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АНОТАЦІЯ 

Тяпкіна Ю.О. Армія та суспільство: політико-інституційний вимір. 

– Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 052 Політологія. – Харківський національний педагогічний 

університет імені Г.С. Сковороди, Міністерство освіти і науки України, 

Харків, 2021.  

У роботі здійснено комплексний аналіз взаємодії армії та суспільства, 

що трансформується, у політико-інституційному вимірі.  

Наукова новизна та теоретична значущість наукової праці, 

полягають у тому, що:  

уперше: 1) запропоновано авторський варіант методології дослідження 

взаємодії армії та суспільства на підставі визначення перспективи 

нормалізації ризиків за умов постійних змін, насамперед, на 

інституціональному рівні на засадах комплементарного застосування 

неоінституціонального підходу та евристичного потенціалу теорії 

суспільства ризику; 2) сформовано робочі моделі політичних практик, які 

відтворюють основні напрями і специфіку взаємодії армії та суспільства за 

умов трансформації останнього у суспільство ризику (перша модель пояснює 

зміни усередині самого інституту ЗС (контрактний, гендерний аспекти), а 

друга – враховує зміни безпосередньо у процесі функціонування різних 

суспільних інститутів, інституцій та структур (капеланство, демократичний / 

громадській контроль); 

уточнено: 1) аргументи стосовно доцільності дослідження структури та 

функцій збройних сил сучасного суспільства у контексті застосування 

провідних положень концепцій війни та миру К. фон Клаузевіца, К. Райта, 

Р. Арона та концепції трансформації війни М. ван Кревельда; 2) твердження 

щодо процесу організації та здійснення демократичного контролю за 

діяльністю ЗС держави, згідно з яким суттєвого значення набувають 

виявлення ризиків в його організації та наслідків в результаті їх 
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конструктивного подолання – проблеми командування; залучення цивільних 

осіб; розподіл повноважень між військовими та цивільними спеціалістами; 

прозорість та відкритість у їх функціонуванні; 3) положення щодо змістовної 

амбівалентності діяльності сучасних армій за умов суспільства ризику (з 

одного боку, забезпечення високого рівня національної безпеки вимагає 

жорсткої закритості в функціонуванні цього інституту соціуму, а з іншого – 

процес демократизації потребує від армії високого рівня відкритості та 

публічності);  

одержали подальший розвиток: 1) аргументи щодо розуміння переходу 

на контрактну форму служби в ЗСУ як формування певної основи для 

організації нової системи відносин між армію та іншими інститутами 

суспільства ризику; 2) твердження стосовно розгляду формувань системи 

територіальної оборони за умов розвитку української соціально-політичної 

реальності (здійснення реформи місцевого самоврядування, наслідки 

Революції Гідності, активізація волонтерського руху, продовження бойових 

дій на Сході України) як конструктивного варіанту відповіді на сучасні 

виклики суспільства ризику. 

Практичне значення роботи полягає в можливості використання 

результатів дисертації в прикладних, навчальних та наукових цілях. 

Прикладне значення роботи для України обумовлене необхідністю пошуків 

шляхів адекватного реагування на нові загрози та ризики, що продукуються 

за сучасних умов розвитку суспільства, що трансформується. Процес 

нормалізації розвитку таких загроз та ризиків пов'язаний зі структурної 

трансформації державних інститутів, що повинна бути усвідомлена та 

конструктивно скерована для забезпечення життєздатності нашої країни в 

нових умовах світової політики.  

Результати дослідження можуть бути використані в розробці 

концептуальних документів з питань національної безпеки, воєнного 

будівництва, розробки шляхів реформування силових структур України під 

впливом нових асиметричних загроз, удосконаленні законодавства в 
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питаннях боротьби з тероризмом та незаконними збройними формуваннями, 

підвищення ефективності миротворчої діяльності вітчизняних збройних 

контингентів тощо.  

Матеріали й висновки дисертаційної роботи можуть бути використані 

при розробці навчальних курсів та спецкурсів для студентів спеціальностей 

«Політологія», «Міжнародні відносини», «Державне управління» та 

курсантів вищих військових навчальних закладів. 

Результати дисертаційного дослідження впроваджені у освітній процес 

факультету психології і соціології Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди та у освітній процес Харківського 

національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба, зокрема, 

при викладанні курсів «Соціологія», «Політологія», «Соціально-політичні 

студії», «Військова соціологія», «Тероризм у сучасному світі», «Тероризм та 

політика». 

У дисертаційному дослідженні розглянута актуальна для української 

політичної науки проблема взаємодії армії та суспільства за нових умов 

розвитку останнього (перехід його до так званого «суспільства ризику»). Цей 

процес розглядається, насамперед, на інституціональному рівні у контексті 

застосування авторської дослідницької стратегії, побудованої на  засадах 

комплементарного застосування неоінституціонального підходу (у варіанті 

концепції інституційного ізоморфізму П. ДіМаджіо та У. Пауелла) та 

евристичного потенціалу теорії суспільства ризику (у розробці У. Бека). 

Систематична взаємодія суспільства із загрозами та небезпеками, що 

викликані та вироблені модернізацією, та «політична рефлективність» 

(спроможність інспірувати нові політичні сили та впливати на існуючі 

соціальні інститути суспільства) стають, за У. Беком, логікою розвитку 

сучасного соціуму, що актуалізує питання інституційних змін. 

Згідно до концепції інституційного ізоморфізму (соціальної подібності 

інституційних форм) авторами пропонується виокремлювати три механізми 

інституційних змін:  
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– примусовий ізоморфізм – результат формального та неформального 

тиску, що здійснюється з боку інших організацій та культурними 

очікуваннями у суспільстві; 

– наслідувальний ізоморфізм –з’являється у разі виникнення ситуації 

невизначеності, яка змушує організації моделювати себе за зразком інших 

організацій; 

– нормативний – має нормативну природу і пов’язаний із 

професіоналізацією (боротьба індивідів, об’єднаних одним заняттям за певні 

умови, методи роботи, за контроль над виробництвом, а також за 

утвердження когнітивних основ та легітимацію професійної автономії). 

У контексті розвитку цих моментів щодо інтерпретації розвитку 

соціально-політичного інституту армії отримано три напрями – механізми  

його взаємодії у інституціональному середовище.  

По-перше, оскільки армія є в більшій мірі закритим інститутом, він чітко 

регламентується державними нормативно-правовими актами, відповідно, за 

ДіМаджіо та У. Пауелом, загальне правове середовище (в даному випадку 

«владний» вплив) впливає на поведінку та структури організації – ті 

неформальні структури, що з’являються за певних умов розвитку суспільства 

поступово будуть долучатися до загального формального поля (армії). 

Наприклад, недержавні військові формування, що почали з’являтися у період 

Революції гідності в Україні. 

По-друге, оскільки наслідувальний ізоморфізм проявляється у 

використанні армією моделей, або їх окремих елементів інших успішних 

організацій / процесів, структур чи навіть через імітування, можна віднести 

до цього механізму наступні ситуації (зокрема, на прикладі Збройних сил 

України): їх участь у міжнародних миротворчих операціях під егідою ООН, 

інтеграція жінок до ЗС держави, що може слугувати зразком для 

наслідування у побудові миру, уведення інституту душпастирської опіки 

(капеланства), орієнтація на європейські матеріально-технічні вимоги 

стосовно матеріально-технічного оснащення армії тощо. 
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По-третє, механізм нормативного ізоморфізму в армії пов’язаний із 

існуванням військового кодексу честі, військової присяги а також із 

підготовкою професійних військових, що має за мету вироблення чітких 

стандартів у знаннях, моделях поведінки, формах одягу, що тим самим 

гомогенізує професійних військових. В даному випадку професійна 

соціалізація також діє як «ізоморфна сила». 

У контексті розгляду механізмів інституційного ізоморфізму як засад 

функціонування військового інституту в умовах нестабільності сформовано 

робочі моделі політичних практик, які відтворюють основні напрями і 

специфіку взаємодії армії та суспільства. 

Перша модель пояснює внутрішню трансформацію самого військового 

інституту: з одного боку, – суттєві зміни у структурі ЗС кожної держави, а з 

іншого – зміни у принципах та формах їх комплектування. Прикладом таких 

трансформацій у функціонуванні ЗС розглядаються перехід армії до 

контрактної служби та зростання кількості жінок – військовослужбовців у 

всіх їх структурних підрозділах. 

Друга модель інтерпретує зміни, що відбуваються безпосередньо у 

процесі функціонування та взаємодії різних суспільних інститутів, інституцій 

та структур. Прикладом таких змін у функціонуванні та взаємодії 

військового та інших соціальних інститутів розглядаються, насамперед, 

процеси становлення та розвитку інституту капеланства та становлення й 

розвитку інституту демократичного / громадського контролю). 

У дисертації акцентується увага не тільки на ризиках, які вдається 

«нормалізувати» у контексті трансформаційних змін, що інтерпретують дві 

вище зазначені моделі, але й здійснюється спроба визначити ті нові загрози 

та небезпеки, які здатні виникнути у процесах функціонування та взаємодії 

армії та суспільства за умов певного уникнення перших (виходячи з логіки 

розвитку суспільства ризику). 

До останніх можна віднести, перш за все, проблеми: 
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– пошуку нової концепції розвитку ЗС кожної держави, що відповідає 

новим реаліям світу, що постійно змінюється; 

– скорочення зайнятості у військовій сфері; 

– зростання в структурі ЗС суспільства іррегулярних військових 

формувань; 

– організації та здійснення більш складної професійної підготовки в 

системі військової освіти; 

 переходу на добровільний принцип комплектування ЗС; 

– активізації служби жінок в армії; 

– організації дієвого демократичного контролю за діяльністю 

військового інституту; 

– визначення рівня «можливої відкритості» у функціонуванні сучасної 

армії тощо. 

