннему осмыслению. Однако на деле это не 
так. Война продолжает оставаться явлением сложным, трудно объяснимым (во всяком случае, 
однозначно) и нелегко поддается как нравственной, так и научной классификации. 

Думается, что война как научная категория, не может иметь единожды сложившегося 
универсального определения, так как ее феноменологическая сущность неразрывно связана с 
особенностями конкретного исторического периода, детерминирующими политико-
идеологические походы к формированию военной парадигмы. Переход, от индустриального 
общества к информационному, означает конец господства мировоззренческих представлений 
о войне индустриального периода как по технико-технологической (информационной), так и 
по гуманитарной (психологической) компоненте. Совокупное понимание идей, взглядов, 
концепций, направленных на объяснение и исследование этих изменений, концентрируется в 
теории о принципиально новом политологическом феномене – информационной войне. 

Французский философ Ален де Бенуа в своей работе «Загадка Гитлера» отмечает, что 
важным в информационной войне становится пропагандистский прием, выходящий за 
пределы политического, где «фактически, вместе с представлением противника как исчадия 
ада, уничтожение врага, отождествлённого с абсолютным злом, становится нравственным 
императивом, действующим даже за пределами условий, необходимых для победы». 
К. Шмитт по этому поводу писал: «Войны такого типа будут непременно отличаться своим 
наличием и своей бесчеловечностью, поскольку, раз осуществлён выход за пределы 
политического, необходимо, чтобы они обесчещивали врага, делая из него бесчеловечное 
чудовище, которое недостаточно оттеснить, а следует окончательно уничтожить». 

Либеральная модель открытого общества, доминирующая в качестве исходной 
концептуальной схемы военно-политической конкуренции, открывает путь к главному объекту 
информационно-психологических атак – информационному пространству 
противоборствующего государства, представленному системой массового сознания и 
социальной психики населения, а так же порождаемыми различными субъектами 
информационных отношений массовых коммуникаций, информационными полями и потоками. 

Обусловленность организованности общества названными компонентами позволяет 
современной теории информационных войн представить их объектами информационных 
угроз. 

Возникшая в связи с этим теоретическая и практическая проблема актуализировала 
необходимость разработки иных методологических и теоретических подходов в 
исследовании информационных войн, соответствующих меняющимся военно-политическим 
реалиям.  
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Автор полагает, что в контексте информационных угроз центральное место занимает 
безопасность личности как носителя культурных и исторических национальных традиций, 
находящих свое выражение в проявлении общих черт в национальном характере, глубинной 
психологии, религиозных традициях и экономического уклада. Угроза потери культурно-
исторических традиций и ослабления этических черт, является прямым следствием 
применения методов информационно-психологических войн, ведет к трансформации 
особенностей, составляющих основу ментальной идентичности любой нации и разрушению 
системы нравственных, духовных ценностей.  

Таким образом, в рамках глобального информационного пространства идет активная 
борьба за контроль над информационными процессами между различными субъектами 
геополитической конкуренции: национальными государствами, транснациональными 
корпорациями, а в последнее время – международными террористическими организациями. 
Следствием этого является дисфункция национального государства в коммуникативно-
информационном пространстве как исторически сложившейся совокупности общественных 
отношений, ослабляется его геополитическая конкурентоспособность. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ 
ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ 

 
Для успішного та результативного впровадження інформаційних технологій у 

діяльність місцевих органів виконавчої влади необхідна відповідна державна політика, 
спрямована на створення умов для виробництва, збереження, поширення та комплексного 
використання всіх видів державних інформаційних ресурсів, вільного доступу до них 
громадян та організацій всіх форм власності. Діюче законодавство України надає певні 
можливості для взаємодії органів виконавчої влади з громадськістю, але технології та методи 
цієї взаємодії ще потребують свого вдосконалення. 

Сучасні інформаційні технології істотно змінюють всі суспільні відносини. 
Відбувається становлення нового, інформаційного суспільства. Зростаюча значимість 
інформаційних технологій у розвитку основних сфер життєдіяльності сучасного суспільства 
і державного управління зумовила переклад останнім часом питань використання 
інформаційних технологій в розряд пріоритетних напрямів державної політики нашої 
держави. 

Місцеві органи виконавчої влади здійснюють повноваження органів місцевого 
самоврядування, що делеговані їм відповідними радами. Однією з форм інформаційне 
забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади з громадськістю є державна 
система електронних звернень. 

Державна система електронних звернень створена для: підвищення якості та 
прозорості процесу опрацювання звернень громадян та запитів на отримання публічної 
інформації в органах державної влади та органах місцевого самоврядування; впровадження 
механізму подання юридично значимих електронних звернень до органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування в електронному вигляді із застосуванням електронного 
цифрового підпису; забезпечення оперативного контролю за розглядом звернень громадян та 
запитів на отримання публічної інформації; створення єдиного адресного простору органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування на державному загальнодоступному 
інформаційному веб-ресурсі; формування статистики обліку звернень громадян та запитів на 
отримання публічної інформації 
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Державна система електронних звернень надає громадянам можливість формування, 
гарантованого надсилання юридично значимих звернень в електронному вигляді а також 
запитів на отримання публічної інформації до органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування через єдину точку доступу (за принципом «єдиного вікна») через мережу 
Інтернет, а також контролю за розглядом звернень та запитів на отримання публічної 
інформації в режимі on – line, посадовим особам органів державної влади та місцевого 
самоврядування можливість приймання, розгляду, надання відповідей на електронні 
звернення та запити на отримання публічної інформації а також формування статистичного 
обліку звернень та запитів на тримання публічної інформації. 

Оприлюднення в мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади 
здійснюється з метою підвищення ефективності та прозорості діяльності цих органів шляхом 
впровадження та використання сучасних інформаційних технологій для надання 
інформаційних та інших послуг громадськості, забезпечення її впливу на процеси, що 
відбуваються в державі [3]. 

В реаліях сьогодення досвід співпраці органів виконавчої влади з громадськістю 
свідчить про недостатню готовність та здатність більшості інститутів громадянського 
суспільства вміло користуватися можливостями, які надає законодавство. Представники 
громадськості співвідносять себе у більшості випадків зі сторонніми спостерігачами, а ніяк 
не з основними учасниками процесу розбудови правової держави та формування 
громадянського суспільства, його рушійної сили. І тому питання взаємодії органів 
виконавчої влади з громадськістю набуває особливого значення, є необхідною умовою не 
тільки їх ефективної та прозорої діяльності, а й однією з головних умов забезпечення 
соціально-політичної стабільності як на місцях, так і в державі в цілому.  

В зарубіжних країнах, які мають вагомий досвід у даному напрямку, органи влади 
залучають громадськість для покращення своєї діяльності, особливо при наданні послуг 
населенню та при вирішенні існуючих проблем території, використовують різноманітні 
форми взаємодії з громадянським суспільством. 

Використання інформаційних технологій є необхідною умовою забезпечення 
взаємодії місцевих органів виконавчої влади з громадськістю, що в свою чергу впідвищіть 
ефективність внутрішньої управлінської діяльності, дозволить повною мірою отримати 
головний результат – створити об’єднану систему взаємодії місцевих органів влади з 
громадськістю у процесі підготовки, затвердження і виконання рішень. 
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ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  
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Одной из особенностей гибридной войны против Украины является деструктивная 

роль функционирующих в Украине пророссийских институтов гражданского общества. 
Дело в том, что деятельность российских институтов гражданского общества (СМИ, 

религиозных организаций в лице прежде всего Московского Патриархата, муфтиятов, 
казачества, некоторых политических партий и т. д.) по отношению к Украине стала 
дополнительным фактором раскола и формирования агрессивных настроений в украинском 
обществе. Многочисленные визиты русского патриарха в Украину всегда включали в себя 
политическую составляющую. Далее. Только в Донецкой области эксперты насчитали около 
12 казачьих организаций, оказывавших в последние годы деструктивное влияние на 
общественно-политические процессы в Украине. Напротив здания СБУ находится церковь 
прямого подчинения Московскому патриархату, прихожанки которой целыми днями стояли 
возле СБУ на коленях с иконами в руках. 

Прокремлевский политтехнолог С. Кургинян в своих публичных выступлениях неистово 
убеждает общественность в том, что вовсе не государство, а именно российские институты 
гражданского общества поставляют в Украину людей, вооружение, тяжелую технику и т. д.  

Идентичность русских на востоке Украины подпитывалась и продолжает 
подпитываться некими символами, актуализирующими российскую государственную 
идентичность: «святая Русь», Отечество (под которым подразумевают Россию и Украину), 
«Россия-Матушка», русский мир, славяне, казачество, Новороссия, православие, породившее 
со временем «Русскую православную армию». Цель – сплотить русских и мобилизовать их 
на коллективные действия со всеми, кто против России. А поскольку украинцы за 
европейские ценности, за права человека, за демократию, ЕС, то они против России и 
русского мира. Все это представляет угрозу России и соответственно враждебно  тем, кто 
будучи гражданами Украины идентифицируют себя с российской государственностью. 
Только два примера. Вспоминается еще как в свое время в украинских библиотеках на 
Донбассе открывались громадные залы «Русского мира», а в России в это время под 
предлогом распространения идей украинского национализма закрывались центры 
украинской культуры. На открытии храма Московского патриархата  в Луганске 24 августа 
2013 г. присутствовали депутаты Верховной Рады Украины, руководство области и города. В 
то же время, месяцем ранее, на открытии храма Киевского патриархата никого из 
руководства ни области, ни города, ни рядовых чиновников не было, но при этом против 
открытия протестовали представители партии «Киевская Русь», «Донское казачество» и 
прихожане православных церквей Московского патриархата, отождествляющие Киевский 
патриархат с бандеровцами и пропагандой украинского национализма. «Это бандерва 
открыла храм», – заметил знакомый мне пожилой луганчанин. Замечу, что по 
национальности он украинец, а в Луганске по последней переписи проживает 52 процента 
украинцев, при этом на луганский майдан по зову сердца выходило в лучшем случае 
несколько сотен человек. И меня поражало отсутсвие у них гражданской позиции, трусость и 
рабско-холуйское поведение. Возможно коррупционная украинская политическая система 
сама виновата, что ее граждане все годы независимости ненавидели украинскую 
государственность. Менее чем через год, те кто пикетировал открытие храма украинского 
патриархата, будут участниками захвата украинских административных учреждений и 
вместо украинского флага и украинского герба на этих здания будут висеть рядом казачьи, 
православные, коммунистические, святой Руси и прочие флаги. Сейчас над зданием 
Луганской государственной администрации (теперь уже ЛНР) вместо вывешенного 9 марта 
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2014 года российского флага висит красный флаг с иконой Христа. 
Многие уже, наверное, забыли с чего все началось. Началось все с лозунгов «в Крыму 

русских обижают». Но всем доподлинно известно, что в Крыму свыше 90 процентов школ 
были русскоязычные, что права и свободы русских по национальному признаку не 
ущемлялись. А сегодня мы являемся свидетели жестокого насилия в Украине русских по 
отношению к русским, православных по отношению к православным и не только.  

Деятельность российских институтов гражданского общества на Донбассе в 
экстремальных условиях мгновенно трансформировалась в физическое, военное и духовное 
насилие (надписи «за святую Русь» теперь уже  на снарядах системы «Град»; очевидцы 
говорят о передвигавщемся в свое время по Луганску машине с надписью «Православие или 
смерть») против украинского народа и украинской государственности.  

Собственно говоря, значительная часть донбассцев была готова ненавидеть галичан, т. 
е. благодатная почва для украинофобии была уже заведомо подготовлена. В 
соответствующий момент это легко проявилось. Поясню. У старшего поколения негативное 
отношение к представителям Западной Украины (бендеровцам) сохранилось еще со времен 
коммунистической идеологии. И сегодня свою ненависть к ним многие объясняют якобы 
тем, что отца или дедушку убили бандеровцы, что мол, будучи во Львове в свое время на 
заданный вопрос на русском языке ему ответили по-украински (можно только вообразить, 
что в родном городе москвичи или ростовчане при встрече с украинцами переходят на 
украинский язык). Мой приятель рассказывал мне, как его пожилой сосед загоняет 
непослушного пятилетнего внука домой с угрозами: «заходи быстрей, бендеровцы идут». 
Результат не заставлял себя долго ждать: внук моментально залетал домой. Это был самый 
действенный метод по отношению к внуку. Еще один аспект проблемы. Дело в том, что где-
то с начала 2000-х годов, как раз с приходом к власти Путина, российская государственная 
машина стала усиленно заниматься американофобией. А поскольку для россиян Майдан и 
новое киевское правительство – это дело рук США, то украинцев нужно также люто 
ненавидеть как и американцев. При том, все, что связано с Россией подается в позитивных 
понятиях: святая Русь, по словам Патриарха Кирилла – это немеркнущий идеал, а по мнению 
протодьякона А. Кураева жертвы и конфликт на Украине могут оказаться благодеянием. 
Патриарх Кирилл не может выдавить из себя «христиане, остановите братоубийственную 
войну», потому что это будут не угодно Путину, но за то Патриарх пытается (как и 
президент России) убедить мировое сообщество в том, что «от России не исходит ни военной 
опасности, ни других опасностей». А если речь идет о Западе или об Украине (а украинцы 
стали прихвостнями Европы и США, т. е. предали Россию), то обязательно следует 
негативная категоризация и оценка. К примеру, на Майдане были не революционеры, а 
бандеровцы и фашисты. Российские институты гражданского общества (прежде всего 
Московский патриархат устами Кирилла) вложили в уста граждан Украины такие слова, как 
Новороссия, хунта, карательная акция, ополченцы и т. д. Возле захваченного здания 
луганского СБУ в руках митингующих было много лозунгов антиукраинского, 
антиамериканского, антиевропейского и антисемитского характера. 

В этом контексте стоит отметить, что современная российская литература достигла 
небывалых художественных высот в жанре «патриотическая фантастика». Вышедший в 
период пика вооруженной агрессии России против Украины фантастический роман 
проиллюстрирован изображением министра обороны Шойгу, берущего в плен 
осовремененных «бандеровцев» — нынешнего премьера Украины Яценюка и руководителя 
СНБОУ Турчинова (как тут не вспомнить «а за Севастополь вы еще ответите» из 
популярного у русскоязычных фильма «Брат 2»). 

Российские институты гражданского общества могли были сыграть определенную 
роль в деэскалации конфликта на Донбассе. И очень жаль, что слабые  ростки российского 
гражданского общества приглушили кремлевские СМИ, эти особые «информационные 
войска» и впредь подогревающие агрессивные настроения как в России, так и в Украине. 
Они вместе с политтехнологами, интеллектуалами, писателями прокремлевских холуев 
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продолжают представляют серьезную угрозу государственной безопасности Украины. И 
Украине в этом смысле есть над чем подумать. 