Ключові слова: армія, суспільство, методологія, інститут, 

трансформація, демократизація, ризик, суспільство ризику, інституціоналізм, 

теорія ігор, теорія раціонального вибору, неоінституціоналізм, держава, 

збройні сили, національна безпека, контрактна служба, капеланство, 

управління, демократичний контроль, цивільний контроль, іррегулярні 

військові формування, приватні воєнні кампанії. 

 

SUMMARY 

Tiapkina Y.O. Army and Society: Political and Institutional Dimension. – 

Qualifying scientific work as a manuscript.  

Thesis for a PhD in Political Sciences in the specialty 052 in «Political 

Science». – H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2021.  

The paper provides a comprehensive analysis of the interaction between the 

army and the transforming society in the political and institutional dimension. 

The scientific novelty and theoretical significance of research work are that: 

for the first time: 1) the author's variant of the methodology of research of 
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interaction of army and society on the basis of definition of prospect of 

normalization of risks at conditions of constant changes is offered, first of all, at 

institutional level on the basis of complementary application of the neo-

institutional approach and heuristic potential of risk society theory; 2) working 

models of political practices are formed, which reproduce the main directions and 

specifics of interaction between the army and society under the conditions of 

transformation of the latter into society risk (the first model explains changes 

within the institution of the Armed Forces (contractual, gender aspects), and the 

second - takes into account changes institutions, institutions and structures 

(chaplaincy, democratic / public control); 

The following has been specified: 1) arguments regarding the expediency of 

studying the structure and functions of the armed forces of modern society in the 

context of applying the leading provisions of the concepts of war and peace K. von 

Clausewitz, K. Wright, R. Aron and the concept of transformation of war M. van 

Creveld; 2) allegations regarding the process of organization and implementation 

of democratic control over the activities of the Armed Forces of the state, 

according to which the identification of risks in its organization and the 

consequences as a result of their constructive overcoming – problems of command; 

involvement of civilians; division of powers between military and civilian 

specialists; transparency and openness in their functioning; 3) provisions on the 

substantive ambivalence of modern armies in a society of risk (on the one hand, 

ensuring a high level of national security requires strict secrecy in the functioning 

of this institution of society, and on the other – the democratization process 

requires a high level of openness and publicity); 

The following has been further developed: 1) arguments for understanding the 

transition to a contractual form of service in the Armed Forces as the formation of 

a certain basis for the organization of a new system of relations between the army 

and other institutions of the risk society; 2) allegations regarding the consideration 

of the formations of the territorial defense system in the context of the 

development of Ukrainian socio-political reality (local government reform, 
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consequences of the Revolution of Dignity, intensification of the volunteer 

movement, continuation of hostilities in eastern Ukraine) as a constructive 

response to modern societal challenges. 

The practical significance of the work lies in the possibility of using the 

results of the dissertation for applied, educational and scientific purposes. The 

practical significance of the work for Ukraine is due to the need to find ways to 

adequately respond to new threats and risks produced by the current conditions of a 

transforming society. The process of normalization of the development of such 

threats and risks is associated with the structural transformation of state 

institutions, which must be understood and constructively directed to ensure the 

viability of our country in the new conditions of world politics. 

The results of the study can be used in the development of conceptual 

documents on national security, military construction, development of ways to 

reform Ukraine's security forces under the influence of new asymmetric threats, 

improving legislation on counter – terrorism and illegal armed groups, improving 

the peacekeeping of domestic armed forces and more. 

Materials and conclusions of the dissertation can be used in the development 

of training courses and special courses for students majoring in «Political 

Science», «International Relations», «Public Administration» and cadets of higher 

military educational institutions. 

The results of the dissertation research are introduced into the educational 

process of the Faculty of Psychology and Sociology of H.S. Skovoroda Kharkiv 

National Pedagogical University and into the educational process of Ivan 

Kozhedub Kharkiv National University of the Air Force in particular, in teaching 

courses «Sociology», «Political Science», «Social and Political studies», «Military 

sociology», «Terrorism in the Modern World», «Terrorism and Politics». 

The dissertation research considers the problem of interaction between the 

army and society under the new conditions of the latter 's development (its 

transition to the so-called «risk society»), which is relevant for Ukrainian political 

science. This process is considered, first of all, at the institutional level in the 
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context of the author's research strategy based on the complementary application of 

the neo-institutional approach (in the version of the concept of institutional 

isomorphism by P. DiMaggio and W. Powell) and the heuristic potential of risk 

society theory (developed by U. Beck).  

The systematic interaction of society with the threats and dangers caused and 

produced by modernization, and «political reflectivity» (the ability to inspire new 

political forces and influence existing social institutions of society) become, 

according to U. Beck, the logic of modern society, which raises issues of 

institutional change. 

According to the concept of institutional isomorphism (social similarity of 

institutional forms), the authors propose to distinguish three mechanisms of 

institutional change: 

– forced isomorphism – the result of formal and informal pressure exerted by 

other organizations and cultural expectations in society; 

– imitative isomorphism – occurs when there is a situation of uncertainty that 

forces organizations to model themselves on the model of other organizations; 

– normative isomorphism has a normative nature and is associated with 

professionalization (the struggle of individuals united in one occupation for certain 

conditions, methods of work, for control over production, as well as for the 

establishment of cognitive foundations and legitimation of professional autonomy). 

In the context of the development of these points regarding the interpretation 

of the development of the socio-political institution of the army, three directions 

are obtained - the mechanisms of its interaction in the institutional environment. 

First, because the army is a more closed institution, it is clearly regulated by 

state regulations, respectively, according to P. DiMaggio and W. Powell, the 

general legal environment (in this case, «authoritarian» influence) affects the 

behavior and structure of the organization – those informal structures that appear 

under certain conditions of society development will gradually join the general 

formal field (army). For example, non-state military formations that began to 

appear during the Revolution of Dignity in Ukraine. 
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Secondly, since the imitative isomorphism is manifested in the use of models 

by the army, or their individual elements of other successful organizations / 

processes, structures or even through imitation, the following situations can be 

attributed to this mechanism (in particular, on the example of the Armed Forces of 

Ukraine): their participation in international peacekeeping operations under the 

auspices of the UN, the integration of women into the Armed Forces, which can 

serve as a role model in peacebuilding, the introduction of the institution of 

pastoral care (chaplaincy), focus on European logistical requirements for logistics 

of the army, etc. 

Third, the mechanism of normative isomorphism in the army is associated 

with the existence of a military code of honor, military oath and training of 

professional soldiers, which aims to develop clear standards in knowledge, 

behavior, clothing, thereby homogenizing professional soldiers. In this case, 

professional socialization also acts as an «isomorphic force». 

In the context of considering the mechanisms of institutional isomorphism as 

a basis for the functioning of the military institution in conditions of instability, 

working models of political practices are formed, which reproduce the main 

directions and specifics of the interaction between the army and society. 

The first model explains the internal transformation of the military institution 

itself: on the one hand, there are significant changes in the structure of the Armed 

Forces of each state, and on the other hand, there are changes in the principles and 

forms of their staffing. An example of such transformations in the functioning of 

the Armed Forces is the transition of the army to contract service and the growth of 

the number of women servicemen in all their structural units. 

The second model interprets the changes that occur directly in the process of 

functioning and interaction of various social institutions, institutions and 

structures. An example of such changes in the functioning and interaction of 

military and other social institutions are considered, first of all, the processes of 

formation and development of the institution of chaplaincy and the formation and 

development of the institution of democratic / public control). 
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The dissertation focuses not only on the risks that can be «normalized» in the 

context of transformational changes, interpreting the above two models, but also 

attempts to identify those new threats and dangers that may arise in the functioning 

and interaction of the army and society. some avoidance of the first (based on the 

logic of risk society). 

The latter include, above all, problems: 

– search for a new concept of development of the Armed Forces of each state, 

which corresponds to the new realities of the constantly changing world; 

– reduction of employment in the military sphere; 

– growth in the structure of the Armed Forces of the society of irregular 

military formations; 

– organization and implementation of more complex professional training in 

the system of military education; 

– transition to the voluntary principle of manning the Armed Forces; 

– intensification of women's service in the army; 

– organization of effective democratic control over the activities of the 

military institute; 

– determining the level of possible «openness» in the functioning of the 

modern army, etc. 

Key words: army, society, methodology, institute, transformation, 

democratization, risk, risk society, institutionalism, game theory, rational choice 

theory, neo-institutionalism, state, armed forces, national security, contract service, 

chaplaincy, management, democratic control, civilian control, irregular military 

formations, private military campaigns. 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ  

І. Наукові праці, у яких опубліковані основні результати 

дослідження:  

1. Тяпкіна Ю. Проблемне поле армії у контексті теоретичної 

спадщини Ч. Міллса. Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні 



13 

 

науки, культурологічні науки: Збірник наукових праць. / Харківський 

національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. Харків. 2018. 

Вип. 1 (15). С. 177–185. 

2. Тяпкіна Ю. Армія сучасної держави: гендерний вимір. Сучасне 

суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки: 

Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет 

імені Г. С. Сковороди. Харків. 2018. Вип. 2 (16). С. 221–229. 

3. Тяпкіна Ю., Денисенко І. Армія сучасної держави: визначення 

стратегії дослідження. Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні 

науки, культурологічні науки: Збірник наукових праць / Харківський 

національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. Харків, 2019. 

Вип. 1 (17). С. 73–82. 

4. Тяпкіна Ю., Денисенко І. Концепція війни та миру Реймона Арона: 

до визначення евристичного потенціалу. Сучасне суспільство: політичні 

науки, соціологічні науки, культурологічні науки: Збірник наукових праць / 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. 

Харків. 2019. Вип. 2 (18). С. 61–71. 

5. Тяпкіна Ю. Армія & суспільство: до визначення стратегії 

дослідження. Сучасне суспільство: Збірник наукових праць / Харківський 

національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. Харків. 2020. 

Вип. 1 (20). С. 186–196. 

6. Тяпкіна Ю. Сучасне суспільство: соціально-політичні інтерпретації. 

Nauki Społeczno-Humanistyczne Соціально-Гуманітарні Науки Social and 

Human Sciences. 2020, Vol. 02 (26). Режим доступу: https://sp-

sciences.io.ua/s2645/yuliia tiapkina_2020_.suchasne suspilstvo: sotsialno-

politychni interpretatsii._social_and_human_sciences._polish-

ukrainian_scientific_journal_02_20  

 

 

 



14 

 

ІІ. Опубліковані праці апробаційного характеру: 

7. Тяпкіна Ю.,Алімпієв А.М. Міграційні процеси і збройні конфлікти: 

особливості взаємовпливу. Сучасна війна: гуманітарний аспект: матеріали 

науково-практичної конференції Харківського національного університету 

Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, 30 червня 2017 року. С. 37–39. 

8. Тяпкіна Ю. Армія в процесі соціалізації: статус та функції. 

Соціалізація особистості у сучасних соціокультурних контекстах: 

матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції. Харківський 

національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Харків, 

5 жовтня 2018 року. С. 100–101. 

9. Тяпкіна Ю., Алімпієв А.М. Сучасні війни у контексті теорії хвиль 

Е. Тоффлера. Сучасна війна: гуманітарний аспект: матеріали: науково-

практичної конференції Харківського національного університету 

Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Харків, 31 травня-01 червня 2018 року. 

С. 37–39. 

10. Тяпкіна Ю. Воєнні конфлікти як елемент сучасного соціально-

політичного контексту процесу соціалізації особистості: стратегія 

дослідження. Соціалізація особистості у сучасних соціокультурних та 

соціально-політичних контекстах: матеріали Х Міжнародної науково-

практичної конференції. Харківський національний педагогічний університет 

імені Г.С. Сковороди. Харків, 11 жовтня 2019. С. 102–103. 

 



15 

 

ЗМІСТ 

 

ВСТУП………………………………………………………………………..…16 

РОЗДІЛ 1. СУЧАСНЕ СУСПІЛЬСТВО: КОНЦЕПТУАЛЬНІ 

ІНТЕРПРЕТАЦІЇ У ПОЛІТИЧНОМУ ПОЛІ…………………………………22 

1.1. Сучасне суспільство як суспільство ризику…………………………28 

1.2. Сучасне суспільство крізь призму теорії демократії………………..43 

Висновки до розділу 1…………………….………………………………..65 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДО РОЗДІЛУ 1……………….….68 

РОЗДІЛ 2. АРМІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ 

РЕАЛЬНОСТІ: ПОЛІТИКО-ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА 

ЕКСПЛІКАЦІЯ………………………………………………………………....74 

2.1. Армія з позиції концепції війни та миру……………………………..76 

2.2. Проблемне поле армії у форматі політичних теорій 

сучасності……………………………………………………………………….105 

Висновки до розділу 2……………………………..……………………140 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДО РОЗДІЛУ 2…….…..……....142 

РОЗДІЛ 3. БАЗОВІ МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ АРМІЇ ТА ІНСТИТУТІВ 

СУСПІЛЬСТВА РИЗИКУ (УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ)…………….…149 

3.1. Модель структурної трансформації армії у ризикогенному 

просторі…………………………………………………………………………153 

3.2. Модель міжінституціональної взаємодії армії та суспільства  

у соціально-політичному контексті…………………………………………...174 

Висновки до розділу 3…………….……………….……………………210 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДО РОЗДІЛУ 3………………….212 

ВИСНОВКИ………………………………………………………………...…..223 

ДОДАТКИ…….............................................................................................231 

 



16 

 

ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Розвиток політичного процесу 

відбувається за умов, які продукуються сучасним станом суспільства, що 

відповідно до українського контексту  визначається у таких характеристиках 

як нестабільне, трансформаційне, перехідне, суспільство ризику. 

Визначальною характеристикою постає саме ризикогенний характер 

суспільства – умови, в яких суспільство виробляє соціальні та техногенні 

ризики, що впливають абсолютно на усі сфери суспільно-політичного життя.  

На цьому фоні, за останнє десятиліття в науковому дискурсі,  у ЗМІ та 

в громадській думці найбільш обговорюваними питаннями постають 

проблема безпеки та один з провідних соціально-політичних інститутів, 

пов’язаних із продукуванням даного ресурсу – армія. Саме даний політичний 

інститут займає найвищий рівень довіри серед населення України, що вказує 

на його певний потенціал щодо впливу на соціально-політичну сферу.  

При цьому зазначимо, факт традиційної закритості армії як соціально-

політичного інституту, практично відсутність прямого контролю з боку 

громадянського суспільства та зростання рівня довіри у період нестабільного 

стану суспільства та політичних змін (військова загроза, економічна криза, 

структурна напруга тощо) – вказує на певні зміни даного інституту у першу 

чергу як під впливом демократизації, так і під впливом ризикогенного 

суспільства. 

Закономірність інституційних змін у суспільстві, сповненому ризиків є 

аксіоматичною. В той же час саме даний ракурс проблеми по відношенню до 

армії в наукових дослідженнях як зарубіжних, так і вітчизняних вчених 

практично не представлений.  

Отже, у даному контексті потребують уваги питання, що стосуються 

особливостей «реагування армії» на ризики – структурні зміни даного 

інституту, вплив армії на трансформацію або навіть появу нових соціально-

політичних інститутів. Тобто, постає необхідність у виокремленні нових 
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аспектів взаємодії армії та суспільства за умов трансформації останнього у 

суспільство ризику. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота визначена відповідно до комплексної наукової теми 

«Соціалізація особистості в сучасних соціокультурних і соціально-

політичних контекстах (0119U101695 від 02.05.2019 р.), яку розробляє 

кафедра політології, соціології і культурології Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у здійсненні  

комплексного аналізу взаємодії армії та суспільства, що трансформується, у 

політико-інституційному вимірі.  

Реалізація мети дослідження зумовила постановку і послідовне 

вирішення наступних завдань: 

 здійснити огляд концептуальних інтерпретацій сучасного 

суспільства у політологічному дискурсі;  

 виявити специфіку концептуальних інтерпретацій сучасного 

суспільства, як суспільства, що трансформується; 

 визначити теоретико-методологічні засади дослідження армії 

(збройних сил) як елемента соціально-політичної реальності; 

 здійснити політико-інституційну експлікацію армії у контексті 

суспільства ризику; 

 визначити базові моделі взаємодії армії та сучасного соціуму за 

умов його трансформації в суспільство ризику; 

 з’ясувати особливості функціонування та взаємодії армії та інших 

суспільних в контексті трансформації українського соціуму. 

Об’єкт дослідження – сучасне суспільство. 

Предмет дослідження – політико-інституційна експлікація взаємодії 

армії та суспільства, що трансформується. 
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Методи дослідження: У контексті досягнення зазначеної мети 

дослідження базується на системі загальнонаукових та спеціальних методів, 

що застосовуються в сучасній політичній науці.  

При розробці методології дослідження сфокусовано акценти на 

евристичному потенціалі теорії ризику (у положеннях У. Бека) та 

неоінституціоналіму. У межах уточнення та розвитку його основних 

положень (у варіанті інтерпретації П. ДіМаджіо, У. Пауелла та ін.) щодо 

можливості застосування при розгляді реалій суспільства, що 

трансформується, запропоновано на прикладному рівні доповнити його 

процедурами компаративістського та статистичного методів.  

Компаративістський метод дозволив визначити загальні тенденції та 

специфіку розвитку суспільства ризику та, відповідно, порівняти зміст та 

характер  моделей взаємодії армії з іншими інституціями та інститутами 

суспільства за умов функціонування його індустріального типу, а також в 

ситуації становлення його постіндустріального типу (суспільства ризику).  

Статистичний метод дав змогу опрацювати відповідні статистичні дані, 

узагальнити дані рейтингів та результати експертних опитувань.  