 
 
 

Світлана Іванівна Ростецька, 
кандидат політичних наук, доцент кафедри політичних наук і права  
ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет  
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СПІВІСНУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО ПОЗИТИВНИХ 
ПОЛІТИЧНИХ ІМІДЖІВ ДЕРЖАВИ ЯК ГОЛОВНОЇ ПРИНЦИП ЇЇ СТАБІЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ 
 
Для пострадянських країн, які після глобальних геополітичних змін опинились в 

умовах посилення конкуренції, інформаційних дій (не завжди дружніх) з боку усіх держав і 
навіть справжніх війн, як, наприклад, Україна у теперішній час, дуже важливим є імідж 
держави у світовому політичному просторі. За цих умов феномен іміджу країни, відомий ще 
за часів Макіавеллі як «державна маска», набуває нового сенсу та стає стратегічним 
ресурсом кожної держави. На жаль, можна погодитись із Н. Качинською, що Україна, 
охоплена політичною кризою, має «передусім імідж політично нестабільної держави, що, 
звісно, не на користь ані її політичній еліті, ані громадянам. Саме тому необхідні 
цілеспрямовані теоретично обґрунтовані дії держави з метою формування певного 
привабливого політичного іміджу» [1]. 

Політичний імідж держави – це уявний образ певної держави, який формується у 
процесі комунікативної взаємодії суб’єктів економічного, соціального та політичного життя 
як усередині країни, так і за її кордонами.  

Слід підкреслити, що імідж держави – це не просто психічний образ свідомості як 
відображення дійсності. Це цілеспрямоване змодельоване спеціалістами відображення 
дійсності – віртуальний образ, що має, по суті, три базові компоненти, котрі можна 
розглядати як рівні іміджу. По-перше, це певний початковий матеріал, який попередньо 
опрацьовують з метою мінімізації негативних і максимізації позитивних якостей. По-друге, 
це неминучі викривлення, які вносяться каналами трансляції іміджу (передусім ЗМІ) та 
засобами його тиражування. По-третє, це результат активної власної роботи аудиторії та 
певного суб’єкта сприйняття, котрий конструює у своїй свідомості підсумковий цілісний 
імідж на основі моделі, що нав’язується, але з урахуванням власних уявлень. 

Політичний імідж держави як її образ, що конструюється цілеспрямовано, має, по 
суті, два основні адресати – суспільство всередині країни та світову спільноту. Отже, з точки 
зору внутрішнього наповнення, політичний імідж виконує таку головну функцію, як 
зміцнення та збереження солідарності в суспільстві й запобігання соціально-класовим 
конфліктам. Позитивний імідж держави допомагає владному класові зберігати обраний шлях 
розвитку суспільства та держави й, звісно, залишитися при владі. Сприятливий 
внутрішньополітичний імідж формує позитивний настрій населення в період проведення 
активних соціальних змін. Щодо зовнішніх функцій політичного іміджу держави, то серед 
них слід виокремити такі: активна інтеграція в світове політичне та економічне суспільство, 
адже в умовах усебічної глобалізації політична ізоляція держави на міжнародній арені через 
її негативне сприйняття світовою спільнотою може призвести до гуманітарної та соціально-
економічної катастрофи; забезпечення безпеки країни від політичного та військового тиску 
ззовні; забезпечення підтримки світовою спільнотою владної еліти як ресурсу боротьби з 
опозицією; підтримка національного бізнесу та приваблення іноземних інвестицій; тощо. 

Проблемним питанням, з погляду теорії та практики, є співіснування обох політичних 
іміджів держави – внутрішнього та зовнішнього. Звичайно, що ідеальним варіантом є 
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співіснування обох позитивних іміджів, коли соціальні цінності певної країни відповідають 
системі світових цінностей – таких, як «свобода людини», «мир у всьому світі», «свобода 
слова та совісті», «національний суверенітет». 

Політичний імідж держави – явище багатокомпонентне, складне за структурою. Як 
правило, виокремлюють такі структурні компоненти феномену: суб’єктивні – імідж 
політичного лідера, імідж політичної еліти, імідж політичних інститутів влади, імідж 
політичних партій, що перебувають при владі, та опозиційних, імідж збройних сил, імідж 
дипломатів; об’єктивні – імідж політичного режиму, імідж рівня демократії, імідж соціально-
економічного розвитку, імідж законодавчих і судово-виконавчих стосунків, імідж релігійних 
стосунків, імідж зовнішньополітичних акцій; часові – культурно-історичні факти, сучасні 
політичні події, політичні прогнози; комунікативні – модель іміджу, канали трансляції та 
тиражування, реципієнти. 

Імідж лідера держави чи іншого державного об’єднання є одним із вирішальних 
чинників у міжнародному та національному політичному процесі. Близькою до проблеми 
іміджу політичного лідера в структурі іміджу країни є проблема іміджу політичної еліти, 
іміджу партій, що перебувають при владі, та опозиції. Усі ці компоненти є складовими 
формування й політичного іміджу держави.  

Імідж соціально-економічного розвитку та рівня демократії є базовим компонентом 
для інвестиційної привабливості країни й розвитку національного бізнесу. З огляду на це, 
найхарактернішими рисами іміджу, що впливають на розвиток економічних стосунків 
держави, на думку В. Задорожного, є: політична стабільність у державі, регіональна 
політична стабільність, податкова стабільність, захищеність приватної власності, повага до 
закону як головний принцип організації суспільства [2, с. 23]. 

Базою для формування політичного іміджу будь-якої держави є її культурно-історичні 
надбання, серед яких необхідно виокремити найзначущі історичні події, внесок у світову 
історію, видатні історичні постаті. Проте не слід вважати, що тільки позитивні події чи 
особистості створюють імідж держави. Емоційніше сприймаються, утворюючи певні 
стереотипи та міфи, негативні події чи політичні персони (наприклад, «епоха Сталіна»). 

Пострадянські держави не уникли політичного персоналізму, хоча світовий досвід 
засвідчує, що поєднання сильної персональної влади із багатопартійністю неможливе. 
Посткомуністичний контекст, історичні традиції формують уявлення про ідеал політичного 
діяча. Очевидно, що часовий відрізок відіграє велику роль у формуванні позитивного іміджу 
історичного персонажу, який має уособлювати позитивні риси, притаманні  українському 
народу в цілому. Якщо відстань дуже далека, то герой із минулого може бути не цікавим, а 
якщо дуже мала – то це лише ускладнює героїзацію історичної фігури. На думку української 
дослідниці В. Полянської «За роки незалежності в нашій державі спостерігався інтенсивний 
процес пошуку ідентифікації та легітимізації політичної влади в певній символічній системі 
образів, тематик та героїчних постатей. Цей пошук спостерігається і сьогодні в рамках 
дискурсу щодо подальшого розвитку держави, шляхів збереження її цілісності та 
незалежності. 
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ЧИ ПОТРІБНА ВІЙСЬКОВА СОЦІОЛОГІЯ? 
 
Непевні кроки у 1990-і рр. до заснування в Україні військової соціології закінчилися 

нічим. Забракло коштів? Відомо, що скупий плаче двічі, а на разі мова іде про сплату 
жнивами війни, тобто загиблими, утратами територій та падінням економіки. Ми вже 
звертали увагу на те, як уряд США під час Другої світової війни долучив до військових справ 
провідних вчених гуманітарного профілю – соціологів, соціальних психологів, політологів 
[1]. Американці не вважали це марнуванням коштів, і вчені зробили багато корисного для 
перемоги. Зважимо на функції соціологічної науки в рамках гібридної війни. Цей тип 
сучасних воєн відрізняється не тільки широтою тактичних засобів, які далеко виходять за 
межі власне військової справи, але й означає інтелектуальну дуель. Програє менш розумний і 
недалекоглядний супротивник. 

На етапі підготовки до війни (власне готувався агресор, а не Україна) нам бракувало 
соціальної розвідки. Не було розуміння того, що агресор розробляє підривні соціальні 
технології, які муситимуть збурити населення й перетворити його на «м’яку силу», що 
здатна без пострілів захоплювати міста, змінювати владу, відкривати образна кажучи браму 
фортеці ворогові назустріч. Також не відслідковувалося у достатній мірі формування на 
теренах України «п’ятої колони», яка створювалася, аби після дня «Д» очолити масові 
заворушення, блокувати українські військові частини, штурмувати адмінбудівлі тощо. Не 
викликає сумнівів, що агресію готували в Росії у тому числі і військові соціологи, 
спеціалісти по управлінню конфліктам, теоретики і практики воєнної пропаганди. З 
протилежної сторони опонентів не було. 

Специфіка російсько-української гібридної війни полягає у тому, що з моменту 
переходу агресора до активних дій (Верховною Радою день «Д» офіційно визнано 20 лютого 
2014 р.) кілька тижнів поспіль триває «м’яка» фаза. Агресор війну не проголошує, а на театрі 
воєнних дій збурюються штучні хвилі соціальних протестів [Див. більш докладно: 2]. Ця 
тактика має назву «керованого хаосу» [3], і якщо уважно проаналізувати російські публікації 
останніх років, то до цієї теми там був підвищений інтерес. В останню декаду лютого і на 
початку березня не спрацювала соціальна діагностика, яка була потрібна, аби визначити 
сутність конфлікту. Робилися невдалі і неперспективні спроби залагодження гострого 
громадянського протистояння звичайними методами, наприклад, за допомоги 
загальнонаціонального круглого столу. Але усі кроки виявилися провальними, бо конфліктна 
ситуація штучно створювалася та управлялася ззовні. Ми не були готовими до адекватного 
реагування на подібний тип конфліктів, відчувалася загальна розгубленість. Найбільш 
послідовно, мабуть, діяли патріотичні організації та рухи, бо українські патріоти інтуїтивно 
розпізнали ворога, з яким потрібно буде відчайдушно боротися. Соціальна наука в той період 
мовчала. 

Військова ескалація, перехід до «гарячої фази» породив нові соціальні проблеми, які 
потребують розв’язання з використанням соціологічного експертного знання. Наприклад, 
військова мобілізація з погляду соціолога є штучним соціальним процесом, який піддається 
певній технологізації. На жаль, використовувалися здебільшого старі радянські технології, і 
якщо на перших етапах виручали добровольці, то кожна нова хвиля не тільки гальмувалася, 
але й викликала небажані резонанси у тилу. Військові колективи мають власні проблеми, що 
становлять предмет соціології. Передусім мова іде про військових девіантів, людей, що 
випадково і через недоліки системи мобілізації потрапили до бойових частин [4]. Тут ми 
бачимо і проблему залежних (алкоголізм і наркоманія), і присутність психопатів різного 
профілю, і осіб з кримінальним типом особистості. Власне кадровою безпекою в частинах і 
ЗСУ, і нацгвардії ніхто не опікується з точки зору сучасних досягнень науки управління 
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персоналом. Очевидно, усі факти масового нехтування дисципліною, особливо залишення 
позицій без наказу, сдачі у полон мають бути розслідувані не тільки військовими 
прокурорами, але й вивчені дослідниками, бо не менш важливим є зрозуміти внутрішньо 
організаційні причини, що сприяли ганебному вибору. 

Перехід до мирного життя, демобілізація породжують цілу низку якісно нових 
проблем, де слово дослідника має бути не останнім. Як треба організувати соціальну 
реабілітацію осіб с тяжкими пораненнями, ампутаціями, або тих, хто має ознаки 
посттравматичного синдрому? Мова іде не про окремі випадки і щиросердність лікарів, 
волонтерів та родичів, а про масовий процес повернення людини з війни, у т.ч. і за 
несприятливих обставин. Великою небезпекою є переміщення зброї з фронту у тил. І наш, і 
світовий досвід показує, що після закінчення війни як гриби після дощу виникають 
бандитські угруповання, криміналітет озброюється, злочинність якісно змінюється, стає 
більш небезпечною. Саме учорашні комбатанти можуть стати на шлях злочинності. 

Україна має неабиякий інтелектуальний ресурс – сотні докторів, тисячі кандидатів 
наук – вчених, яких, до речі, оплачує держава. У кризовий період і окремі особи, і колективи 
дослідників мають бути залучені державою для виконання пріоритетної тематики. 
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завідувач науковим відділом правових проблем інформаційної безпеки 
НДІ ІП НАПрН України 

 
ІНФОРМАЦІЙНА ВІКТИМІЗАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ  

В УМОВАХ ПРОПАГАНДИ АГРЕСІЇ 
 

Понад увесь спектр інформаційних впливів (включаючи зовнішню деструктивну 
пропаганду), що здійснюються ззовні на населення України, внутрішні інформаційні 
негативні впливи вітчизняних ЗМІ сьогодні представляють хіба не найвищу загрозу для 
віктимізації населення держави – пропаганда агресії в країні сьогодні утворює штучне 
перетворення населення на жертву соціальної катастрофи. 

Свідомість і психічні реакції людини залежать від подразників, одним з яких є 
інформація вербальної комунікації. Вона отримується та сприймається людиною, але під час 
отримання не сприймається мозком як механічний (болісний, неприємний, приємний, тощо) 
подразник, виступає нібито первинно прихованою, але в процесі перцепції (у разі 
усвідомлення її), проявляє свої якості для людини – негативні або позитивні. Але у будь-
якому випадку, інформація лишається у свідомості (у свідомому або несвідомому), і та 
частина її, що усвідомлюється людиною, формує інтеракцію – взаємодію отримувача 
інформації (реципієнта) з передавачем інформації (комунікатором), яка також може бути 
позитивною так і негативною. Прояв такої інтеракції відбувається, насамперед, на рівні 
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формування відповідних емоцій, які сприяють подальшій взаємодії, або відхиляють її 
шляхом прояву певних психічних реакцій і поведінки (від схвалення до протесту та агресі). 

Впливи на психіку людини починаються від елементарних виховних процесів і 
тривають все її життя. Утім, такі інформаційні впливи носять переважно об’єктивний 
характер – вони інформують людину з різних джерел про те що є цінним і необхідним, 
шкідливим та небезпечним, утворюючи досвід людини, на підставі якого людина вже сама 
формує картину світу у якій існує і функціонує. У разі виникнення невирішених проблем у 
своїй картині світу вольова особа починає шукати шляхи вирішення питанням. Так, 
поламане вона намагається полагодити, недосконале удосконалити, помилкове виправити.  

Утім, об’єктивні обставини у світі не завжди можуть піддаватися контролю людини. 
Самі ж вони впливаючи на якість життя людини у суспільстві, також викликаючи емоції і 
поведінкові реакції.  

Натомість, реальність навколо людини в умовах розвитку комунікативних та 
маніпулятивних можливостей інформаційного суспільства та звичної довіри до повідомлень 
телебачення, як «четвертої гілки влади», сьогодні у нашій країні стали причиною того, що 
населення країни послідовно перетворюється на жертву негараздів зовнішнього походження. 
Під впливом негативних інформаційних повідомлень населення країни штучно занурюється 
у ніби-то замкнуте коло суцільних негараздів, вирішення яких лишає бажати кращого.  

Розуміючи це, продемонструємо лише невелику низку позицій щодо вітчизняних 
віктимізуючих через ЗМІ, і, зокрема телебачення, населення держави проблем, розуміння 
яких сьогодні в України є вкрай необхідним для подальшого зниження емоційної напруги та 
формування очагових поведінкових конфліктів в державі. 

1. Формування у аудиторії синдрому «невирішуваних проблем». Переважна 
більшість вітчизняних новин різних каналів мовлення, переважно загальнодержавного 
покриття, представляють собою набір повідомлень переважно негативного змісту про 
непопулярні політичні рішення, переслідування, корупцію, загибель та поранення громадян 
України в АТО, страждань полонених громадян України у Донбасі, страждання громадян 
України на окупованих  територіях, тощо.  

Така «правда», безумовно, необхідна населенню держави, адже ця інформація 
важлива для кожного громадянина. Натомість, вітчизняними телевізійними каналами вона 
подається лише як постановка проблеми: вона не аналізується, я подається як фактаж. Це 
повною мірою зрозуміло, з урахуванням того, що фінансування новостійних програм 
достатньо обмежене. Утім, професійне подання новостійної інформації має певні професійні 
критерії: вона має аналізуватися та доповідатися обізнаними журналістами так, щоб у 
аудиторії не виникало уявлення, що проблема не може бути вирішена, або не вирішується.  

Так, будь-яка новина негативного для населення змісту має коментуватися 
експертами у відповідній області, внаслідок якого аудиторія розумітиме, що проблема 
вирішується компетентними особами чи органами, чи підлягає вирішенню за умови певних 
дій з боку населення чи окремої його групи. Наприклад, інформація у ЗМІ про побори в 
школах має бути прокоментована фахівцями у сфері освіти та правоохоронних органів, а 
населення повідомлене про те, що збирання грошей в школах державної та комунальної 
форми власності є злочинним і тягне кримінальне переслідування відповідно до статті 183 
КК України. Така інформація ЗМІ не викликатиме у населення уявлення про те, що «з 
системою не модна боротися», і що «всі – так», а, навпаки, девіктимізуватиме батьків, 
спрямовуючи їх на боротьбу з системним порушенням гарантованого в державі права на 
безоплатну освіту. 

Цей же приклад повною мірою може бути застосований і щодо інформації про 
військові операції, прийняття рішень влади, що впливають на якості життя громадян, 
поводження з полоненими та жертвами окупації. Всі питання вирішуються, але на них 
потрібен час, і громадяни повинні це розуміти від ЗМІ, які поширюють інформацію про 
певну проблему. 
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2. Штучне поглиблення медіазалежностей аудиторії у погоні за рейтинговістю. 
Повідомлення, пов’язані з кров’ю, смертю у вітчизняних ЗМІ, переважно, не відрізняються 
від формату інших новин. Утім, новинні повідомлення агресивного, некрофілістичного 
змісту, а також повідомлення з будь-яким сексуальним підтекстом належать до категорії 
найбільш ефективних медіавпливів, про що добре відомо досвідченим журналістам. 
Аудиторія підсвідомо завжди жадатиме «крові» і «сексу» і переглядатиме ті канали, які 
задовольняють ці залежності. На цьому також побудована значна кількість новостійних 
повідомлень. Демонстрація, говорячи мовою працівників ЗМІ, «смаженого» притягує 
аудиторію, і вірогідність того, що глядач, який отримав задоволення від агресії новин 
певного каналу, лишиться його прихильником – стовідсоткова. 

Класичним прикладом такої залежності населення є загальновідомі події справи 
Оксани Макар: все населення країни знало не лише фабулу подій, а й біографію і характер 
тілесних ушкоджень, яких зазнала потерпіла і смакувала подробиці, які щоденно були 
передовицею як телебачення. Так і друкованих ЗМІ.  Чому? Тому що населення 
демонструвало підвищений інтерес саме до цієї новини, і рейтинговість телеканалу залежала 
від характеру повідомлення про подробиці злочину, які цікавили аудиторію більш ніж сама 
подія. Остання ж, відверто кажучи, жодним чином не відрізнялася від будь-якого іншого 
вбивства з помилкою в об’єкті.  

Аналогічним прикладом сьогоднішніх новин є постійні повідомлення про жертв АТО, 
і, зокрема, щодо поранень або вбивств.  

Інформація про загиблих та зниклих має подаватися у ЗМІ у форматі, який мотивує 
патріотичні настрої як бійців, так і населення країни, сприяти мобілізації, а не діяти на шкоду 
інтересам України, деморалізуючи населення і перетворюючи бійців у свідомості аудиторії 
на жертви свавілля або непрофесіоналізму. Висвітлення військових операцій повинна мати 
усталений у військовій журналістиці формат: повідомлення про події, ефективність та 
результат  операції, досягнення та втрати з обох (!) боків, перспективу розвитку подій. 
Аналогічно, у разі невдалої операції, подібна новина має оцінюватися як негативна, і, в 
такому випадку, вона також потребує коментарів експертів з формулюванням перспектив 
вирішення проблеми, якнайменше, на певному етапі.   

3. Штучна деморалізація аудиторії через ланцюги негативних новин. 
Повідомлення у новинах переважної більшості наіональних телеканалів несуть негативну 
інформацію яка пригнічує аудиторію. Позитивна інформація, відповідно до наших 
спостережень протягом другого кварталу 2014 – першого кварталу 2015 років, складає в 
середьому менш ніж 20 % від загальної інформації новин (!).  

Утім, також відповідно до загальновідомого формату, негативні новостійні 
повідомлення мають чергуватися з позитивними, або знімати емоційну напругу аудиторії, 
«переключаючи» увагу з негативу на позитив.  

На жаль, вітчизняні ЗМІ, зокрема, зорієнтовані на політично активну частину 
аудиторії, не виконують це неписане правило. Внаслідок цього у аудиторії таких каналів 
утворюється уявлення про відсутність позитивних подій, і натомість, формується 
переконання про суцільний негатив на всіх рівнях в державі, яких стосувалися новини.  

Кількість позитивних повідомлень у новинах має бути відповідною або більшою за 
кількість негативних новин, і вони мають бути однопорядковими з негативними 
повідомленнями.  

Так, наприклад, повідомлення про невдалу військову операцію має «перекриватися» 
позитивною або цікавою інформацію про вдалу військову операцію, навіть у ретроспективі – 
з історичного або зарубіжного досвіду. Наступним за повідомлення про новий непопулярний 
закон, що пригнічує якість життя, має бути повідомлення про державні  програми з 
підвищення якості життя певних категорій громадян, стимулювання певних галузей 
економіки, тощо. 

4. Штучний поділ населення країни на «своїх» і «чужих». Хоча сьогодні Україна 
перебуває у стані штучного «перманентного сепаратизму», який спровокований 
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деструктивною пропагандою сусідньої держави, вітчизняні ЗМІ не вживають належних 
заходів для ідеологічного єднання країни. Поділ на «Центр», «Схід» і «Захід» перетворилися 
на сталу термінологію ЗМІ, очевидно, нав’язану промовами окремих політиків. Але 
зневажливе ставлення до населення територій регіонів власної країни, навіть, і окупованих, 
веде до регіонального розколу.  

Не всі східні території окуповані, і не все населення окупованих територій / території 
АТО підтримає режим окупантів / сепаратистів. Натомість, за нашими спостереженнями, 
переважна більшість телеканалів демонструють одностайність у такому поділі та 
ігноруванням необхідності демонстрації поваги до свої громадян на території ворога та 
намагання забезпечити їх порушені права. 

Зневажливі назви, що періодично застосовують до Донбаського регіону у ЗМІ, взагалі 
не витримують критики: в цивілізованому суспільстві не цензура, а редакція мають 
забезпечувати уникнення у повідомленнях будь-яких принизливих назв по відношенню до 
власного населення або ареалу його помешкання. 

5. Штучна мінімізація значення перебігу подій у регіонах. У той час, як в крані 
жорстко відчувається неоднорідність населення регіонів, на рівні ЗМІ не відчувається 
жодних спроб підвищення поваги до регіональних громад.  

Зокрема, за часів незалежності України жодним телевізійним каналом не були вжиті 
спроби оформлення новостійних програм у форматі «Центр – Регіони». Регіональні новини 
привертають увагу центральних телевізійних каналів лише у випадку візитів до них перших 
осіб держави, або виникнення у певних регіонах катаклізмів. Фактично, регіональні новини 
транслюються лише регіональними каналами мовлення для своєї аудиторії. 

Як наслідок, на у Львові не знають, чим живе Одеса, а населення Миколаєва не 
обізнане у тому, що відбувається у Харкові. Очевидно, як доводить досвід проведення 
окремих телемарафонів з приводу окремих івентів, такі програми вимагають значного 
фінансування. Але ж сучасні технічні можливості і отримання повідомлень, навіть у режимі 
телекомунікації, допускають вільне спілкування в ефірі новин з кореспондентами, 
експертами, або представниками громадськості будь-якого регіону.   

Безумовно, що у разу запровадження такого формату, жодний з регіонів не може 
зазнавати дискримінації в участі у новинах протягом, наприклад, робочого тижня (оскільки 
час ефірний час новин обмежений), адже це і негативно сприйматиметься населенням такого 
регіону і викликатиме ставлення решти населення країни до такого регіону як «незначного». 

Інформація, і, зокрема, стосовно вирішення на місцевому рівні спільних проблем,  
очевидно, була б не лише корисною з точки зору використання стратегій, а й сприяла б 
об’єднанню населення країни навколо важливих подій регіонів, забезпечувало б сприйняття 
кожним «нашого Львова», «Нашої Одеси», «нашого Харкова». 

Сучасна вітчизняна інформаційна політика лише підходить до питання формування 
політики ефірів мовлення. На концептуальному рівні досить відсутні рекомендаційні або 
імперативні вказівки щодо формату новин, і це питання лишається прерогативою 
телеканалів, які, переважно, досі лишаються монополізованими.  

Утім, низка рекомендацій стосовно включення їх у стратегії інформаційної політики 
держави можуть мати достатньо ефективний результат у разі вжиття низки заходів, 
спрямованих на зниження рівня віктимізації населення України та окремих її регіонів. 

1. Говорячи про шляхи легітимного вирішення питань гуманізації новостійного 
мовлення, слід все ж звертати увагу, насамперед, на необхідність розробки загальних 
рекомендацій щодо формату новин для, зокрема, телевізійних каналів загальнонаціонального 
мовлення. Зокрема, виконання таких рекомендацій має відображуватися на ліцензуванні 
телевізійних каналів. 

2. Такі рекомендації мають включати вимоги: 
1) формату подавання новин негативного змісту з урахуванням необхідності 

подавання коментарів експертів, які включають шляхи або пропозиції виходу з відповідної 
проблеми; 
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2) демонстрації наслідків агресії будь якого виду лише у разі необхідності 
підтвердження відеорядом новостійного повідомлення, за умови, що така демонстрація є 
невід’ємною складовою репортажу і виготовлена співробітником відповідного каналу 
мовлення; 

3) побудови новостійного ефіру з урахуванням наявності у кожному блоці новин 
позитивних повідомлень не менше ніж негативних, їх однопорядковій відповідності та 
чередуванню; 

4) недопустимості демонстрації принизливого ставлення до населення різних 
регіонів України, включаючи окуповані території та зону АТО; 

5) забезпечення обов’язкового пропорційного мовлення регіональних новин в 
загальнонаціональному новостійному ефірі. 

*Вказані рекомендації можуть бути використані при формуванні проекту Концепції 
інформаційно-правової політики України та Концепції національного мовлення України. 

 
 
 

Олена Анатоліївна Сєваст’янова,  
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 
 

ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ, ГРОМАДЯНСЬКОЇ СВІДОМОСТІ  
У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В СИСТЕМІ ВНЗ УКРАЇНИ 

 
Сучасний стан українського суспільства свідчить про наявність у ньому складних 

проблем матеріального і духовного характеру. Вирішення проблем суттєво залежить від 
духовної єдності українського суспільства, яка значною мірою визначається станом сучасної 
освіти, одним із головних завдань якої є виховання студентської молоді. У процесі 
соціалізації особистості принципово важливе значення має національне-патріотичне 
виховання в вищих навчальних закладах України. 

У нашій державі, що сповідує європейські цінності, патріотичне виховання має бути 
спрямоване на формування в молоді національної свідомості, любові до Батьківщини, вміння 
цивілізованим шляхом відстоювати права й свободи, сприяти громадянському миру та 
злагоді в суспільстві. 

Патріотичне виховання було предметом дослідження багатьох вчених та педагогів 
минулого. У своїх працях Г. Ващенко, О. Духнович, С. Русова, К. Ушинський, А. Макаренко 
та інші приділяли велику увагу вихованню любові до своєї землі, рідної мови, поваги до 
історичного минулого. Також основні складові патріотичного виховання українців 
намагались визначити філософи, правознавці, історики, письменники, політики, зокрема 
Г. Сковорода, І. Франко, М. Костомаров, Д. Донцов, П. Куліш, М. Грушевський, Р. Шухевич, 
Д. Чижевський та ін..  

Останнім часом під впливом доленосних подій в Україні, а саме Революції Гідності, 
виборів Президента України 2014 року, збройного протистояння на сході країни, боїв за 
цілісність України проти російських агресорів політична активність молодого покоління 
зростає. Все це чітко засвідчило життєву необхідність щодо активізації національно-
патріотичного та військово-патріотичного виховання студентської молоді у сучасному 
навчальному закладі. 

Метою національно-патріотичного виховання є формування у студентської молоді 
високої патріотичної свідомості, почуття любові до України, пошани до вітчизняних 
історичних діячів, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків. 
Патріотизм, громадянськість повинні об’єднувати українців, зберегти те, що протягом 
століть було нашою метою, – незалежність та цілісність держави [1]. 
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Для вищої школи залишається актуальною задача, котра була визначена в 
Національній доктрині розвитку освіти у XXI столітті: забезпечити формування та розвиток 
національного характеру освіти і національного виховання. 

Реалізація мети виховання громадянина-патріота здійснюється завдяки:  
• вихованню поваги до Конституції України, законів України, державної символіки; 
• утвердженню у свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, 

переконань і поваги до культурного й історичного минулого України; 
• усвідомленню взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її 

громадянською відповідальністю; 
• визнанню та забезпеченню у реальному житті прав особистості як найвищої 

цінності держави і суспільства; 
• сприянню набуттю учнівською і студентською молоддю патріотичного досвіду на 

основі готовності до активної участі у процесах державотворення, спроможності визначати 
форми і засоби своєї участі у життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуванню з 
соціальними інститутами, органами влади, дотримуючись законів, захищаючи права людини, 
розв’язуючи конфлікти відповідно до демократичних принципів; 

• формуванню етнічної та національної свідомості, любові до рідної землі, держави, 
родини, народу, визнанню духовної єдності населення усіх регіонів України, спільності 
культурної спадщини і майбутнього; 

• формуванню мовної культури, оволодінню і вживанню української мови як 
духовного коду нації; 

• утвердженню гуманістичної моральності як базової основи громадянського 
суспільства, культивуванню кращих рис української ментальності – працелюбності, свободи, 
справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи; 

• вихованню життєздатної особистості, що пов’язане із розвитком духовної, 
емоційно-вольової та мотиваційної сфер; 

• підвищенню престижу військової служби як виду державної служби, 
культивуванню ставлення до військовослужбовця. 