Наукова новизна та теоретична значущість роботи полягають у тому, 

що: 

уперше:  

1) запропоновано авторський варіант методології дослідження взаємодії 

армії та суспільства на підставі визначення перспективи нормалізації ризиків 

за умов постійних змін, насамперед, на інституціональному рівні на засадах 

комплементарного застосування неоінституціонального підходу та 

евристичного потенціалу теорії суспільства ризику;  

2) сформовано робочі моделі політичних практик, які відтворюють 

основні напрями і специфіку взаємодії армії та суспільства за умов 

трансформації останнього у суспільство ризику (перша модель пояснює 

зміни усередині самого інституту ЗС (контрактний, гендерний аспекти), а 

друга – враховує зміни безпосередньо у процесі функціонування різних 
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суспільних інститутів, інституцій та структур (капеланство, демократичний / 

громадській контроль); 

уточнено:  

1) аргументи стосовно доцільності дослідження структури та функцій 

збройних сил сучасного суспільства у контексті застосування провідних 

положень концепцій війни та миру К. фон Клаузевіца, К. Райта, Р. Арона та 

концепції трансформації війни М. ван Кревельда;  

2) твердження щодо процесу організації та здійснення демократичного 

контролю за діяльністю ЗС держави, згідно з яким суттєвого значення 

набувають виявлення ризиків в його організації та наслідків в результаті їх 

конструктивного подолання – проблеми командування; залучення цивільних 

осіб; розподіл повноважень між військовими та цивільними спеціалістами; 

прозорість та відкритість у їх функціонуванні;  

3) положення щодо змістовної амбівалентності діяльності сучасних 

армій за умов суспільства ризику (з одного боку, забезпечення високого рівня 

національної безпеки вимагає жорсткої закритості в функціонуванні цього 

інституту соціуму, а з іншого – процес демократизації потребує від армії 

високого рівня відкритості та публічності);  

одержали подальший розвиток:  

1) аргументи щодо розуміння переходу на контрактну форму служби в 

ЗСУ як формування певної основи для організації нової системи відносин 

між армію та іншими інститутами суспільства ризику;  

2) твердження стосовно розгляду формувань системи територіальної 

оборони за умов розвитку української соціально-політичної реальності 

(здійснення реформи місцевого самоврядування, наслідки Революції 

Гідності, активізація волонтерського руху, продовження бойових дій на 

Сході України) як конструктивного варіанту відповіді на сучасні виклики 

суспільства ризику. 

Практичне значення дослідження полягає в можливості використання 

результатів дисертації в прикладних, навчальних та наукових цілях. 
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Прикладне значення роботи для України обумовлене необхідністю пошуків 

шляхів адекватного реагування на нові загрози та ризики, що продукуються 

за сучасних умов розвитку суспільства, що трансформується. Процес 

нормалізації розвитку таких загроз та ризиків пов’язаний зі структурної 

трансформації державних інститутів, що повинна бути усвідомлена та 

конструктивно скерована для забезпечення життєздатності нашої країни в 

нових умовах світової політики.  

Результати дослідження можуть бути використані в розробці 

концептуальних документів з питань національної безпеки, воєнного 

будівництва, розробки шляхів реформування силових структур України під 

впливом нових асиметричних загроз, удосконаленні законодавства в 

питаннях боротьби з тероризмом та незаконними збройними формуваннями, 

підвищення ефективності миротворчої діяльності вітчизняних збройних 

контингентів тощо.  

Матеріали й висновки дисертаційної роботи можуть бути використані 

при розробці навчальних курсів та спецкурсів для студентів спеціальностей 

«Політологія», «Міжнародні відносини», «Державне управління» та 

курсантів вищих військових навчальних закладів. 

Особистий внесок здобувача. Особистий внесок здобувача полягає в 

тому, що подані в дисертації наукові результати отримані автором 

самостійно. На використані в роботі теоретичні положення інших авторів 

здійснено відповідні посилання. В опублікованих працях, підготовлених у 

співавторстві з І.Д. Денисенко та А.М. Алімпієвим, особистий внесок 

здобувача полягає в розробці плану досліджень, аналізі та узагальненні 

науково-літературних даних, інтерпретації результатів та формулюванні 

висновків. Розробки та ідеї, що належать співавторам, у дисертації не 

використовуються. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки 

дисертаційного дослідження пройшли апробацію на таких наукових 

конференціях: Науково-практичні конференції Харківського національного 
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університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба «Сучасна війна: 

гуманітарний аспект» (Харків, 30 червня 2017 р. та 31 травня- 01 червня 2018 

р.); ХІІІ наукова конференція Харківського національного університету 

Повітряних Сил імені Івана Кожедуба «Новітні технології – для захисту 

повітряного простору» (Харків, 12-13 квітня 2017 р.); Міжнародні науково-

практичні конференції «Соціалізація особистості у сучасних соціокультурних 

контекстах»: VIІ (Харків, 17 червня 2016 р.), VIIІ (Харків, 11 жовтня 2017 р.), 

ІХ (Харків, 05 жовтня 2018 р.); Міжнародні науково-практичні конференції 

«Соціалізація особистості у сучасних соціокультурних та соціально-

політичних контекстах»: Х (Харків, 11 жовтня 2019 р.), ХІ (Харків, 2020 р.). 

Крім того, основні ідеї дисертації пройшли апробацію на теоретико-

методологічних семінарах кафедри політології, соціології та культурології 

Харківського національного педагогічного університету імені 

Г.С. Сковороди. 

Публікації. Зміст роботи викладено у 10 публікаціях (6 одноосібних і 4 

у співавторстві), із них 5 статей опубліковано у наукових фахових виданнях 

України з політології, включених до міжнародних наукометричних баз, 1 

стаття у періодичному науковому виданні держави, яка входить до 

Європейського Союзу (Польщі), з наукового напряму, за яким підготовлено 

дисертацію, 4 публікації у збірках матеріалів конференцій різних рівнів. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел до кожного розділу та 

додатку. Загальний список використаних літературних джерел налічує 215 

найменувань, з них 35 іноземною мовою. Повний обсяг дисертації 233 

сторінки. Основний зміст викладено на 191 сторінці.  
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РОЗДІЛ 1. СУЧАСНЕ СУСПІЛЬСТВО: КОНЦЕПТУАЛЬНІ 

ІНТЕРПРЕТАЦІЇ У ПОЛІТИЧНОМУ ПОЛІ 

 

Актуальним для всіх представників системи соціально-політичних 

знань (від економічних до політичних наук) у межах здійснення наукових 

розвідок і проведення прикладних досліджень на будь-якому рівні 

функціонування сучасного суспільства виступає питання його адекватної 

експлікації. 

Відправним моментом у цьому контексті є момент визначення 

(формування, розробки) змісту і основних характеристик соціальної 

реальності, що існує, стратегій і механізмів її розвитку.  

У сучасній політичній науці не має єдиної позиції щодо 

методологічних засад, з яких доцільно розглядати цей предмет аналізу. У 

цілому можно виокремити три дослідницькі стратегії, що є провідними у 

сучасному науковому дискурсі:  

орієнтація на парадигмальний формат у міждисциплінарному контексті 

(Н. Ковадло. С. Наумкіна, Дж. Рітцер, О. Токовенко, О. Третяк та ін.) [41; 60; 

61]; 

орієнтація на політичні теорії сучасності (К. фон Байме, В. Бебік, 

І. Денисенко, Ф. Кирилюк, Б. Крауз-Мозер, Дж. Мангейм, Б. Пітерс та ін.) [2; 

4; 13; 14; 18; 21; 26; 30]; 

орієнтація на різні варіанти соціально-політичних інтерпретацій 

сучасного соціуму (У. Бек, Е. Гідденс, М. Кастельс, А. Тоффлер, 

С. Гантінгтон та ін.) [6; 7; 10; 11; 17; 27; 42; 43; 47]. 

Виходячи із об’єкту, предмету, мети і завдань дослідження, вважаємо, 

що дослідницька стратегія повинна ґрунтуватися, насамперед, на теоріях 

суспільства, які були запропоновані в науковому співтоваристві, починаючи 

з другої половини ХХ століття. 
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Аналіз соціально-політичних публікацій [див., напр., 6; 7; 10; 11; 17; 

27; 42; 43; 47], присвячених розгляду і пошуку теоретичних інтерпретацій 

сучасного суспільства, дозволяє розподілити їх у чотири групи, а саме: 

марксистська теорія; 

постіндустріальна теорія; 

постмодерністська теорія;  

цивілізаційна теорія. 

Сучасна марксистська теорія представлена в публікаціях цілої низки 

західних дослідників суспільства (І. Валлерстайна, Д. Келленера, Дж. Коена, 

А. Пшеворського, Дж. Ремера, Е. Райта, Дж. Елстера і ін.) і, відповідно, має 

кілька різновидів. Найбільш поширеними у соціально-політичному дискурсі 

з кінця ХХ століття є: критична теорія, аналітичний марксизм і 

постмарксистська теорія. 

Прихильники марксистської і неомарксистської традицій пропонують 

інтерпретувати сучасне суспільство як технокапіталістічне або 

посткапіталістичне. 

Технокапіталізм (наприклад, в інтерпретації Д. Коллнера) – форма 

капіталістичного суспільства, «в якому технічні та наукові знання, 

автоматика, комп’ютери і передові технології відіграють у виробничому 

процесі роль, аналогічну тій, яку грали сила людської праці, механізація та 

верстати на більш ранніх етапах капіталізму, але яке породжує також і нові 

способи соціальної організації, форми культури і повсякденного життя» [цит. 

за 34, с. 181]. Такі форми функціонування суспільства як держава і культура 

починають існувати автономно. Культура трансформується в так звану 

«технокультуру».  

«Технокультура, – стверджує дослідник, – є формою масової культури і 

споживче товариство, в якому споживчі товари, фільми, телебачення, масові 

образи і комп’ютеризована інформація стають домінуючою формою 

культури в усьому розвинутому світі [і] які також все стрімкіше проникають 

в країни, що розвиваються. У цій технокультурі образ, видовище і естетична 
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комодіфікація або «товарна естетика» утворюють нові форми культури, які 

колонізують повсякденне життя і трансформують політику, економіку і 

соціальні відносини. У всіх перелічених сферах технологія починає грати все 

більш фундаментальну роль» [цит. за 34, с. 181]. 

Як свідчать результати аналізу варіанти теорії постіндутріального 

напряму складають найбільш чисельну групу. Ці теоретичні конструкції 

представлені в публікаціях таких дослідників, як У. Бек, Д. Белл, 

Дж. Гелбрейт, П. Дракер, М. Кастельс, А. Турен, Л. Туроу, Ф. Фукуяма та 

інших. 

Основний зміст цих концепцій можна описати таким чином. Розвиток 

суспільства передбачає існування трьох послідовних етапів – 

доіндустріального, індустріального та постіндустріального.  