Розглядаючи механізми реалізації виховного ідеалу, треба так перебудувати 
навчально-виховний процес у вищому навчальному закладі, щоб студентська молодь не була 
пасивним об’єктом, щоб вона брала активну участь у ньому під керівництвом 
високоосвічених педагогів. Вища школа мусить стати для студентства маленькою 
Батьківщиною, яку вони люблять і честю якої вони дорожать, яку вони разом з викладачами 
розбудовують.  

Важко переоцінити значення предметів гуманітарного циклу в морально-політичній 
та психологічній підготовці майбутніх захисників Вітчизни. Ми маємо виховати особистість 
із розвинутою національно-патріотичною свідомістю. Професорсько-викладацькому составу 
необхідно звертати увагу на посилення актуалізації та підвищення мотивації вивчення 
студентами дисциплін гуманітарного блоку: історії України, української мови та літератури, 
художньої культури, загальної педагогіки, методики виховної роботи, соціальної педагогіки. 
Саме вивчення цих дисциплін в ВНЗ сприяє формуванню у студентської молоді цілісного 
розуміння загальних принципів патріотичного виховання, як відданість Батьківщині, 
гордість за її соціокультурні та історичні здобутки.   

У зв’язку з ситуацією в країні значно зростає роль військової підготовки у стінах 
вищого навчального закладу, який безпосередньо дає студентові знання і вміння, які 
визначатимуть рівень спроможності виконання конституційного обов’язку громадянином 
України щодо захисту Вітчизни. Велику роль у фізичній підготовці студентської молоді до 
військової служби має фізичне виховання. На заняттях фізичної культури формуються 
наступні якості: висока працездатність, витривалість, чітка координація і точність рухів. 

Інтегрування України у європейське співтовариство актуалізує потребу у вихованні 
громадянина-патріота, гуманіста і демократа. Безумовно, що без таких універсальних 
моральних і патріотичних цінностей як совість, чесність, гідність, відповідальність, 



 94 

толерантність, свобода, патріотизм не можна сподіватися на поліпшення ситуації у країні. 
Проблема моралі, патріотизму, громадянської свідомості це вже не просто сфери педагогіки. 
Це прерогатива громадянського суспільства.  

Водночас, враховуючи сучасні цивілізаційні потреби суспільства, досвід інших країн, 
патріотичне, національне-патріотичне виховання студентської молоді в Україні потребує 
суттєвого посилення та вдосконалення. Не сформувавши єдину згуртовану політичну націю 
українців, українська держава приречена на загибель. Проявами негативних наслідків 
низького рівня патріотичного виховання на сьогодні є бажання значної кількості молоді 
емігрувати за кордон, наявність відмовників до призиву в Збройні сили України.  

Таким чином, вища школа повинна акцентувати увагу на формуванні та розвитку 
такої особистості, якій буде притаманна висока національна самосвідомість, готовність до 
виконання громадянського обов’язку із захисту національних інтересів, незалежності та 
цілісності України, утвердження національного суверенітету держави. 
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ПОЛІЦЕНТРИЧНІСТЬ ЧИ МОНОЦЕНТРИЧНІСТЬ ПОЛІТИЧНОГО 
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СУСПІЛЬСТВА ТА ФРАГМЕНТАЦІЇ ЕЛІТ 
 
Поліцентричність політичного режиму, зокрема, та політичного простору в цілому – 

це наявність сильних альтернативних відносно правлячої еліти елітних груп та їх 
фрагментація, а також вплив громадянського суспільства на вектор розвитку соціально-
політичних процесів в країні. Навпаки, монолітність еліти у цьому сенсі та відсутність 
альтернативних (опозиційних) рухів і політичних акторів сприяє моноцентричності 
політичного режиму. Крім того, можна також стверджувати, що моноцентричності 
пострадянських режимів сприяє сильна президентська влада, а поліцентричності – сильний 
парламент. Якщо виходити з погляду на політику, як на процес, що твориться акторами, то 
центральною характеристикою режиму є співвідношення можливостей політичних акторів та 
громадянського суспільства впливати на внутрішній політичний курс. 

Конституція України 1996 року закладала конфліктні норми розподілу повноважень у 
владних сруктурах. Її формат став результатом компромісу правлячої еліти зі слабкими 
фракціями лівих партій, блоків регіональних еліт, а також правих, що апелюють до 
національної та європейської ідеї. Конкурентний баланс повноважень резонував з 
фрагментацією. Промислові групи в союзі з місцевими елітами мали можливість апелювати 
до регіональних ідентичностей. Формуванню президентського картелю перешкоджав 
етнокультурний розкол. Так, перехід до незалежності України завершився оформленням 
режиму конфліктного поліцентризму з недорозвиненим громадянським суспільством і 
відносною пасивністю мас. 
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Значимість парламенту в політичній системі та змішана електоральна формула його 
обрання сприяли партизації політичного процесу й увазі до партій з боку регіональних 
фінансово-промислових еліт, які просували своїх представників на державні посади в обмін 
на електоральні послуги. Невисокий бар’єр 4 % і регіональне дроблення еліт підтримували 
фрагментацію. Лише у 2000 року президенту вдалося сформувати стійку більшість. Велика 
кількість прем'єр-міністрів в політичній історії України стало прямим наслідком 
конфліктного інституційного дизайну – подвійної підзвітності уряду. Причому ініціатором 
звільнень виступав зазвичай сам президент, який побоювався зростання впливу прем’єр-
міністра. Політичний режим коливався між конфліктним поліцентризмом і картельним 
моноцентризмом, зацікавлені групи могли вибирати між підтримкою різних сил і 
формуванням у ВР залежних фракцій для отримання бонусів від коаліцій. Очікування щодо 
успіху правлячої еліти не були настільки сильні, щоб замикати на неї всі мережі. Спроби 
президента схилити баланс сил на свою користь за допомогою референдуму та народної 
ініціативи були заблоковані. На цьому тлі опозиція активно використовувала 
неконвенціональні стратегії протесту і масові демонстрації, на що правляча еліта відповідала 
неконвенціональними стратегіями тиску [1]. 

У сталому картельному моноцентризмі патрональні мережі поширювалися вже не на 
окремих великих олігархів, як в перший термін, а на найбільші фінансові угрупування. 
Відбулося поглинання держави (statecapture) володарями ключового ресурсу.  

Однак «криза наслідування» сприяла невизначеності очікувань ряду зацікавлених 
груп та їх готовності підтримати конкурентний проект, що в підсумку призвело і до 
невизначеності результату. Політична криза початку 2000-х і вуличні протести опозиції, 
масовий супротив правлячій еліти показав зростання ролі громадянського суспільства в 
політичному процесі країни. 

У підсумку президентські вибори в 2004 році вилилася в силове протистояння еліт, 
так звану «Помаранчеву революцію». Сили сторін були великі, що вимагало переговорів і 
компромісного рішення. Щоб уникнути громадянського протистояння, еліти перенесли 
вирішення питання на майданчики «круглих столів», у Верховну Раду і Верховний Суд. За 
підсумками торгу сторін Верховний Суд призначив «переголосування» другого туру, a BP 
прийняла поправки, що обмежували конституційні можливості президента за рахунок 
посилення BP і прем’єра. 

Посилення BP і затверджений ще при Кучмі перехід до пропорційної формули 
парламентських виборів зміцнили партизацію політичного процесу. Партії стали головним 
каналом доступу до виконавчої влади. Підвищення ставок парламентських виборів сприяло 
консолідації партійної системи, незважаючи на зниження загороджувального бар'єру до 3 %. 
В результаті патрональні мережі з електоральними машинами були консолідовані основними 
гравцями. 

Зниження фрагментації еліт зменшило можливості президента контролювати 
ситуацію за допомогою маневрування. Режим захищеного поліцентризму фактично 
підтримувався внаслідок непевності перемоги президента Ющенка і відсутності у нього 
стійкої підтримки парламенту. Після переходу до пропорційної електоральної формулою і 
консолідації партійної системи, політична еліта України стала менш фрагментованою.  

Це стало причиною порівняно демократичного переходу влади до лідера опозиції 
Віктора Януковича на виборах 2010 року. Проте їм був відразу взято курс у бік 
моноцентризму. Склалася конфігурація конституційно обмеженого моноцентризму. 
Парламент зберіг відносно самостійний статус, навіть попри формування картельної 
пропрезидентської більшості. Фрагментація режиму підтримувалася союзом регіональних 
еліт з політичними брокерами.  

Після президентських виборів 2010 року та формування пропрезидентської більшості 
парламентська опозиція практично була позбавлена можливостей впливу на законодавчий 
процес, значно обмежені її можливості в реалізації контрольної та інших функцій Верховної 
Ради. Протягом 2010-2011 років відбулися суттєві зміни в розстановці опозиційних сил. 
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Вибори депутатів Верховної Ради України в 2012 році лише посилили контроль президента 
над законодавчою владою і, як наслідок, можливості виконавчої вертикалі влади, що 
призвело до нівелювання ролі опозиції у центральних органах влади. 

Отже, період 2010-2013 рр. можна назвати часом жорсткої конфронтації між 
опозицією та владою з тотальним політичним домінування останньої. Такий перехід до 
штучного моноцентризму викликав нове звернення опозиції до «вуличної» альтернативи та 
виникнення нового Майдану. Спроби руху у бік моноцентричного режиму завжди 
відбуваються у нелегітимній формі, навіть за чинними внутрішньосистемними правилами, та 
породжують масовий протест. Президентське правління П. Порошенка, що постало 
внаслідок революційних подій 2014 року, характеризується поверненням до ситуації 
поліцентризму, про що свідчить поновлення дії конституційної реформи і підсумки 
парламентських виборів 2014 року, що значно посилили фрагментацію парламенту. Але, на 
жаль, говорити про значні позитивні зміни у постановці сил «влада – суспільство» ще 
занадто рано. 

 
Список використаної літератури 

1. Darden K. Blackmail as a Tool of State Domination: Ukraine Under Kuchma 
/ K. Darden // East European Constitutional Review. – 2001. – № 2-3. – P. 67 – 71. 2. Darden K. 
The Integrity of Corrupt States : Graft as an Informal State Institution / K. Darden // Politics and 
Society. – 2008. – № 1. – P. 35 – 60. 

 
 
 

Світлана Володимирівна Тунтуєва,  
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки  
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»  

 
Вадим Юрійович Поляков,  

підполковник, ад΄юнкт Національної академії  
Національної гвардії України м. Харків 

 
ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ  
В УМОВАХ ТИМЧАСОВОГО РОЗТАШУВАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ 

(ПІДРОЗДІЛУ) ВТЕРИТОРІАЛЬНІЙГРОМАДІ 
 

Військово-політичний конфлікт, який розгорнувся в Луганській та Донецькій 
областях, спричинив появу цілої низки військових формувань, в тому числі добровольчих, 
сформованих за підтримки різних політичних сил та комерційних структур, які протягом 
певного проміжку часу дислокувались та подекуди і продовжують дислокуватись на 
територіях проживання місцевих громад. Ситуація, що складається, спонукає очільників 
громад та місцеве населення виробляти ефективні механізми взаємодії, взаємопідтримки та 
неконфліктного співіснування із тимчасово розташованими у їх місцевості військовими 
частинами (підрозділами). Негативний досвід контактування мирного населення з деякими 
військовими формуваннями та окремими військовослужбовцями негативно відбивається на 
репутації Збройних сил України та інших військових формувань, підвищив рівень недовіри 
до них з боку місцевого населення, що в умовах військово-політичного конфлікту є 
неприпустимим і потребує пошуку шляхів відновлення довіри до військовослужбовців як 
Збройних сил, так і інших військових формувань, формування їхнього позитивного іміджу. 
Проблема іміджу має значну моральну складову, оскільки включає в себе досвід практичної 
взаємодії військовослужбовця із соціальним середовищем, в процесі якої корелюються 
уявлення про цінності, норми і установки суспільства з уявленнями про моральні норми, 
вимоги та установки особистості. Отже, імідж військовослужбовця– це уявлення про нього 
групи людей в результаті сформованого у їхній психіці образу цієї особи, який виник в 
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результаті їх прямого контакту чи внаслідок отриманої про нього інформації від інших 
людей. Імідж складається із зовнішнього образу (одягу, речей, міміки, поз, жестів) та 
внутрішнього образу, пов’язаного із навичками комунікації, позитивними особистісними 
якостями, вмінням розуміти людей та справляти враження. 

Дослідження останнього часу щодо особливостей формування іміджу Збройних Сил 
України доводять, що імідж складається в масовій свідомості на основі уявлень про армію. В 
структурі таких уявлень виокремлюють три компоненти: офіційна інформація про збройні 
сили як державний інститут; загальні уявлення про армію як соціальний організм; 
повсякденні відомості про конкретні військові колективи і військовослужбовців, які 
формуються на основі особистого досвіду громадян. Перший компонент формується на рівні 
державної політики з урахуванням реальної воєнно-політичної обстановки, ступеню 
реальних загроз державі, офіційно заявленого призначення армії та її функцій, масштабів 
витрат на утримання армії у співвідношенні із можливостями держави, об’єктивного стану 
збройних сил. Другий компонент формується на рівні суспільства під впливом 
інформаційної політики та пропагандистської діяльності держави у справі популяризації 
військової служби, корпоративної культури військовослужбовців, рекламної та PR-
діяльності військових структур. Третій компонент може бути сформований на рівні 
територіальної громади, де розташовуються певні військові підрозділи та відбувається 
безпосередній контакт військовослужбовців із соціальними інститутами та населенням. 

В умовах розвитку громадянського суспільства територіальна громада за своєю 
сутністю становить таку спільність людей, яка спрямована на розв’язання локальних 
проблем. Саме така місцева спільнота в результаті спільних взаємних комунікацій 
об’єктивно спроможна формувати спільні інтереси та реалізовувати їх на місцевому рівні. 
Задля цього вона має бути здатною до саморозвитку, самоорганізації та саморегуляції, а за 
необхідності здійснити якісну трансформацію як самої себе, так і всього суспільного 
організму в цілому.  

Пошук нових форм взаємодії військових частин (підрозділів) збройних сил (інших 
військових формувань) із громадою, на території якої дислокуються військові підрозділи, 
стане передумовою для формування позитивного іміджу як військовослужбовця, так і 
військової служби та Збройних сил взагалі. Така діяльність може здійснюватися на декількох 
рівнях: прийняття рішень та планування; організаційно-діяльнісний; інформаційно-
комунікативний; особистісний. На першому рівні основними засобамиформування 
позитивного іміджу військовослужбовця та Збройних сил можуть стати: залучення 
представників керівного складу військового підрозділу до участі в засіданні сесій місцевих 
рад або засідань виконкомів місцевих рад, на яких приймаються рішення щодо забезпечення 
життєдіяльності громади, оскільки військовий підрозділ стає частиною життя територіальної 
громади; проведення спільних засідань щодо планування діяльності із військово-
патріотичного виховання дітей та молоді та передбачення коштів в бюджеті громади на 
проведення такої діяльності, або пошук шляхів залучення позабюджетних коштів на таку 
діяльність; участь активу громади у вирішенні питань життєдіяльності військового 
підрозділу (соціально-педагогічна допомога сім’ям військовослужбовців в адаптації до нових 
умов життя); проведення спільних сходів членів громади та військовослужбовців з питань, 
які стосуються вирішення спільних проблем (наприклад, поява військовослужбовців зі 
зброєю в громадських місцях у нетверезому стані, в т. ч. зі зброєю). 

На організаційно-діяльнісному рівніробота може вибудовуватись засобами співпраці 
із навчально-виховними закладами громади у вигляді: проведення військовослужбовцями 
тематичних занять із військово-патріотичного виховання; ведення профорієнтаційної роботи 
серед старших підлітків щодо популяризації військової служби; організація діяльності клубів 
військово-патріотичного спрямування для дітей різного віку; проведення військово-
спортивних змагань за участю старшокласників та студентської молоді; організація тижнів 
військово-патріотичного виховання в навчально-виховних закладах із запрошенням 
представників військового підрозділу; проведення «днів відкритих дверей» військовим 
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підрозділом із запрошенням членів громади; організація літніх тренувальних військових 
таборів для молоді та розробка, спільно із психолого-педагогічними працівниками 
навчальних закладів, програми діяльності таких таборів. 

Рівень інформаційно-комунікативного забезпечення може передбачати: налагодження 
партнерських відносин із засобами масової інформації (в громаді це як правило місцеве 
телебачення, газета та радіо) та висвітлення позитивних практик співпраці військового 
підрозділу з громадою, загальної діяльності військового підрозділу та його окремих 
персоналій; створення власного інтернет-ресурсу з розміщенням публічної інформації про 
військовий підрозділ, його взаємодію з громадою, окремих персоналій, календар видатних 
подій підрозділу, профорієнтаційні матеріали та розсилки, зворотній зв’язок із населенням; 
проведення інформаційно-рекламної діяльності військового підрозділу; розробка та 
розповсюдження інформаційних матеріалів про збройні сили, сувенірної продукції, 
календарів та плакатів. 

Діяльність щодо формування позитивного іміджу військовослужбовця на 
особистісному рівні пов’язана із суворим дотриманням Статуту внутрішньої служби 
Збройних Сил України, військової присяги, військової дисципліни, усвідомленням власного 
внеску в процес формування позитивного іміджу військовослужбовця та збройних сил 
взагалі. Військовослужбовці мають пам’ятати, що згідно з п. 49 Статуту внутрішньої служби 
Збройних Сил України «військовослужбовці повинні постійно бути зразком високої 
культури, скромності й витримки, берегти військову честь, захищати свою й поважати 
гідність інших людей, зобов'язані завжди пам'ятати, що за їх поведінкою судять не лише про 
них, а й про Збройні Сили України в цілому».  
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ПОЗИЦІОНУВАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ  
В ІНТЕРНЕТ-ЗМІ ЛУГАНЩИНИ 

 
Медіа в умовах проведення в Україні антитерористичної операції виступають 

важливим засобом піару Збройних сил України, оскільки новинні повідомлення через 
подієву інформацію, суб’єктом якої виступає армія, сприяють створенню позитивного чи 
негативного ставлення до неї. Інформативна функція ЗМІ дозволяє в короткі терміни 
формувати суспільну думку про учасників подій та продукує утворення оціночних суджень 
щодо повідомлюваного. Найоперативнішим сучасним засобом масової інформації 
виступають інтернет-ЗМІ. Новітні медіа, на відміну від традиційних, мають можливість 
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швидкого оновлення інформації, а також безперешкодної її доставки до реципієнтів на 
тимчасово окуповані території. Тому, ми вважаємо, що доцільно вивчати саме їхній контент.  

Отже, за мету дослідження ми поставили позиціонування Збройних сил України в 
інтернет-ЗМІ Луганської області. Об’єктом дослідження ми обрали регіональний веб-ресурс 
«Луганский радар». Контент цього медіа створюється на території області, отже, журналісти 
розуміють потреби споживача в інформації і водночас повідомляють про події через власну 
інтерпретацію, на якій відбивається досвід проживання на території проведення 
антитерористичної операції. 

Ситуація в області ускладнюється ще й веденням інформаційно-психологічної війни 
стороною агресора. Поширення в соціальних мережах та у проросійських ЗМІ негативної 
інформації про діяльність української армії не сприяє підвищенню її іміджу. Такі дії 
ускладнюють роботу українських ЗМІ. Оскільки, на думку В. Білозерова, імідж збройних сил 
– це віртуальний образ, який формується і розвивається в суспільній свідомості і, значною 
мірою, є результатом діяльності сучасних інформаційно-комунікативних процесів [Цит за: 1, 
с. 88], то формування лояльності до армії починається зі створення правдивого позитивного 
образу українського військового у ЗМІ.  

Діяльність інформаційного порталу «Луганский радар» розпочалася у 2013 році, й 
активізувалася в червні 2014 за потреби висвітлення воєнних подій на території Луганської 
області. На сьогодні на сайті розміщено більше тисячі новини, у яких фігурує згадка про 
Збройні сили України. Чітка громадянська позиція журналістів дозволяє їм грамотно 
підходити до позиціонування української армії, у тому числі і серед читачів тимчасово 
окупованої території області.  

Новинні повідомлення здебільшого висвітлюють перебіг антитерористичної операції, 
наприклад, «О ситуации в Станице Луганской – СНБО» (http://lugradar.net/2014/07/15213); 
«На Луганщине российские вертолеты обстреляли украинских пограничников» 
(http://lugradar.net/2014/08/27690).  

Такі повідомлення супроводжуються утвердженням обороноздатності української 
армії: «Силы АТО освободили от террористов несколько поселков и готовы к штурму 
центра Луганска – СМИ» (http://lugradar.net/2014/07/15782); «ВСУ хватит трех дней, чтобы 
разгромить боевиков в Донбассе, – Стрелков» (http://lugradar.net/2015/09/98848), «Боевики 
были шокированы тем, как украинские военные дали им отпор» 
(http://lugradar.net/2015/08/89615), «Батальон «Донбасс» взял в плен 22 боевиков, среди 
которых кадровые российские военные, граждане Чечни и Словакии» 
(http://lugradar.net/2014/08/26747), «Саперов ВСУ учат канадские военные» 
(http://lugradar.net/2015/09/97144). 

Інтернет-ЗМІ активно спростовує сфабриковані російськими медіа повідомлення, 
спрямовані на дискредитацію ЗСУ: «Очередное дно от РосСМИ: ВСУ на Донбассе 
насиловали пятилетних детей» (http://lugradar.net/2015/09/99125), беручи в тексті в лапки 
слово «журналісти», «Неподалеку Донецка пьяные бойцы ВСУ застрелили местного 
жителя» (http://lugradar.net/2015/09/97824), вказуючи на не, що це повідомлення ЗМІ 
самопроголошеної республіки і піддаючи сумніву правдивість інформації, що не 
підтверджується коментарями офіційних джерел. Разом з тим ЗМІ використовує і пряме 
спростування чуток: «Авиация АТО не осуществляла вылетов и не наносила ударов по 
Снежному» (http://lugradar.net/2014/07/16362), та нагадує про покарання за наклеп: «Милиция 
установила личность женщины, которая рассказывала о «зверствах сил АТО» 
(http://lugradar.net/2014/07/16227). Такі тексти допомагають відновлювати позитивний образ 
українських військових. 

Однак зустрічають й повідомлення типу: «В Верхнеторецком пьяный боец ВСУ убил 
человека» (http://lugradar.net/2015/09/97530), посилаючись на повідомлення українських ЗМІ 
та офіційні заяви. На наш погляд, такі поодинокі повідомлення не зможуть завдати шкоди 
образу українських військових, а навпаки, виступають показником об’єктивності медіа й 
формують довіру до його повідомлень. 
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Таким чином, позиціонування Збройних сил України в українських медіа на території 
Луганської області зводиться до оперативного інформування про перебіг подій на лінії 
розмежування, ствердження обороноздатності армії, акцентування на позитивних 
особистісних характеристиках військових, та, як обов’язкова складова інформаційно-
комунікаційного процесу на окупованій території, – спростування чуток та сфальсифікованої 
інформації, спрямованої на підрив довіри до українських військових. Такий тип подачі 
інформації сприяє формуванню лояльності до ЗСУ й утворенню позитивної оцінки 
діяльності у населення в зоні проведення АТО.  
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СПЕЦИФІКА СХІДНОГО ПРИКОРДОННЯ УКРАЇНИ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЗАХИСНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО 
КОНФЛІКТУ 

 
В умовах відкритого військового конфлікту на Донбасі дослідження державного 

кордону перетворилось на гостру проблему. До військового конфлікту, акцент робився на 
розвитку, передусім, інтегративної функції кордону (підписано угоди про спрощення 
процедури перетину кордону [1], проведена декриміналізація контрабанди [2]). З початком 
військового конфлікту стало зрозуміло, що неуважність до захисної функції кордону, дорого 
коштує. В умовах гібридної війни важливою складовою забезпечення захисної функції 
кордону є лояльне, свідоме населення в прифронтовій зоні. Це обумовлює високу питому 
вагу інформаційної боротьби серед інших засобів ведення війни. Висока необхідність 
інформаційної роботи обумовлена специфікою східного прикордоння України. 

Кафедра філософії та соціології ЛНУ імені Тараса Шевченка давно проводить 
дослідження на східному україно-російському державному кордоні [3, 4]. На нашу думку, 
якщо відповідати на запитання: «Чи існували на східній ділянці українсько-російського 
кордону соціальні передумови для його «продірявлення» влітку 2014 р.?», то треба дати 
ствердну відповідь. Те, що під час військового протистояння з РФ, саме окремі ділянки 
кордону стали його «гарячими точками», свідчить про потребу дослідження соціального 
контексту прикордоння. Зокрема, мова про ставлення до кордону, про значення, яким 
наділяється кордон населенням. В географічному, етнічному, соціальному плані східна 
ділянка була погано підготовлена до виконання захисної функції. І справа не тільки в тому, 
що в прикордонники без військової підтримки не в змогли забезпечити охорону кордону. 
Сукупність географічних, етнічних, історичних і ін. факторів у купі з соціальним фоном 
сприйняття кордону, створили сприятливі умови для іноземної інтервенції і відсутності 
спротиву місцевого населення. Для Сходу України нехарактерне було розвинуте «почуття 
кордону». Кордон сприймався як кордон зі «своїми», на нього не здійснювалась проекція 
бар’єрної, ізоляційної функції. Місцеві мешканці мали спільний з сусідньою державою 
інформаційний простір, широко розвинену трудову міграцію до РФ. Відкрите загострення 
відносин між РФ та Україною почалось після російської анексії Криму. Але Росія 
залишилась близькою, важливою країною, з боку якої небезпеки люди не відчували. 
Незважаючи на зростання напруження у відносинах України і Росії, суттєвих змін у 
сприйнятті кордону станом на травень 2014 р. не відбулось [5]. 
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З соціологічної точки зору, кордон – особливий інститут, який відокремлює 
інституційні порядки. В межах певних кордонів держава реалізує монопольне право 
застосування сили. Кордон прямо пов’язаний з політичним центром. Політичний центр, 
репрезентуючи систему в цілому, підтримуючи певний нормативний порядок, покладає і 
контролює кордони системи. Якщо він не справляється з цим завданням, не може 
забезпечити впорядковану єдність різнорідних суб’єктів (умовно назвемо їх «регіони», 
«периферія», «Прикордоння» і т. п.), виникають проблеми на державному кордоні. Це може 
бути активізація територіальних претензій сусідів, військові конфлікти, анексія територій. 
Коли територія контролюється з двох політичних центрів, говорити про суверенітет 
державної влади над цією територією неможливо. Враховуючи досвід високої лояльності 
місцевого населення до Росії, в східному прикордонні потрібні постійні зусилля з боку 
держави, обласної цивільно-військової адміністрації в підтримці контролю в інформаційній 
сфері задля забезпечення контролю інституційного. Соціальний контекст прикордоння 
(ставлення до кордону місцевого населення, міграційні наміри населення, 
зовнішньополітичні політичні орієнтації, трудові практики, стосунки з військовими) може 
сприяти або перешкоджати забезпеченню надійності державного кордону. Потрібна активна 
інформаційна політика в Прикордонні. З огляду на це, цивільно-військова адміністрація, 
військові відомства мають проводити постійну інформаційну політику, спрямовану на 
гармонізацію взаємодії місцевого населення, прикордонної служби, збройних сил, які 
захищають кордон, адміністрації.  
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НАПРЯМИ  ВЗАЄМОДІЇ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО  
СУСПІЛЬСТВА І ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

 
Як відомо, розвинуте громадянське суспільство є невід’ємною складовою всіх 

демократичних держав світу. Рівень розвитку громадянського суспільства характеризує 
наявність, спрямованість, ефективність взаємодії інститутів громадянського суспільства та 
влади. Очевидно те, що ефективна держава неможлива без розвиненого громадянського 
суспільства, але громадянське суспільство та його інститути стають дієвими чинниками 
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державотворення лише за умови  соціально відповідального діалогу з державою в межах 
правового поля. 

На сучасному етапі розвитку українського суспільства надзвичайно важливу роль у 
подальшому розвитку країни має стан взаємодії інститутів  громадянського суспільства і 
Збройних Сил України. Визначення напрямів такої взаємодії створює умови для їх аналізу та 
обґрунтування перспектив подальшого розвитку. 

Сутність взаємодії передбачає наявність певних суб’єктів, стосунки яких є 
партнерськими та рівноправними. У нашому випадку суб’єктами громадянського суспільства 
є інститути громадянського суспільства та окремі громадяни, а суб’єктами Збройних сил 
України є Міністерство оборони, військові частини, окремі військові. 

Аналіз інформаційного поля дозволяє виокремити наявні напрями взаємодії, де 
ініціатором є громадянське суспільство: організація збору коштів та закуплі необхідного для 
батальйонів територіальної оборони майна; медичне забезпечення підрозділів, задіяних в 
АТО; сприяння оперативному призову військовослужбовців; надання психологічної, 
психотерапевтичної та соціальної допомоги при кризових ситуаціях військовослужбовцям, 
що повернулися із зони АТО, та членам їх сімей; організації охорони певних об’єктів і 
патрулювання; транспортування поранених, загиблих та доставка необхідного вантажу до 
місць проведення бойових дій; відновлення бронетанкової, автомобільної техніки, 
гвинтокрилів, військових суден; налагодження контактів з сепаратистами щодо обміну 
полоненими; виготовлення продуктів харчування; збирання розвідувальної інформації; 
виготовлення військового обладнання. 