У доіндустріальному суспільстві визначальною є сільськогосподарська 

сфера, провідними соціальними інститутами – церква і армія; в 

індустріальному суспільстві – промислова сфера, провідними інститутами – 

корпорації і фірми; в постіндустріальному суспільстві – сфера теоретичного 

знання, провідними інститутами – університети як головне місце їх 

виробництва і зосередження. Перехід від індустріального до 

постіндустріального суспільства характеризується низкою моментів: 

зміною в економічній сфері – переходом від товаровиробничої 

економіки до обслуговуючої економіки (це означає перевагу сфери послуг 

над сферою виробництва); 

зміною в соціальній структурі суспільства (класовий поділ 

поступається місцем професійному); 

зміною в політичній сфері – центральне місце у формуванні політики в 

суспільстві займають теоретичне знання (університети як центри 

зосередження цього знання стають головними інститутами суспільства);  

створенням нової інтелектуальної технології, введенням планування і 

контролю над технологічними змінами [27]. 
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Слід зауважити, що різні варіанти цієї теорії можна умовно поділити 

ще на дві групи концепцій – що засновані на аналізі американської моделі 

розвитку соціально-політичних відносин (конструкції Д. Белла, 

Дж. Гелбрейта, М. Кастельса, А. Тоффлера та ін.) і які базуються на 

західноєвропейській моделі їх динаміки (концепції Р. Арона, У. Бека, 

А. Турена та ін.) 

Постмодернистська теорія представлена в публікаціях З. Баумана, 

Ж. Бодріяра, П. Віріліо, Е. Гідденса, Ф. Джеймсона, Ж-Ф. Ліотара та інших 

соціальних дослідників. 

Ця теоретична конструкція орієнтована на інтерпретацію так званої 

«постсучасності» – нового історичного періоду в розвитку суспільства, який, 

як передбачається, змінив сучасність (модерн).  

Її основний зміст представлено такими положеннями:  

«постсучасність» – це безмежний, поверхневий світ, світ імітації;  

це світ, який відчуває нестачу в афекті і емоціях;  

в ньому втрачено відчуття свого місця в історії, важко провести межу 

між минулим, сьогоденням і майбутнім;  

замість бурхливо розвиваючих виробничих технологій сучасності 

(наприклад, конвеєри зі зборки автомобілів) в постмодерністському 

суспільстві панують імплозивні, такі, що вводять в оману виробничі 

технології (наприклад, телебачення); такий світ вимагає та пропонує зовсім 

інші способи мислення [34, с. 105-106]. 

Найбільш всебічно основні положення цивілізаційної теорії 

представлені в публікаціях А. і Х. Тоффлерів, С. Гантінгтона та 

Ш. Ейзенштадта. 

Згідно з твердженнями, наприклад, С. Гантінгтона, сучасна соціальна 

реальність –багатополюсний, поліцивілізаційний світ, що існує в контексті 

виникнення нового порядку, заснованого на взаємовідносинах цивілізацій – 

«суспільства, що мають культурні подібності, співпрацюють один з одним; 

спроби перенесення суспільств з однієї цивілізації в іншу виявляються 
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марними; країни групуються навколо провідних або стрижневих країн своїх 

цивілізацій» [47, с. 15]. 

Цивілізації розглядаються як «найвища культурна спільність людей і 

найширший рівень культурної ідентифікації ... Вона визначається як 

загальними об’єктивними елементами, такими як мова, історія, релігія, 

звичаї, соціальні інститути, так і суб’єктивною самоідентифікацією людей» 

[47, с. 51].  

Основними характеристиками цивілізацій виступають:  

культурна цілісність кожна (цивілізація – це «район, культурний 

простір, збори культурних характеристик і феноменів»); 

всеосяжний характер (жодна з їхніх складових не може бути зрозуміла 

без співвіднесення з відповідною цивілізацією);  

тривала історична безперервність (у цивілізацій немає чітко визначених 

меж і точних початку і кінця);  

відсутність єдиного політичного устрою (цивілізація може містити 

одне або кілька політичних утворень, ці «утворення можуть бути містами-

державами, імперіями, федераціями, конфедераціями, національними 

державами, багатонаціональними державами, і у всіх них можуть бути різні 

форми правління» [47]. 

В сучасних умовах порядок денний формують взаємовідносини між 

вісьмома цивілізаціями:  

синською (китайською); 

японською;  

індуїстською;  

ісламською;  

західною;  

православною;  

латиноамериканською  
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та африканською (існування останньої, згідно з висновками, 

американського дослідника, на відміну від інших цивілізацій визнається не 

всіма прихильниками цивілізаційного підходу/теорії). 

Слід зауважити, що в соціально-гуманітарному дискурсі жодна із 

запропонованих стратегій інтерпретації сучасності / сучасного суспільства не 

є загальноприйнятою.  

Кожна з чотирьох вище зазначених теорій (що є підґрунтям для 

відповідних дослідницьких підходів) має як свої переваги, так і елементи, що 

викликають критичні зауваження з боку наукової спільноти. 

Найчастіше під критику підпадають моменти невизначеності і 

неоднозначності, що містяться в положеннях практично всіх теоретичних 

конструкцій. 

За цих обставин на досить високому рівні затребуваності знаходиться 

група теоретичних побудов, що представляють різні варіанти саме 

постіндустріальної теорії. 

Популярність теоретичних інтерпретацій сучасності цього напряму 

серед представників системи соціально-політичного знання можна пояснити 

такими моментами: 

по-перше, теорія постіндустріального суспільства оптимально поєднує 

в собі елементи соціально-філософських теоретичних побудов і риси 

прикладної соціологічної доктрини, вона гармонійно поєднує вирішення 

завдань історичної періодизації і типізації з визначенням структури, 

характеру та історичного місця сучасних західних суспільств; 

по-друге, прихильники цієї теоретичної конструкції чітко і конкретно 

визначають формування нового суспільства в поняттях прогресу наукового 

знання і технологічних досягнень; 

по-третє, всі варіанти цієї теорії критично ставляться до розмежування 

суспільств на «капіталістичні» і «соціалістичні» в контексті обґрунтування 

низького рівня його значущості для дослідницької процедури [див., напр., 

27]; 
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по-четверте, евристичний потенціал цих концепцій дозволяє 

інтерпретувати перспективи розвитку не тільки провідних країн світу, а й 

низки держав (наприклад, з азіатського геопростору), що орієнтовані 

переважно на так званий «шлях наздоганяючого індустріального розвитку». 

Виходячи з об’єкта, предмета, мети і завдань даного дисертаційного 

дослідження, у контексті розробки теоретико-методологічних засад їх 

реалізації пропонується звернутися до евристичного потенціалу груп 

теоретичних побудов, що представляють різні варіанти постіндустріальної 

теорії. 

 

1.1. Сучасне суспільство як суспільство ризику 

 

Аналіз сучасних публікацій з суспільно-політичної проблематики 

свідчить, що в групі теорій постіндустріалного типу багатьма дослідниками в 

якості провідних визнаються, перш за все, концепція суспільства ризику 

У. Бека (у контексті звернення до західноєвропейської моделі розвитку 

соціально-політичних відносин) і концепція мережевого суспільства 

М. Кастельса (у контексті звернення до американської моделі розвитку 

соціально-політичних відносин) [див., напр., 20]. 

Американський дослідник М. Кастельс визначає нову соціальну 

реальність як інформаційну епоху, початок формування якої припадає на 

кінець 1960-х – середину 1970-х років в контексті історичного збігу «трьох 

незалежних процесів: 

революції інформаційних технологій; 

кризи як капіталізму, так і етатизму, з їх подальшою 

реструктуризацією; 

розквіту культурних соціальних рухів, таких, як лібертаріанізм, 

боротьба за права людини, фемінізм, захист навколишнього середовища» [17, 

с. 492]. 
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У результаті взаємодії між цими процесами і спровокованими ними 

реакціями, згідно з висновками американського соціолога, були створені: 

нова домінуюча соціальна структура – мережеве суспільство; 

нова економіка – інформаціональна / глобальна 

і нова культура – культура реальної віртуальності. 

Концепція суспільства ризику склалася на основі багатьох прикладних, 

менеджерських оцінок технологічного ризику, а також дослідницьких 

проектів їх адекватної інтерпретації. 

Значний внесок в розробку проблемного поля сучасної концепції 

суспільства ризику зробили такі західні вчені, як: Ч. Перроу, У. Бек, 

Е. Гідденс, Н. Луман та інші.  

Аналіз сучасної соціально-політичної літератури свідчить, що кожен із 

зазначених авторів запропонував власну теоретичну конструкцію 

інтерпретації проблем ризику та катастроф. 

Найбільш завершена концепція суспільства ризику належить 

німецькому досліднику Ульріху Беку. Його теоретична конструкція, яка 

презентована у цілій низці його праць, зокрема, «Суспільство ризику . На 

шляху до іншого Модерну» (1986), «Протиотрута», «Конфлікт між двома 

модернами» (1991), «Що таке глобалізація?» (1997), «Влада і контрвлада в 

добу глобалізації. Нова всесвітньо-політична економія» (2002), всебічно 

інтерпретує зміст та перспективи розвинутого індустріального суспільства, 

що поступово трансформується в інформаційне.  

На основі аналізу глобальної екологічної загрози в її різних проявах 

У. Бек пропонує оригінальний розгляд сучасного суспільства як суспільства 

ризику. Так званими «суспільствами ризику» є у контексті висновків 

німецького політолога соціуми, котрі самі створюють можливості 

самознищення. Це обумовлено тим, що розвиток нових промислових 

технологій, зростання суспільного добробуту пов’язані з посиленням ризику. 