Аналіз наведених положень дозволяє зазначити, що пануючі у наш час напрями 
взаємодії є свідченням не стільки розвитку громадянського суспільства, скільки свідченням 
слабкості держави, яка нездатна виконувати у повному обсязі своє функції стосовно 
збройних сил. У розвиненому громадянському суспільстві його активність має бути 
спрямована на забезпечення виконання державою своїх зобов’язань стосовно збройних сил. 
Наявна зараз ситуація припустима тільки за умов кризи, коли йдеться про загрозу існуванню 
держави. Справжню боєздатність збройних сил неможливо забезпечити за допомогою 
волонтерського руху, тому зараз на часі поступова переорієнтація напрямів взаємодії на цілі, 
притаманні саме розвиненому громадянському суспільству. 

Змінити ситуацію дозволяє Закон України «Про демократичний цивільний контроль 
над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави» 2003 р. Суб’єктами 
цивільного контролю за законом є і громадяни України та громадські організації. Саме 
відсутність цивільного громадського контролю стала однією з причин випадків порушень 
законних прав громадян Україні у зоні АТО з боку представників збройних сил країни. 
Налагодження такого контролю залежить від представників громадськості, збройних сил та 
військово-цивільних адміністрацій. Провідну роль у цьому процесі, на наш погляд, мають 
відігравати військово-цивільні адміністрації Луганської та Донецької областей.  

Аналіз інформаційного поля дозволяє виокремити наявні напрями взаємодії, де 
ініціатором є Збройні сили України: включення до атестаційних комісій Міністерства 
оборони України представників Громадської ради; залучення представників громадськості 
до контролю за використанням благодійних внесків для забезпечення боєздатності і 
функціонування Збройних Сил України; забезпечення використання можливостей 
військових засобів масової інформації та Інтернету для об’єктивного інформування 
громадськості про діяльність Збройних Сил України; унормування створення служби 
військового духовенства; проведення роботи щодо активізації волонтерської допомоги 
військовим частинам; проведення консультацій із громадськістю з актуальних питань 
діяльності Збройних Сил України; робота із зверненнями, які надійшли від громадян та 
інститутів громадянського суспільства; проведення моніторингу громадської думки щодо 
оцінки  діяльності міністерства; узгодження військовими частинами та волонтерськими 
організаціями змісту та напрямів допомого збройним силам.  
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На сьогоднішній день чинним є Наказ Міністра оборони України від 18.05.2011 р. 
«Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики у 
військовій сфері». Але цей наказ не відбиває особливості сучасної військової ситуації, тому 
вимагає поновлення за участю представників громадськості. Особливо важливо щоб такий 
наказ  унормував засоби попередження та недопущення порушень конституційних прав  і 
свобод, захист законних інтересів громадян України у прифронтовій зоні та створити реальні 
можливості громадськості контролювати перебіг подій. Україні варто використовувати 
досвід західних країн, в яких особлива увага приділяється підтриманню контактів 
військовослужбовців з населенням в місцях дислокації військових частин. 

Таким чином, існуючі форми взаємодії інститутів громадянського суспільства і 
Збройних Сил України неадекватні наявним реаліям сьогодення. Актуальними напрямами 
покращення взаємодії інститутів громадянського суспільства і Збройних Сил України у наш 
час є: посилення контролюючої функції громадськості; налагодження контактів 
військовослужбовців з населенням у зоні АТО; поновлення норм, які регламентують таку 
взаємодію; виконання військово-цивільні адміністрації координуючої ролі в її здійсненні. 
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ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО УКРАЇНСЬКОГО ВОЇНА 

ЗАСОБОМ НАРОДНОЇ КАЗКИ 
 

Казка – своєрідний спосіб самореалізації української людини з її етнічними 
особливостями, темпераментом, творчою уявою, способом бути українцем. Це перший жанр 
в житті, який дає чіткі орієнтири про добро і зло.  

В. Пропп визначає казку «метафору життя» [1, с. 19], тому прозорою виявляється 
історична основа окремих казок (особливо чарівних), у яких відображено, дещо в 
трансформованому вигляді, реальні події або їх відголосок. Звідси зрозумілим стає виховний 
потенціал жанру, який подає пропедевтичні відомості про життєвий уклад, працю, процес 
пізнання світу й спробу його пояснення. У підтвердження даної тези слід навести міркування 
А. Сержпутовського: «Действительные события смешиваются…с чудовищным вымыслом. 
Зачастую сам рассказчик не сознает, где оканчивается действительность и где начинается 
вымысел…Народ смотрит на сказочные эпизоды, как на действительно бывшие события». 

Персонажі української народної казки – це образи-архепити, сформовані в межах 
казкової традиції [2, с. 8], тому вони є втіленням глибинних етнічних інституцій існування 
нації. Результати наукових спостережень щодо ідейно-художньої та ідеологічної семантики 
казкових образів (Л. Дунаєвська, М. Новікова, В. Пропп та ін.) вказують на існування в 
давньому українському соціумі особливого ставлення до батьківщини та її захисників.  

Особлива повага, народна любов та чудодійна привабливість іманентна 
добротворцям-богатирям, оскільки саме такі герої трактуються казкою як оберігачі рідної 
землі, захисники добра і справедливості. Ці герої мисляться оповідачами як такі, що реально 
існували: «…некогда были люди совсем не такие, как теперь: были, сказывают, и огромные и 
быстрые, так что одна нога доходила нам до плеча, а наши хаты были бы для жилья им не по 
раз меру» [3, с. 172 – 173]. Один із улюблених героїв українського казкового епосу – Кирило 
(Микита) Кожум’яка, по суті, трансформований та опоетизований образ юнака-воїна. Про це 
свідчить пам’ятка давньої літератури «Повість минулих літ» історію про силача-трударя, що 
992 року переміг печенізького богатиря на річці Трубіж. За визначенням видатного 
австрійського літературознавця К. Федершпіля, у казці все є настільки вигаданим, наскільки 
й реалістичним. Виходячи з цього, можемо говорити, що  «…народ свято береже пам’ять про 
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найвизначніші події, про найславніших своїх синів і дочок. У фольклорі ніби акумулюється, 
збирається все варте уваги нащадків».  

Особлива функція героя-воїна підкреслюється в казці системою помічників, які 
належать до усіх трьох «світів» – землі, неба, води (герою допомагають риби, лісові 
мешканці, птахи), що підкреслює єдність героя, його подвигу заради Вітчизни з тим 
профанним виміром, який в оповіді має назву «Мати-Сира Земля». 

У народній українській казці староукраїнського періоду з’являється образ козака 
(Котигорошко, Богданець, Мамай), «вмонтований» в силове поле етносоціальної 
стратифікації, має низку характеристик як частина етнічного простору [4, с. 15]. Цей образ-
символ (універсальна модель) здебільшого пов’язаний із етичними й етнічними уявленнями 
нації щодо основної визвольної ідеї. Змістовна характеристика цього казкового (або в цілому 
епічного) образу побудована за традиційними універсаліями давнього колективного буття – 
вірою в непереможність народного духу, силу, звитягу лицарства як елемента міліарної 
культури (адже кожен герой-чоловік мислиться казкою як потенційний захисник рідної 
землі). Звідси стає зрозумілою наявність у казці залишків метемпсихози (подвійне 
перевтілення), яка є свідченням культу козака-характерника в українській міліарній культурі 
є свідченням нездоланності й непереможності воїнства. 

Отже, казка, хоча й у прихованій формі, подає певні знання з історії, етнографії та 
соціології, навчає дивуватися багатству рідної етнокультури, усвідомлювати власну 
причетність до великих зрушень предків, розуміти народну філософію, цінувати духовний 
спадок. Образ воїна-захисника в казці програмує національні універсалії щодо ставлення до 
своєї землі, народу, його звичаїв і традицій. Звідси важливим завданням вихователя й 
викладача є правильне акцентування на цінностях етнокультурного епічного спадку й 
традиціях його використання в сучасному освітньому просторі. 
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РОЛЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У РОЗРОБЦІ  

ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСАД НОВОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 
 
Модернізація України та здійснення демократичних перетворень неможливі без 

залучення громадян до управління державою, що в свою чергу, вимає розвитку 
громадянського суспільства.  

Розвиток громадянського суспільства вимагає вирішення таких завдань:  
- гарантування державою прийнятних умов для функціонування інститутів 

громадянського суспільства; 



 105 

- створення умов для раціонального використання спільних зусиль держави і 
громадянського суспільства у розв’язанні актуальних проблем як на загальнодержавному, 
так і на регіональному рівнях [3, с. 20].  

Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в 
Україні затверджено Указом Президента України від 24 березня 2012 р. № 212/2012 р. Вона 
передбачає запровадження громадського контролю за діяльністю влади, забезпечення 
незалежної діяльності інститутів громадянського суспільства, посилення їх впливу на 
прийняття суспільно важливих рішень, створення умов для забезпечення широкого 
представництва інтересів громадян в органах державної влади та органах місцевого 
самоврядування, проведення регулярних консультацій із громадськістю щодо важливих 
питань життя суспільства і держави.  

Кількість об’єднань громадян (громадські організації, профспілки, благодійні 
організації, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, органи самоорганізації 
населення) в Україні постійно зростає. Так, чисельність громадських організацій та їх 
місцевих осередків із 54862 у 2008 р. збільшилась до 71767 у 2015 р. [2]. Така тенденція 
спостерігається, як на загальнодержавному, так і на місцевому рівні. В Україні є приклади 
ефективної співпраці між органами виконавчої влади, місцевого самоврядування та 
інститутами громадянського суспільства (хоча така співпраця і не стала системною 
практикою). Серед таких позитивних прикладів слід особливо відзначити участь 
громадських організацій у контролі за витрачанням бюджетних коштів. 

Діяльність інститутів громадянського суспільства здатна відігравати важливу роль у 
вирішенні питань соціального захисту населення. 

Однак, незважаючи на наявність певних позитивних результатів, ефективній взаємодії 
органів публічної влади з інститутами громадянського суспільства перешкоджають:  

- недосконалість чинного законодавства щодо створення і діяльності інститутів 
громадянського суспільства, реалізації участі громадськості у формуванні та 
здійсненні державної політики;  

- непрозорість діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування, відсутність громадського контролю за їхньою діяльністю;  

- ускладненість доступу громадських організацій до державної фінансової та 
приватної благодійної підтримки; 

- недостатній рівень інституційної та кадрової спроможності громадських 
організацій.  

Незважаючи на зростаючу чисельність громадських формувань, в регіонах загалом 
переважають оздоровчі, фізкультурно-спортивні та професійні, при цьому значна частина 
задекларованих організацій існують суто формально. З точки зору нової регіональної 
політики необхідним залишається утворення таких громадських структур, що виходили б за 
межі вирішення суто індивідуальних або вузькогрупових питань, та здійснювали 
громадський вплив на розвиток області, району чи населеного пункту, громад.  

Агенції регіонального розвитку, регіональні комітети з економічних реформ та інші 
«посередницькі» (між громадськістю та органами влади) структури, які могли б виконувати 
роль альтернативних центрів стратегічного планування, часто є полярно (політично) 
орієнтованими, а їхня співпраця – фрагментарною. Рівень взаємної довіри між громадськими 
організаціями, владою та «посередниками» є низьким, що проявляється у відсутності 
солідарної відповідальності за стан розвитку в окремих регіонах. 

Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації регіональної політики 
здійснюється у таких формах:  

- проведення консультацій представників держави з громадськістю щодо напрямків 
реформування;  

- участь у спільних органах (зокрема, громадських радах), робочих групах; 
- забезпечення вільного доступу до публічної інформації, інтенсифікація комунікації 

громадських організацій з депутатами та органами державної влади; 
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- участь у громадських слуханнях та проведення громадських експертиз 
нормативно- правових актів.  

Ефективний розвиток інститутів громадянського суспільства дозволяє звільнити 
регіональну владу від вирішення локальних побутових питань, з котрими найчастіше 
звертаються громадяни, та зосередити основну увагу на розв’язанні системних проблем 
стратегічного значення для досягнення стабільного, збалансованого розвитку регіону.  
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКОВИМИ 
ФОРМУВАННЯМИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ПОБУДОВИ 

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
 

Стійкість держави, цілісність її території і недоторканість кордонів, стабільність і 
дієздатність влади служать індикаторами життєдіяльності суспільства. На етапі становлення 
в Україні демократичного суспільства виникають нові й нові проблеми розвитку держави, 
що набувають особливої актуальності у зв’язку з переходом від тоталітарних до правових 
відносин, формуванням реального народовладдя й ринкової економіки. 

Найважливішим засобом започаткування демократичного суспільства є всебічне 
використання державною владою її інструменту – владних структур та інституцій, що 
призначені для забезпечення найкращих умов для розвитку особи, суспільства й самої 
держави в рамках усього арсеналу наявних можливостей. До таких структур відносяться 
військові формування: Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ, 
Національна гвардія України, Міністерство оборони України, Державна прикордонна 
служба, Державна служба надзвичайних ситуацій, тощо. 

Як свідчить історія розвитку держави, за адміністративно-командної системи захист її 
інтересів здійснювався раніше виключно адміністративними засобами, організація та 
реалізація яких було функцією директивних органів держави. У першу чергу це стосувалося 
військових формувань, у тому числі правоохоронних органів. Такий стан існував до 
недавнього часу, поки проблеми захисту національних інтересів та безпеки не вийшли на 
рівень основних питань сучасної держави. 

Відстоювання Україною незалежності, реформи внутріполітичного державного 
устрою, зміна пріоритетів у її внутрішній та зовнішній політиці, геополітичні та 
геостратегічні зміни в світі стали вимагати переоцінки підходів до власної безпеки. 

Ствердження України як незалежної, суверенної, демократичної держави диктує зміну 
основної функції держави – загальної стратегії безпеки. Вона передбачає: забезпечення 
передбачуваності, здатності приймати завчасні превентивні заходи щодо попередження та 
нейтралізації загроз; прогнозування та реагування на погрози має бути адекватним їх 
характеру та масштабам; раціональне й ефективне використання всіх сил і засобів для 
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вирішення завдань безпеки, що має стати одним із головних сегментів державного 
управління. 

Характер процесів, що відбуваються в суспільстві, потребує не тільки реформування 
традиційних схем державних органів, що забезпечують безпеку держави, а й радикальних 
змін пріоритетів змісту дій, перегляду їх структури, функції, а також процесуальних 
аспектів. 

Сьогодні сутністю безпеки більшою мірою став захист людини й суспільства, а не 
держави та її інститутів. Поняття «національна безпека України» стало багато в чому 
еквівалентним поняттю «соціальна безпека нації». Людський вимір, як принцип відображає 
якісно новий підхід до проведення політики безпеки, нову роль особи, громадянина як 
суб’єкта і об’єкта національної безпеки та військових формувань, що її забезпечують. Це 
визнання того, що від індивідуума вирішальною мірою залежить забезпечення безпеки всіх, 
що особиста безпека визначає безпеку суспільства й держави. Проте, підходи до прав 
людини, громадянина ще не повною мірою використовуються практикою. Тому розв’язання 
проблем індивідуальної безпеки, особливо щодо нестатутних відносин, деліктної поведінки 
військовослужбовців, які часто виникають у військових формуваннях, суттєво впливають на 
стан національної безпеки нашого суспільства в цілому. 

24 вересня 2015 року Президент України підписав Указ, яким ввів в дію рішення 
РНБО України від 2 вересня 2015 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України». 
Воєнна доктрина передбачає, що ключовими задачами для відновлення державного 
суверенітету і територіальної цілісності України є реформування системи національної 
безпеки до рівня, прийнятної для членства ЕС та НАТО, утворення ефективного сектору 
безпеки та оборони. Також, визначено мету – розвиток Збройних Сил України за західними 
стандартами і досягнення сумісності зі збройними силами держав – членів НАТО. 
Передбачено  збільшення військовослужбовців по контракту і фінансування оборонного 
сектора не менше 3% ВВП. Військова служба за призовом залишається. І дуже важливим є 
те, що у всіх документах по військовому плануванню західних країн на чільному місці 
знаходиться солдат, його життя. Дуже хочеться щоб цей принцип використовувався і у нас 
не тільки в документах, але й в житті, і особливо на сучасному етапі побудови 
громадянського суспільства. 

Національна безпека – складна соціально-політична, державно-управлінська система, 
суть якої може здатися зрозумілою на інтуїтивному рівні. Але, з погляду на широке 
використання цього поняття, його сутність і зміст у науковому плані ще мало досліджені, а з 
точки зору державного управління військовими формуваннями, що забезпечують 
національну безпеку України, досліджував В. Шамрай на рівні докторської дисертації 
«Державне управління військовими формуваннями Воєнної організації: стан та тенденції 
розвитку в сучасній Україні», яка була захищена в Національній академії державного 
управління при Президентові України ще у 1999 році. 

В Україні ще не розроблено цілісної теорії забезпечення безпеки держави в різних 
сферах її життєдіяльності. Відсутня єдність у визначенні понять безпеки, її видів, критеріїв, 
характеристик можливих загроз, принципів побудови ефективного механізму забезпечення 
безпеки та не створено дієвих механізмів щодо організації управління у військових 
формуваннях Воєнної організації України. 

Назріла нагальна необхідність аналізу управління станом і розвитком військових 
формувань Воєнної організації як цілісного інституту державного управління в Україні, 
організаційно-правового регулювання забезпечення та функціонування державного апарату, 
впровадження принципу верховенства права у всі сфери діяльності військових формувань як 
особливої складової держави в контексті завдань, поставлених Конституцією України з 
розбудови демократичного суспільства, концептуальних положень державно-правової та 
адміністративної реформ. Нагальними потребами є створення системи військових формувань 
Воєнної організації України, визначення правового статусу цих формувань та вдосконалення 
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правового регулювання їх діяльності з урахуванням неналежного рівня національної 
свідомості та патріотизму. 

З цих позицій питання дослідження стану та тенденцій розвитку військових 
формувань України в сучасних умовах заслуговують на особливу увагу та потребують 
широкомасштабної поглибленої наукової розробки. 

Проте ступінь вивчення проблеми державного управління військовими формуваннями 
Воєнної організації України залишається недостатнім, дослідження розрізнені, 
методологічно необ'єднані, відсутня єдина цілісна наукова теорія. Нині гостро відчувається 
потреба в комплексних дослідженнях державного управління військовими формуваннями 
Воєнної організації України. Адже практика проведення антитерористичної операції на 
Донбасі свідчить про те, що необхідно досягти оптимального упорядкування діючих 
військових формувань Воєнної організації та батальйонів і здійснити їх реформування, 
застосувавши нові підходи до змісту їх діяльності та розвитку. 
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ПРОБЛЕМА ВИБОРУ ДЛЯ УКРАЇНИ: ПОЛІТИКО-ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ 

 
З огляду на історію України можна впевнитися, що проблематика вибору для неї не є 

новим явищем. Починаючи з давніх часів існування держави і до сучасних днів, наша країна 
знаходиться на роздоріжжі і кожного разу має зробити вибір: в якому напрямку рухатися 
далі? Цей вибір стосується багатьох аспектів життя країни: економічних, соціальних, 
культурних, але найважливішим серед них є політичний. Зараз в умовах складного 
геополітичного становища України багато дослідників звертаються до проблеми відносин 
Україна-Росія та до витоків цієї проблеми. 

Проблема вибору цікавить не одне покоління дослідників, але першим до цього 
питання звернувся Ж. Кондорсе у своїй праці «Про вибори» [3]. Він звернув увагу на 
причини, які спричиняють хибний вибір. До таких причин автор відносив інтерес, підкуп, 
пристрасті та хибні думки. Цікавим є те, що ці причини працюють не лише у повсякденному 
виборі, а й в більш глобальному [3, с.5]. 

Але перед тим, як перейти до розгляду «Великих» виборів, необхідно визначити: а що 
саме може бути взято за приклад такого вибору? Вибір означає розуміння людиною 
відмінностей та протиріч, які існують у суспільстві, визначення альтернатив та готовність 
обрати одну з них. Якщо розглядати це питання крізь призму цивілізаційної теорії 
А. Тойнбі [7], то вибір можна порівняти з категорією відповіді на виклик. Вибір виникає як 
відповідь на виклик. Необхідність вибору з’являється тоді, коли необхідні кардинальні зміни 
для існуючого стану. Політичний вибір проектує нові політичні ситуації. Так чи інакше, в 
будь-якому випадку становище держави змінюється. 

«Великим» вибором для українських земель можна назвати 1654р., який знаменується 
політичним вибором гетьмана Б. Хмельницького. Цей вибір потрібно розглядати з точки 
зору політичної ситуації, яка склалася на той час, а також з точки зору людини того часу. І 
якщо співвідносити всі фактори, то можна утворити повну історичну модель тієї ситуації.  

У 2003 р. вийшла друком збірка «Переяславська Рада 1654 року (Історіографія та 
дослідження)», автори якої висвітлили проблематику українсько-московської угоди 1654 р., 
спростовуючи легенду про добровільне входження України до складу Московської держави 
як вияв «споконвічної мрії» українського народу до возз’єднання Русі [5]. 
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Україна – земля, по якій найбільше європейських народів прийшли на свою кінцеву 
батьківщину. У межах дедалі ширшої Російської імперії Україна зберігала свою окрему 
ідентичність понад сотню років. З 1654 по 1783 р. гетьманською державою України керували 
під царським наглядом спадкоємці дніпровських козаків, що спершу шукали союзу з царем у 
боротьбі проти Польщі. Спроба козаків за гетьмана Мазепи здобути свободу під час 
шведської навали 1708-1709 рр. (див. вище) скінчилася нічим. Скасування козацтва збіглось 
із анексією Криму: козаки перестали виконувати роль буфера проти татарів і турків [1, с. 245 
– 248]. 

1654р. був знаковим для української державності. Зараз ця подія є лідером серед 
наукових досліджень. До цієї проблематики повернулися знову, але цікавим є той факт, що 
події 1654 року почали розглядатися з різних кутів. В проекті Й. Верещинського – виразно і 
чітко поставлена ідея Козацької держави у формі князівства чи герцогства з підлеглістю 
королю, ідея, яка в XVII столітті стала основоположною для козацького державотворення, і 
саме за неї змагалися гетьмани від Богдана Хмельницького до Кирила Розумовського [6, 
с.68]. 

У цьому зв’язку слід звернути увагу на нові аспекти в інтерпретації значення 
приєднання України до Російської Імперії в 1654 році. Загальновизнано, що ця історична 
подія докорінно змінила геополітичну ситуацію в Східній Європі на користь Росії. Але ці 
зміни розглядаються переважно в аспекті зміцнення державної могутності Росії, її 
стратегічних і мілітарних можливостей, збройного просування на Південь, а також – почасти 
– під кутом зору залучення до творення Російської держави і культури українського 
інтелектуального та духовного потенціалу, київської вченості, з якою впроваджувалися в 
Росії елементи європейської освіченості [2, с. 265 – 266]. 

У зв’язку з цим постає питання: а чи міг Богдан Хмельницький зробити свій вибір на 
користь іншої країни? Але, на погляд автор – не міг. І рано чи пізно, українські території все-
одно опинилися би в складі Московської держави. Серед тодішніх сусідів Української 
держави Московія була єдиним сильним сусідом. В тогочасної Польщі почалися внутрішні 
династичні негаразди та й шляхетські сейми не надавали країні стабільності та єдності в 
рішеннях. Слід додати, що Богдан Хмельницький не погодився б на такий союз, тому що 
національно-визвольна війна починалася саме проти Польщі [8, с. 143]. 

Між Хмельницьким і урядом турецького султана велися відповідні переговори. У 
1651 Оттоманська Порта заявила, що приймає Військо Запорізьке як васалів. На ділі реальна 
допомога турецького султана обмежувалася лише тим, що в боях брали участь кримські 
татари, які сторіччями ворогували із запорожцями. Вони залишалися дуже ненадійними 
союзниками. Союз з Османською імперією фактично так і не відбувся. Справа була навіть не 
в слабкій військово-фінансової допомоги султана, а в ментальній несумісності. Османська 
Імперія була відмінною за культурою те релігією, до того ж вона поступово входила в полосу 
занепаду. За правління синів Сулеймана Пишного Османська Імперія поступово починає 
втрачати свої позиції, її «Золотий Вік» добігав свого кінця. Молдавський господар, в свою 
чергу, був ненадійним союзником [8, с.163]. 

Але навіть якщо б Богдан Хмельницький обрав когось з перелікованих держав в 
союзники, це було б ненадовго. Московська держава вимагала розширення кордонів в 
своєму існуванні, наявність могутнього сусіда з боку не аби як турбувала би її. Тому 
українські землі все-одно опинилися б у складі Московської держави. 

Цю думку обґрунтовує І. Дзюба. Він писав: «Однак є ще два аспекти, які раніше не 
привертали великої уваги, але тепер несподіваним чином набувають нової актуальності. 
Перший з них: прорив на Південь, на терени серцевинної Київської Руси, дав могутній 
поштовх розвиткові російського націонал-імперського самоусвідомлення в напрямку 
самоідентифікації з усією духовною і культурною спадщиною Київської Руси, а не тільки в 
плані вибудовування генеалогічного древа російських монархів, як переважно було до того. 
Другий: вихід через Україну до Чорного моря відкрив новий напрям експансії – у простір 
південного слов’янства та греко-візантійського православ’я...» [2, с. 270]. 
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Кожен серед «Великих» виборів української держави так чи інакше потрапляв у поле 
зору сусідніх російських земель або мав вплив на них: Хрещення Русі, угода 1654 року, 
діяння гетьмана Мазепи, становлення Української держави 1917-1920 роках і т. д. 

Приводом для чергової міфологізації української історії в період існування 
Радянського Союзу стало святкування 300-річчя так званого «возз’єднання» України з 
Росією. Для розвитку української політичної науки дії радянського керівництва, пов’язані із 
відзначенням цієї події, мали суттєве значення, оскільки прямо диктували не лише напрями 
досліджень окремих подій із визначенням бажаних для влади їх оцінок, а й нав’язували 
концептуальні положення трактування української історії та розвитку державності. Причому 
окремі елементи подібного тиску зберігаються й до останнього часу [4, с. 16]. 

На святкування 300-річчя з дня «воз’єднання», Українська РСР отримала Кримський 
півострів як подарунок від СРСР. Через 60 років в Україні почалася Кримська криза. Сучасна 
Україна зробила свій «Великий» вибір, за який продовжує боротися. Цей вибір був логічно 
обумовлений тими умовами, в яких опинилася Україна. Від діянь політичних лідерів нашої 
країни залежить чи зможе Україна затвердити свій вибір та змінити хід історії.  
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ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНА ОСВІТА ЯК ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДСЬКОСТІ  

ЗІ ЗБРОЙНИМИ СИЛАМИ УКРАЇНИ 
 

Військово-патріотичне виховання, зорієнтоване на формування у зростаючої 
особистості готовності до захисту Вітчизни, розвитку та мотивації бажання здобувати 
військові професії, проходити службу у Збройних Силах України як особливому виді 
державної служби. Його зміст визначається національними інтересами України і покликаний 
забезпечити активну участь громадян у збереженні її безпеки від зовнішньої загрози. При 
цьому, для досягнення мети військово-патріотичного виховання необхідне забезпечення 
належної взаємодії громадськості зі Збройними Силами України. 

Під взаємодією розуміють ділове співробітництво елементів системи для досягнення 
певного результату. Правове регулювання взаємодії Збройних Сил України з органами 
державної влади, місцевого самоврядування і громадськістю здійснюється на основі законів 
України «Про Військову службу правопорядку у Збройних силах України», «Про оборону 
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України», «Про Збройні Сили України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» і 
багатьох інших. 

З філософської точки зору, взаємодія – це категорія, яка відображає процеси впливу 
різних об'єктів один на одного, їх взаємну обумовленість і зміну стану або взаємний перехід, 
а також породження одним об’єктом іншого. Взаємодія являє собою вид прямого або 
опосередкованого, зовнішнього або внутрішнього відношення, зв’язку [1]. 

Взаємодія у правоохоронній сфері, в площині якої здійснюється і правоохоронна 
функція, реалізується шляхом державного управління, яке охоплює всі сторони суспільного 
життя, в тому числі й військо-патріотичну освіту. 

На органи управління Збройних Сил України державою покладено забезпечення 
законності, правопорядку, військової дисципліни та захист конституційних прав і свобод 
військовослужбовців. Виконання цих завдань значною мірою залежить від погодженості та 
єдності всіх елементів правоохоронної системи, а також військово-патріотична освіта молоді. 

Як соціальне явище, військово-патріотична освіта реалізується через різні форми, 
методи, принципи, які обумовлюються проблемами й завданнями суспільного розвитку, що 
здійснюється в інтересах певних соціальних верств. Така освіта забезпечується шляхом 
заохочення, стимулювання, переконання, формування громадської думки та свідомості, 
почуття відповідальності, добровільного виконання обов’язків, дотримання встановлених 
норм поведінки.  

Найпершою, найважливішою складовою будь-якої держави є люди, які населяють 
країну, тобто населення.  

Першочергове завдання держави – забезпечити населенню України рівні стартові 
можливості для самовизначення та самоствердження через досягнення суб’єктивно 
привабливих і водночас соціально значущих цілей.  

На сучасному етапі проблеми соціально-економічного становища українського 
суспільства, знецінення традиційних моральних цінностей, пропаганда жорстокості, 
бездуховності, насильства, зокрема через засоби масової інформації, невизначеність в оцінці 
подій історичного минулого та майбутнього українського народу негативно впливають на 
моральні та патріотичні переконання населення.  

Дані соціологічних досліджень засвідчують, що рівень патріотизму народу України є 
недостатньо високим. Серед молоді у віці 18–29 років показник готовності до еміграції 
становить 50,4%, а у віковій групі 30–39 років – 42,4%. Таким чином, серед вікової категорії, 
від якої залежить майбутнє України, практично кожен другий допускає для себе можливість 
еміграції. Хоча, треба зазначити, що останнім часом, після анексії Криму та з початком 
агресії на сході України, кількість патріотично налаштованих громадян значно збільшилася. 