Але ризикують не тільки ті, хто одержує зиск від технологічних новацій чи 

збройних конфліктів, а практично кожна людина.  
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У суспільстві ризику принципово змінюється соціально-антропологічне 

значення кордону. Суспільство ризику стає наднаціональним, а планетарне 

людство перетворюється на спільноту, яка живе під загрозою світових 

небезпек. Наприкінці XX століття, на думку У. Бека, універсальність та 

наднаціональність екологічних загроз робить уразливим соціальне буття 

людської спільноти.  

Аналіз процесу трансформації індустріального типа суспільства в його 

новий варіант німецький дослідник пропонує розпочинати через уточнення 

змісту та розбіжностей в них таких елементів соіально-політичної реальності 

як небезпеки і загрози.  

Згідно У. Беку, ризик − це не винятковий випадок, не «наслідок» і не 

«побічний продукт» суспільного життя. Ризики постійно продуцируються 

суспільством, причому це виробництво легітимне, здійснюване в усіх сферах 

життєдіяльності суспільства − економічній, політичній, соціальній. Ризики − 

неминучі продукти тієї машини, яка називається прийняттям рішень. 

«Ризик, − стверджує У. Бек, − може бути визначений як систематична 

взаємодія суспільства з погрозами і небезпеками, індукованими і 

виробленими модернізацією як таковою. Ризики на відміну від небезпек 

минулих епох − наслідки загрозливої мощі модернізації і породжуваних нею 

невпевненості і страху» [7, с. 45]. 

Іншими словами, У. Бек стверджує, що виникнення ризику як елементу 

соціальної реальності обумовлюється такими діями, котрі не мають 

передбачуваного характеру, а – небезпеки (обєктивної загрози) – 

провокуються ризикованими діями. 

За таких обставин, зазначає німецький дослідник, на новому етапі 

розвитку соціуму всі основні сфери суспільного життя, які характерні для 

звичайного типу індустріального суспільства, зазнають радикальних 

трансформацій. 

В економічній сфері зростаючі за масштабами і сферами поширення 

ризики в кінцевому рахунку знищують основні принципи ринкового 
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господарства та приватної власності, (що стверджує систематичне знецінення 

вироблених матеріальних благ).  

У політичній сфері уряд втрачає владу, оскільки основні ризики 

виходять із того, що У. Бек називає «субполітикою», наприклад,сукупність 

великих компаній, наукових лабораторій і т.п. Саме в субполітичній системі 

«діють структури нового суспільства в напрямку кінцевих цілей прогресу в 

знанні, поза парламентською системою, не в опозиції до неї, а просто її 

ігноруючи» [6, с. 223]. Це частина того, що він називає «звільненням 

політики», коли заняття політикою більше не надано винятково 

центральному уряду, а усе більше стає сферою діяльності різних підгруп, а 

також окремих індивідів. Ці підгрупи й індивіди можуть бути більше 

рефлексивні й самокритичні, ніж центральний уряд, і вони мають здатність 

міркувати про безліч ризиків, пов’язаних з періодом розвинутої сучасності, і 

краще з ними справлятися. Таким чином, діалектично, розвинена сучасність 

породила, й безпрецедентні ризики, й безпрецедентні спроби ці ризики 

перебороти.  

У соціальній сфері виробництво ризиків призводить до змін у 

соціально-класовій структурі суспільства. Соціальна диференціація індивідів 

у такому суспільстві обумовлюється економічним та соціокультурним 

ставленням до ризику. Суспільство тут поділяється на дві групи: на тих, хто 

має зиск від ризику, і тих, хто несе збитки. Розробляючи таку диференціацію, 

У Бек відмовляється від марксистського розподілу членів суспільства на 

основі критерію власності на засоби виробництва. У сучасній фазі 

індустріального суспільства він вбачає сучасне суспільство зі становою 

структурою. Отже, у сучасному суспільстві ризику технологічна 

модернізація, як вважає У Бек, поєднується із соціальною демодернізацією, 

відроджуючи модерний різновид станової структури суспільства. Це 

здійснюється шляхом потрійної індивідуалізації [22, с. 190]. 

Першим кроком на цьому шляху стає звільнення від залежностей 

традиційного суспільства (обов’язків, які накладає спільнота), а разом з тим - 
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і втрата традиційно забезпечуваних захисту та гарантій. Індивіди, внаслідок 

просування суспільства у цьому напрямку, стають вільними, одночасно 

втрачаючи певну стабільність свого існування.  

Другим кроком у цьому напрямку є подальше розхитування колишньої 

стабільності та визначеності суспільного життя, що робить його все більш 

ризикованою справою. Це подвійне, негативне звільнення індивідів від 

гарантій та захисту традиційного суспільного ладу.  

Третій крок процесу індивідуалізації у модерному суспільстві, за 

У. Беком, проявляється у визначенні нових орієнтацій, системі цінностей, 

встановленні життєвих пріоритетів. 

У моделі суспільства ризику, запропонованій Беком, індивідуалізація 

здійснюється поза межами класів, шарів, сегментів, соціальні зв’язки та 

ідентифікації стають вільними, спонтанними. Внаслідок цього розсуваються 

класові межі, формується мозаїчна структура суспільства, що знаходить 

прояв у різних стилях споживання, життєтворчості тощо. Тобто, формується 

соціум, структуру якого складає сукупність соціальних верств, що 

відрізняються один від одного ступенями схильності до ризиків. 

Виробництво ризиків − потужний фактор зміни соціальної структури 

суспільства, перебудови його за критерієм ступеня схильності ризикам. Це, в 

свою чергу, означає, що в суспільстві складається нова розстановка 

політичних сил, в основі якої лежить боротьба за визначення, що ріскогенно 

(небезпечно), а що ні. 

У сфері культури постійне виникнення ризиків призводить до 

перегляду нормативного проекту розвитку всього суспільства. Нормативний 

ідеал індустріального суспільства – це досягнення соціальної рівності, 

нормативний ідеал суспільства ризику − це безпека. Соціальний проект цього 

суспільства носить відверто захисний характер – не досягнення найкращого, 

а запобігання найгіршого, не орієнтація на максимальне задоволення потреб, 

а установка на їх обмеження. 
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«Розрізнення між індустріальним суспільством і суспільством ризику, – 

зазначає вчений, – не збігається з розрізненням між «логікою» виробництва 

багатства і «логікою» виробництва і розподілом ризиків, а випливає з того, 

що змінюється співвідношення пріоритетів. Поняття індустріального 

суспільства передбачає переважання «логіки багатства» і стверджує 

порівнянність розподілу ризиків, тоді як поняття суспільства ризику 

стверджує непорівнянність розподілу багатства і ризиків і конкуренцію їх 

«логік»» [6, с. 262]. 

Слід зазначити, що таке диференцювання притамане не тільки 

окремому національному соціуму. Згідно до тверджень У. Бека,  спочатку 

уявляється, що одні країни, спільноти або соціальні групи, тільки витягують 

прибуток з виробництва ризиків і користуються виробленими благами, інші 

ж виключно піддаються впливу ризиків. 

Однак, зауважує У. Бек, виробництво ризиків дуже «демократичнео: 

воно породжує ефект бумеранга, в кінцевому рахунку наздоганяючи і 

вражаючи тих, хто наживався на виробництві ризиків або ж вважав себе 

застрахованим від них.  

За таких умов у формуванні ідеології і політики сучасного суспільства 

одну з ключових ролей відіграє наука, виробництво знань. Теорія 

«суспільства ризику» стверджує, що з розширенням виробництва ризиків, 

особливо мегаризиків, роль науки в суспільному житті і політиці істотно 

змінюється. Адже більшість ризиків, породжуваних успіхами науково-

технічної модернізації, причому найбільш небезпечних (радіоактивне і 

хімічне забруднення, неконтрольовані наслідки генної інженерії), не 

сприймаються безпосередньо органами почуттів людини. Ці ризики існують 

лише у формі знання про них. Звідси фахівці, відповідальні за визначення 

ступеня ріскогенності нових технологій і технічних систем, а також засоби 

масової інформації, які поширюють знання про них, «набувають ключові 

соціальні та політичні позиції» [6, с. 23]. 
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З даним моментом пов’язана й інша проблема − це політична 

інтерпретація технічного та природничо-наукового знання. Це знання не 

може бути використано безпосередньо в політичному процесі. Необхідний 

переклад цього знання на мову політичного діалогу і рішень. Цей переклад 

здійснюється політично заангажованим науковим співтовариством, яке 

«перетворюється на чинник, що легітимізує глобальне промислове 

забруднення, так само як і загальний підрив здоров’я і загибель рослинності, 

тварин і людей» [6, с. 59]. 

За таких обставин формується інститут експертів, який набуває 

самодостатнього політичного значення, оскільки саме він визначає, що і 

наскільки небезпечно. Саме експерти визначають рівень соціально-

прийнятного ризику для суспільства у кожний момент його існування. 

Виходячи із міркувань У. Бека, привілейоване положення корпусу 

експертів викликає цілу низку певних негативних наслідків. Експерти 

перетворюються в еліту й розпочинають ставитися до решти населення як 

алармісти, це, зрозуміло, здатне розхитати підвалини громадського порядку. 

Поділ суспільства на експертів і всіх інших викликає у населення стійку 

реакцію недовіри до науки і технологічної сфери, оскільки експерти 

систематично приховують чи спотворюють інформацію про ризики, а також 

не можуть відповісти на питання, висунуті населенням і його ініціативними 

групами. Боротьба між політично заангажованими експертами ускладнює 

оцінку істинного стану довкілля та пошук адекватних рішень. У результаті 

наука як соціальний інститут поділяється на академічну або лабораторну 

(наука фактів) і науку досвіду, яка, ґрунтуючись на публічних дискусіях і 

життєвому досвіді, «розкриває справжні цілі і засоби, загрози і наслідки того, 

що відбувається» [6, с. 15]. У. Бек вважає, що наука досвіду в суспільстві 

ризику повинна не тільки розвиватися, але і бути прийнята суспільством як 

легітимний інститут знань, уповноважений приймати рішення. 

Аналіз наукової літератури свідчить, що для цілої низки представників 

системи соціально-політичних знань, теорія суспільства ризику містить як 
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мінімум три положення, які дозволяють краще усвідомити перспективи 

розвитку сучасного соціуму. 

По-перше, це перегляд основоположної нормативної моделі 

суспільства. Якщо нормативним ідеалом минулих епох була рівність, то 

нормативний ідеал суспільства ризику − безпека. «Соціальний проект 

суспільства набуває виразно негативний і захисний характер − не досягнення 

«найгарнішого», як раніше, а запобігання« найгіршого». Іншими словами, 

система цінностей «нерівноправного суспільства» заміщується системою 

цінностей «небезпечного суспільства», а орієнтація на задоволення нових 

потреб − орієнтацією на їх самообмеження» [7, с. 49]. 

По-друге, в суспільстві ризику виникають нові соціальні сили, що 

руйнують старі соціальні перегородки. У. Бек вважає, що це будуть 

спільності «жертв ризиків», а їхня солідарність на грунті неспокою і страху 

може породжувати потужні політичні сили. 

По-третє, суспільство ризику політично нестабільне. Постійна напруга 

й боязнь небезпек розгойдують політичний маятник від загальної небезпеки і 

цинізму до непередбачуваних політичних дій. Недовіра до існуючих 

політичних інститутів і організаціям зростає. Нестабільність і недовіра 

періодично викликають у суспільстві пошук точки опори − «твердої руки». 

Таким чином, повернення до минулого, у тому числі авторитарного і навіть 

тоталітарного, не виключені. 

У розвинутій У. Беком концепції ризик в соціально-політичному сенсі є 

систематична взаємодія суспільства «з погрозами і небезпеками, 

ініційованими і виробленими процесом модернізації як таким. На відміну від 

небезпек минулих епох ризики несуть наслідки, пов’язані із загрозливою 

міццю модернізації та породжуванні нею глобальною нестабільністю і 

невизначеністю ... У суспільстві ризику незвідані й несподівані наслідки 

набувають характеру пануючої сили» [6, с. 21-23]. 

При цьому, аналізуючи сучасні виклики та загрози, У. Бек робить низку 

важливих висновків: 
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1) класи зникають, але соціальна нерівність залишається;  

2) зростають загальні ризики;  

3) змінюються ціннісні орієнтації (перехід від сімейної етики до 

особистісної етики, заснованої на принципі «обов’язків по відношенню до 

самого себе»;  

4) втрачає привабливість ідея соціальної мобільності;  

5) «нерівність не зникає, а переноситься у галузь індивідуалізації 

соціальних ризиків»; 

6) «зростає значення орієнтації на індивідуальний успіх»;  

7) на зміну класовим конфліктам приходять конфлікти на основі 

«вроджених» ознак: раси, кольору шкіри, етнічної приналежності, віку, 

тілесних вад, статі;  

8) виникає нова соціальна структура, залежна від пропаганди;  

9) виникають коаліції з протестними настроями і діями в різних 

ситуаціях. 

Слід зазначити, що всебічно розглядаючи сукупність нових ризиків та 

загроз, яку системно продукує та відтворює сам соціум, німецький дослідник 

в жодній своїй публікації не пропонує конкретну типологію зазначених 

елементів соціальної реальності. Тільки у зальному вигляді ризики та загрози 

суспільства ризику за У. Беком умовно можна поділити на два види: ризики, 

виникнення яких пов’язано з процесами глобалізації та ризики, які є 

наслідками індивідуалізації. Глобальні ризики є наслідком технічного 

прогресу та розвитку індустріалізації. Глобальні ризики неможливо 

локалізувати, вони долають державні кордони та породжують наднаціональні 

глобальні загрози зі своєю специфічною політичною та соціальною 

динамікою. 

Питання саме цього виду / рівня ризиків У. Бек розглядає як питання 

влади, питання прийняття адекватних рішень в умовах нового типу 

суспільства. «Світова спільнота ризику, – стверджує У. Бек, – це приховане 

квазіреволюційне суспільство. Щоб розгорнути цю перспективу, потрібно 
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змістити центр: чи не самі технологічні рішення, а їх непередбачені наслідки 

є джерелом політичних проблем. Питання про владу в чутливому до ризиків 

суспільстві загострюється насамперед через непередбачуваність наслідків. 

Основи прийняття рішень при сучасних технологічних революціях 

позбавляються легітимності під час публічно інсценованих криз ризику, 

протестних рухів і купівельних бойкотів, які призводять світову економіку до 

криз довіри » [5, с. 150]. 

Дослідник традиційно питання прийняття рішення робить основним в 

проблемному полі влади. І, логічно, прагне до уточнення умов підняття рівня 

ефективності цього процесу. Акцент робиться, перш за все, на специфіці і 

логіці розвитку цього нового типу суспільства. – «саме та влада і ті її ознаки, 

які створюють нову якість безпеки, обумовлюють в той же час міру 

абсолютної безконтрольності ... Усі спроби технічно мінімізувати або 

усунути ризики множать невпевненість, в яку ми ввергаємо світ» [5, с.152]. 

До умов, що підвищують рівень ефективності прийняття рішень в 

контексті формування та існування суспільства ризику, пропонується 

віднести, перш за все, принцип публічності; принцип надії (тобто, очікування 

несподіваних наслідків), принцип домінування ціннісних орієнтирів. 

Слід підкреслити, що концепція суспільства ризику У. Бека в 

сучасному соціально-політичному дискурсі розглядається як завершена 

теоретична конструкція, перш за все, виходячи з того моменту, що автором 

пропонується не тільки опис змісту нового типу соціуму і механізму його 

відтворення, але і можливі перспективи розвитку . 

Згідно з твердженнями У. Бека, перспективи розвитку суспільства 

ризику («формування майбутнього») пропонується розглядати в трьох 

(природно не виключають один одного) варіантах: 

1) назад до індустріального суспільства (так званий варіант 

«реіндустріалізації»), 

2) демократизація технологічного перетворення, 

3) «диференціальна політика» [6]. 
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Перший варіант передбачає, що суспільство поступово буде 

повертатися до традиційної схеми розвитку соціума через концепт «прогрес». 

Так, «мова йде, – підкреслює У. Бек, – про тиражування індустріально- 

громадського досвіду, накопиченого починаючи з XIX століття, і 

проектування його на століття XXI. Згідно з цим, ризики, породжувані 

індустріалізацією, не є по-справжньому новою загрозою. Вони були і є 

самостворені виклики завтрашнього дня, мобілізуючі нові наукові і технічні 

творчі сили і тим самим утворюють сходинки прогресу» [6]. 

При цьому дослідник акцентує увагу на тому моменті, що прихильники 

цього варіанту майбутнього розвитку соціуму роблять подвійну помилку: 

«По-перше, не так тлумачать характер індустріального суспільства, 

вважаючи його домодернізованим, 

а по-друге, не розуміють, що категорії, в яких вони мислять, – 

модернізація традиції – і ситуація, в якій ми знаходимося, - модернізація 

індустріального суспільства - належать двом різним століттям, в ході яких 

світ змінився, як ніколи» [6]. 

Тобто, іншими словами, прихильники даної моделі розвитку соціуму, 

як і раніше орієнтуються на економіко-політичні пріоритети. 

При цьому чим довше економічна політика визначає курс діяльності 

держави, тим більше остання втрачає свою значимість, тим менше у неї 

свобода технолого-політичних дій уряду. У ситуації з постійною наявністю 

різних ризиків, з одного боку, держава буде боятися втручатися в процес їх 

усунення, а з іншого, економічна сфера, вважаючи відповідальним за їх 

появу уряд, буде в більшості випадків чекати реакції останнього. «Такі 

ризики, – зазначає У. Бек, – потрапляють у відання державної діяльності і, в 

свою чергу, будуть примушувати до утримання від втручання в обставини 

виникнення промислового виробництва, від яких люди якраз шляхом 

економіко-політичної уніфікації самі і відмовилися» [6]. 

Очевидно, що в цих умовах, політика постійно сама собі заважає 

знайти політичний вихід із ситуації, сформованої такими обставинами. 



39 

 

Іншими словами, економіка не несе відповідальності за те, що сама ж і 

породжує, а політика відповідає за те, що вона не може контролювати. Поки 

ситуація залишиться такою, залишаться і побічні наслідки, які представляють 

стійкі підстави для порушення стабільності. 

При цьому, У. Бек акцентує увагу на моменті можливого факту 

заперечення ризиків. За його висновками: 

по-перше, невизнання ризиків не може привести до їх ліквідації; 

по-друге, політика держави, організована в напрямку стабілізації 

ситуації в суспільстві «може дуже легко обернутися загальною 

дестабілізацією»; 

в-третє, будь-яка спроба вирішити проблеми з ризиками виключно 

політично викликає процес дестабілізації в усіх інших сферах соціального 

життя - у професії, у сім’ї, у чоловіків, жінок, у шлюбі і т. д.; 

по-четверте, ідеологією суспільства стає стратегія пошуку так званої 

«твердої руки» (жорсткого контролю і порядку). 