Позиція щодо готовності до міграції в основному зумовлена неможливістю в повній 
мірі реалізувати свій потенціал і мати достатній рівень матеріального благополуччя на 
Батьківщині. 

Державна військово-патріотична освіта буде ефективніша, якщо вона здійснюється у 
взаємодії органів виконавчої влади, місцевого самоврядування і громадських організацій. А 
посилення демократичного цивільного контролю в процесі її реалізації, сприятиме 
зміцненню законності в діяльності військових структур і військової дисципліни серед 
військовослужбовців, серед громадян України, які здобувають військову освіту.  

Патріотичне виховання покликане дати новий імпульс духовному оздоровленню 
народу, формуванню в Україні громадянського суспільства, яке передбачає трансформацію 
громадянської свідомості, моральної, правової культури особистості, розквіту національної 
самосвідомості і ґрунтується на визнанні пріоритету прав людини. Воно має стимулювати 
розвиток суспільства, яке функціонує на засадах гуманізму, свободи, верховенства права, 
соціальної справедливості, гарантує умови для зростання добробуту народу.  

Актуальність патріотичного виховання зумовлюється процесом формування в 
України єдиної політичної нації. Патріотичне виховання населення спрямоване на 
забезпечення цілісності, соборності України, що є серцевиною української національної ідеї. 
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При цьому важливо, щоб об’єднання різних етносів і регіонів України задля національного 
відродження, розбудови й вдосконалення суверенної правової держави і громадянського 
суспільства здійснювалось саме на базі демократичних цінностей, які в свою чергу мають 
лежати в основі патріотичного виховання. Виходячи з цього, патріотизм сьогодні є 
нагальною потребою і держави, оскільки високий рівень патріотизму населення здатен 
забезпечити соціально-політичну стабільність та гідне місце країні в цивілізованому світі; і 
особистості, яка своєю активною любов’ю до Батьківщини прагне досягти взаємної любові 
від неї з метою створення умов для вільного саморозвитку і збереження індивідуальності; і 
суспільства, яке зацікавлене в тому, щоб саморозвиток особистості, становлення її 
патріотичної самосвідомості здійснювався на моральній основі.  

Патріотизм в період становлення нації – це любов до Батьківщини, свого народу, 
турбота про своє та його благо, сприяння становленню й утвердженню України як 
суверенної і незалежної, правової, демократичної, соціальної держави, готовність відстояти її 
незалежність, служити і захищати її, розділити свою долю з її долею. 

Патріотизм, патріотичне і військово-патріотичне виховання носить конкретно 
історичний характер. Патріотичне виховання населення на сучасному етапі – це комплексна, 
системна і цілеспрямована діяльність органів державної влади, громадських організацій, 
сім’ ї, школи, інших соціальних інститутів щодо формування високої патріотичної свідомості, 
почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про своє благо і народне, готовності до 
розбудови демократії, виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту 
національних інтересів, прагнення цілісності, незалежності України, сприяння єднанню 
українського народу, громадянському миру і злагоді в суспільстві. 
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬК (СИЛ) У КОНТЕКСТІ ЦИВІЛЬНО-

ВІЙСЬКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 
 
Оперативні групи цивільно-військового співробітництва (далі – ЦВС) Збройних Сил 

України є основним військовим компонентом зазначеного виду діяльності у сучасних умовах 
АТО на Сході України.  

Тривалий сучасний іноземний досвід свідчить про покладення на підрозділи 
військових юристів (радників) завдання – здійснювати правове забезпечення (підтримку) 
операцій військ (сил).  

Мета доповіді. Обґрунтувати необхідність впровадження правового забезпечення 
військ (сил), як окремого виду в системі всебічного забезпечення діяльності військ (сил) [1, 
с. 171] у контексті реалізації ЦВС Збройних Сил України.  
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Використання сучасного війська повинно відповідати не тільки вимогам воєнної 
науки (оперативного мистецтва), але і системі правових приписів (по змісту та формі) не 
тільки по відношенню до меж застосування сили, норм соціально-правового захисту 
військовослужбовців, міжнародного гуманітарного права, права прав людини, але й до 
широкого спектру питань (у т.ч. цивільно-військових), що виникають під час проведення 
сучасних військових (у т.ч. гібридних, антитерористичних) операцій та в особливий період. 
Така необхідність підтверджується тривалою світовою військово-правовою практикою 
(США, ФРГ, Франція, Великобританія, Китай) та відсутністю такої практики на 
пострадянському просторі (військова агресія ЗС РФ щодо Чечні, Грузії, України). Вона 
ілюструється наявністю військових концепцій (доктрин) та військово-статутних актів щодо 
ефективності застосування у військових операціях такого виду забезпечення бойових дій як 
правове забезпечення (підтримка) військових (армійських) операцій, а також існуванням в 
США для його наукової реалізації вже не просто військового права, як окремої галузі, але так 
званого «оперативного права» [2, с. 53]. Військові омбудсмени Швеції, Норвегії, Ізраїлю, 
ФРГ підтверджують високий авторитет військового права. Так, у армії США до 
вищезазначених актів відносяться: довідники ЗС США «Оперативне право» (2013) [3]; 
статути сухопутних військ (польові статути): FM 1-04.10. «Закон ведення наземних бойових 
дій», FM 1-04. «Правове забезпечення (підтримка) військових операцій» (2012) [4]; єдиний 
статут ЗС США JP 1-04. «Об’єднане правове забезпечення (підтримка) військових операцій» 
[5], що ґрунтуються на основах гуманітарних законів сухопутної війни [6] та сучасних 
вимогах щодо специфіки правового супроводження армійських операцій військовими 
юристами [7]. 

Відповідно до вказаних актів сучасні напрями правового забезпечення військ 
включають: військове право; міжнародне, міжнародне гуманітарне, оперативне право 
(правила застосування сили, смертельну і несмертельну зброю, поводження із затриманими 
та мирним населенням); адміністративне, цивільне, договірне, податкове право; позови та 
претензії, непередбачені укладеними договорами; верховенство закону; правову допомогу; 
проведення розслідувань та військову юстицію (судовий захист). Оперативна 
пристосованість вимагає від військових юристів виступати не тільки в якості юридичних 
радників, консультантів, військових суддів та адвокатів, які працюють індивідуально; але і у 
якості штабних офіцерів робочих груп, які повною мірою беруть участь у процесі 
планування (бойового планування) в рамках діяльності відповідних начальників штабів.  

Таким чином, правові питання стали фундаментальною частиною сучасних 
військових операцій, а використання корпусу військових юристів безпосередньо для ведення 
бойових дій стало звичайним явищем. І сьогодні мова йде вже не просто про інтенсивність 
(ефективність) військових операцій, а про правову інтенсивність (ефективність) таких 
операцій. Кожна така операція не є шаблоном і вимагає  унікального (національного) набору 
засобів (способів) правового забезпечення.  

Впроваджуючи правове забезпечення в процес ЦВС Збройних Сил України, не варто 
сліпо копіювати іноземний досвід. Слід враховувати, що війська виконують завдання на 
рідній землі, в середовищі громадян України. І набутий досвід свідчить, що 40% розвідданих 
про обстановку в операційній зоні надходять саме від фахівців ЦВС, які безпосередньо 
контактують із місцевим населенням [8, с. 49]. Вважається, що більшість цього населення (в 
силу об’єктивних та суб’єктивних обставин) обмежуються переважно конформістською або 
маргінальною формами «правомірної» поведінки. Але відсутність мовного бар’єру, спільна 
історична ментальність повинна надати той синергетичний ефект впливу на правову 
свідомість населення, який дозволить творчо поєднати іноземний досвід правового 
забезпечення військових операцій з національними формами правової роботи (правове 
забезпечення діяльності органів управління (у т.ч. військово-цивільних); правова допомога; 
правове виховання (правова освіта, правова підготовка, правова пропаганда, правове 
інформування, правова практика)). Це розширить спектр та якість завдань для ЦВС 
Збройних Сил України. Адже для першого підрозділу ЦВС (10.06.2014) їх було лише три: 
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організація взаємодії між цивільним сектором, правоохоронними структурами та 
підрозділами ЗС України; допомога цивільному населенню; сприяння командирам 
підрозділів ЗС України у виконанні їх завдань [9].  

Необхідно науково обґрунтувати впровадження правового забезпечення, як певного 
«страхового поліса», в систему всебічного забезпечення військ (сил) та цивільно-військового 
співробітництва Збройних Сил України.  
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СПЕЦИФІКА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З СІМ’ЯМИ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ  
 

Нинішня ситуація в країні, а також реформування ЗСУ в останні роки суттєво 
вплинули на сім’ ї військовослужбовців. Втрата соціальних цінностей, які забезпечували 
міцність родини військовослужбовців, спричинило ріст кількості розлучень, неповних сімей 
військовослужбовців, також має місце овдовіння у результаті подій на сході нашої країни. 

Соціальна робота з сім’ями військовослужбовців ЗСУ здійснюється відповідно до 
Законів України «Про Збройні Сили України», «Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей», Концепції виховної роботи у ЗСУ та інших 
військових формуваннях України, Концепції гуманітарного і соціального розвитку ЗСУ, ряду 
інших законодавчих та нормативних документів. 

Зміст соціальної роботи з сім’ями військовослужбовців Збройних Силах України та її 
результативність залежать від багатьох чинників, і, насамперед, від особливостей 
життєдіяльності цих сімей. До таких особливостей відносимо: 

1. Переважаюча нуклеарність і малодітність (виховують двоє дітей) сімей, що 
зумовлюється частими переїздами у зв’язку із зміною місця проходження служби та, у 
більшості випадків, низьким рівнем матеріального забезпечення військовослужбовців; 

2. Дистантність більшості сімей (приблизно 75 % сімей військовослужбовців 
проживають нарізно), що викликано проблемами у забезпеченні роботою дружин 
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військовослужбовців за місцем проходження служби чоловіком та труднощами у 
забезпеченні сім’ ї житлом; 

3. Нереалізованість сподівань стосовно один одного у зв’язку із специфікою 
військової професії; 

4. Мінімальний розподіл праці на «чоловічу» і «жіночу» у більшості сімей, у зв’язку із 
специфікою військової служби (закономірним є підвищення статусу жінки в сім’ ї, яка 
виконує типово керівну роль у веденні господарства); 

5. Раннє «дорослішання» дітей військовослужбовців, пов’язане із специфікою 
професійної діяльності батьків-військовослужбовців, частими переїздами, що зумовлюють 
швидше формування навичок переборювати труднощі, долати стреси тощо; 

6. Складність стосунків дітей і батьків, зумовлена можливість дітей проводити велику 
частину вільного часу поза сім’єю, або лише під наглядом матері. Як правило, цей час вони 
присвячують заняттям, що є прийнятними серед однолітків, і далеко не завжди піклуються 
про схвалення їх батьками. 

Виходячи із зазначеного, метою соціальної роботи з сім’ями військовослужбовців є 
гармонізація внутрісімейної взаємодії, налагодження позитивно спрямованої життєдіяльності 
сімей, організація співпраці індивіда і соціального військового середовища. Саме 
взаємозв’язок індивіда і соціального військового середовища обумовлює основні завдання 
соціальної діяльності з сім’ями військовослужбовців: здійснення впливів на індивіда з метою 
його соціалізації у військовому середовищі, забезпечення його входження в конкретний 
військовий соціум; вдосконалення соціального військового середовища (і, природно, 
конкретного військового соціуму) в інтересах індивіда; оптимізація взаємодії індивіда і 
соціального середовища; організація соціальної взаємодії в сім’ях; налагодження позитивно 
спрямованої життєдіяльності сімей військовослужбовців. 

Напрямками соціальної роботи з сім’ями військовослужбовців є: 1) систематичний 
розгляд питань практичної роботи з сім’ями військовослужбовців, цивільного персоналу та 
умов їх життя; 2) безпосереднє спілкування командирів і начальників з родиною 
військовослужбовців і жіночим активом, постійна увага до життя військовослужбовців, 
стану моральної атмосфери в їхніх сім’ях, утвердженню в них тверезого способу життя; 
3) урахування нестатків і потреб молодих і багатодітних сімей військовослужбовців, при 
розгляді питань надання житла, фінансового забезпечення, надання матеріальної допомоги; 
4) роз’яснення положення нормативно-правових актів щодо поліпшення соціально-
економічного становища, про пільги, що надаються військовослужбовцям, громадському 
персоналу ЗСУ та членами їхніх сімей; 5) турбота про організацію дозвілля та сімейного 
відпочинку, оздоровлення дітей військовослужбовців і громадянського персоналу, активне 
використання можливостей культурно-освітніх установ і спортивних споруд ЗСУ; 
6) роз’яснення членам сімей військовослужбовців завдань, що випливають з особливостей 
життя військових колективів; 7) спрямування зусиль на підвищення престижу міцного 
сімейного союзу, материнства та батьківства, відповідальності подружжя за збереження 
родини, створення у ній обстановки високої моральності і взаємної поваги, що сприяє 
успішному виконанню військовими кадрами їх службового обов’язку; 8) працевлаштування 
жінок, розвиток форм надомної роботи; 9) залучення членів сімей військовослужбовців у 
благоустрій військових містечок, вулиць, будинків. 

Таким чином, соціальна робота з сім’ями військовослужбовців покликана 
задовольняти різні соціальні потреби військовослужбовців і членів їх сімей. 

Форми соціальної роботи з сім’ями військовослужбовців класифікують за такими 
ознаками: складом і кількістю учасників (індивідуальні, групові, масові); тривалістю 
(одноразові заходи, постійно діючі, „пульсуючі”); місцем проведення (стаціонарні, виїзні, 
пересувні, циклічні); ступенем самостійності учасників (групи самодопомоги, 
взаємодопомоги; ті, які працюють за допомогою консультанта, сім’ ї, які працюють під 
безпосереднім керівництвом соціального працівника); рівнем творчості (інформаційні, 
репродуктивні, тренувальні, творчі); видом діяльності (ігрові, комунікативні, трудові, 
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навчальні); умовами здійснення (екстрені, звичайні); характером спілкування (безпосередні, 
опосередковані); метою (спрямовані на збір та аналіз інформації, участь у формуванні 
сімейної політики і завдань соціальної роботи, участь у реалізації сімейної політики і 
проведенні соціального супроводу сім’ ї, профілактику неблагополуччя та його рецидивів, 
узагальнення результатів, контроль за якістю соціальної роботи); складністю побудови 
(прості, складні, комплексні). 

Найпоширенішими методами роботи соціального працівника з сім’ями 
військовослужбовців є: бесіда, переконання, формування перспективи, вправа, заохочення і 
покарання, методи подолання конфліктів (прямі і опосередковані), методи діагностики 
(спостереження (включене, систематичне, не систематичне, ситуативне), анкетування 
(відкрите і закрите), тестування, соціометрія, інтерв’ю, моніторинг). Ефективність діяльності 
соціального працівника зумовлюється чіткою взаємодією та взаємовідповідністю методів, 
прийомів і засобів, які використовуються в межах усієї методики.  
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