Другий варіант майбутнього суспільства ризику в формі демократизації 

техніко-економічного розвитку в контексті міркувань У. Бека продовжує 

традицію модерну, спрямовану на розширення саморозпорядження 

У контексті міркувань У. Бека, для цього варіанту моделі майбутнього 

суспільства ризику характерно: 

– різке скорочення рівня демократичних можливостей 

самораспорядження (скорочення інститутів і інституцій); 

– процес модернізації всіх сфер суспільства поступово стикається з 

певною амбівалентною ситуацією – «з однієї сторони, індустріальне 

суспільство можна помислити лише як демократію; з іншої – в ньому завжди 

містилася можливість того, що суспільство в силу рушійного ним незнання 

обернеться протилежністю для нього з боку претензії на просвітництво і 

прогрес, яку воно само постулює»; 

– випробуваний інструментарій політичної системи (демократизація) 

починає активно використовуватися за її межами; 
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– різко зростає значення груп експертів, які повинні мати можливість 

ефективно поєднувати економічні та дослідницькі практики; 

– основу розвитку суспільства становлять дві групи ризиків – ризики 

зубожіння і ризики технологічні ( «позови зубожіння і ризики технологічні, – 

стверджує У. Бек, – є наслідкамии процесу індустріалізації на різних 

історичних етапах його розвитку. Обидва види ризиків індустріалізації - в 

тимчасовому зсуві - мають подібну політичну кар’єру» [6]); 

– формування і розширення області активної діяльності соціальної 

держави в контексті прийняття рішення по цим двом видам ризиків; 

– презентація даного виду держави через екологічний варіант 

соціальної держави, здатного реально «дати відповідь на два головних 

питання: руйнування природи і масове безробіття» [6]; 

– для вирішення даних питань в суспільстві формується (за 

історичними зразками соціально-політичних законів і інститутів) система 

правових структур, політичних інститутів і відомств за відповідними 

повноваженнями); 

– основними небезпеками цього типу держави виступають – науковий 

авторитаризм і непомірна бюрократія [6]. 

«Мало того, в основі такого підходу, – відмічає У. Бек, – знаходиться 

явна помилка, взагалі характерна для проекту реіндустріалізациї: вихідною 

посилкою є те, що модерн у всіх його множення і неозорі має або повинен 

мати політичний центр керування. Аргументи такі: зв’язки повинні 

сходитися в політичній системі і її центральних органах. Все, що цьому 

суперечить, розглядається і оцінюється як неспроможність політики, 

демократії і т. д. З одного боку, робиться припущення, що модернізація 

означає автономію, диференціацію, індивідуалізацію. З іншого ж – "рішення" 

відокремлюються, при цьому часткових процесів шукають в рецентралізації 

політичної системи і в моделі парламентської демократії» [6]. 

Третій варіант розвитку суспільства ризику (модель діфференціальної 

політики) в контексті міркувань У. Бека передбачає «розмивання кордонів 
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політики, тобто спектр основний, побічної, суб-і контрполітікі, що виник в 

умовах розвиненої демократії в диференційованому суспільстві. Оцінка 

говорить: відсутність центру політики необоротно, цей центр не відновити 

навіть через вимогу демократизації» [6]. 

Для такої ситуації, виходячи з міркувань У. Бека, характерно наступне: 

– політика в певному сенсі генералізується і позбавляється свого 

центру прийняття рішень; 

– виконавча політика переходить в політичний процес, який одночасно 

втрачає свою специфіку, свою протилежність, своє поняття і спосіб дії; 

– виникає інша епоха модернізації, яка може бути позначена як 

«рефлексивність»; 

– «закон» функціональної диференціації підривається її 

диференціаціями (конфлікти і кооперація ризиків, моралізація виробництва, 

вичленення субполітики) і скасовується; 

– принципи централізації та бюрократизації і пов’язане з ними 

окостеніння соціальних структур починають конкурувати з принципами 

гнучкості, які у виниклих ситуаціях ризику і нестабільності все більше 

завойовують пріоритет; 

– останні припускають нові, невідомі в умовах індустріального 

суспільства форми «контрольованої самокоордінаціі» субсистему і 

децентралізованих активних одиниць; 

– дані історичні зміни виступають умовою для формування нової більш 

гнучкою структурної демократизації. «Її основи, закладені в принципі поділу 

влади (і в цьому сенсі в самій моделі індустріального суспільства), - зазначає 

німецький дослідник, - значно розширилися, зокрема, завдяки свободі преси» 

[6]; 

– економічна система перетворюється в поле, де не тільки формуються 

прогреси як «непомічені побічні наслідки користі і технічних примусів», але 

проводиться і реальна (суб) політика в сенсі інших можливих соціальних 

змін; 
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– ці процеси змінюють умови функціонування і управління приватною 

сферою. ««Побічний уряд приватної сфери», – зазначає У. Бек, – може 

змінювати відносини спільного життя тут і зараз, без законодавчих 

встановлень і прийняття рішень, що воно і робить, як показують всілякі, 

різноманітні, мінливі життєві умови» [6]; 

– руйнуються монополії, що виникли разом з індустріальним 

суспільством і вбудовані в нього інститути. «Монополія раціональності 

науки, професійна монополія чоловіків, сексуальна монополія шлюбу, 

політична монополія політики - все це втрачає міцність, притому з різних 

причин і з вельми різноманітними, непередбачуваними, амбівалентним 

наслідками [6]; 

– формуються ситуації, коли продовжують існувати ризики 

індустріального суспільства, а на них накладаються нові елементи 

нестабільності, вже вироблені суспільством ризику. «Інша сторона 

нестабільності, яку приносить людям суспільство ризику, – підкреслює 

У. Бек, – є шанс наперекір обмеженням, функціональним імперативам і 

фаталізму прогресу індустріального суспільства відшукати і активізувати 

більшу рівність, свободу і самоформування, які обіцяє модерн»; 

– дані ситуації вимагають іншого розуміння політики, яка не збігається 

з тим, що лежить в основі спеціалізації політики в політичній системі за 

моделлю демократизації. «Можна, – стверджує німецький політолог, –  

прямо-таки сказати: все централізаційне уявлення політики обернено 

пропорційні ступеня демократизації суспільства» [6]; 

– за майбутнє суспільства починають відповідати всі провідні сфери 

його життєдіяльності – політика, економіка, наука і т.д. 

З вищезазначеного дослідником формулюється висновок, що при будь-

якому варіанті майбутнього для суспільства його нова політична система 

зобов’язана виробити глобальне бачення ризику. 

Здатність до таких змін залежить, на думку У. Бека, від трьох 

дихотомій: 
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1. Захищеності / незахищеності (визначається ставленням людини до 

невизначеності); 

2. Внутрішнє / зовнішнє (сприйняття членами суспільства сторонніх, 

тобто, іммігрантів, представників інших етнічних груп); 

3. Політичне / неполітичний (стосується можливості участі всіх у 

формуванні суспільства). 

Ці групи дихотомій знаходяться, згідно з твердженнями У. Бека в стані 

постійного протиборства, розв’язати здатна тільки нова модель політики, яка 

спирається на активне громадянське суспільство. 

Тобто, перспективи розвитку суспільства ризику безпосередньо 

залежать, насамперед, від владного контексту, від рівня та ступеня 

ефективності нормалізації постійно виникаючих загроз та небезпек у всіх 

просторах життєдіяльності сучасного соціуму. За цих умов такий контекст 

предстає процесом постійної / подальшої демократизації суспільства, а сама 

демократія перетворюється на провідний ризик його нового типу.  

Тобто, для уточнення перспектив функціонування суспільства ризику 

(на рівні соціально-політичних практик) необхідно звернутися до аналізу 

відповідного йому процесу демократизації. 

 

1.2. Сучасне суспільство крізь призму теорії демократії 

 

Основні положення (тобто, сукупність тверджень і припущень 

описового, аналітичного та нормативного характеру, що інтерпретують 

сутність, умови виникнення, розвиток і функціонування демократії, її 

інститутів і інституцій) теорії демократії /демократизації містяться в 

дослідженнях Р. Даля, Г. Доннеля, А. Лейпхарта, С. Ліпсета, Дж. Сарторі, 

К. Поппера, А. Пшеворського, А. Токвеля, С. Гантінгтона та інших 

представників політичної науки. 
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У сучасній теорії демократії виокремлюються чотири основних 

напрями: феноменологічний, нормативний, емпірично-описовий 

(дескриптивний) та динамічно-процедурний. 

У контексті використання феноменологічного варіанту теорії 

демократії здійснюється процес розкриття змісту концепту «демократія», 

опису, систематизації та класифікації існуючих демократичних систем та її 

моделей; нормативного – аналізується і обґрунтовується питання про те, що 

таке демократія в ідеальному вигляді і в чому вона перевершує інші форми 

управління суспільством. Положення дескриптивного напряму теорії 

акцентують увагу на оцінці результатів становлення реальної демократії та її 

функціонуванні на практиці (від регіонального до державного рівнів), 

динамічно-процедурного – на моменті усвідомлення природи демократичних 

інститутів, механізму їхнього функціонування, визначення чинників та умов 

розвитку й руйнування демократичних систем [див., напр., 3, с. 23]. 

Слід зазначити, що у сучасному політологічному дискурсі не існує 

загальновизнаного визначення концепту «демократія» (з грецької demokratia), 

що складається з двох частин: demos – народ, kratos – влада, тобто 

«народовладдя».  

Дослідниками виокремлюються так звані консервативні, ліберальні, 

популістські, анархістські і комуністичні трактування демократії. Наприклад, 

у Великому словнику іноземних слів (за редакцією А. Булико) подається таке 

визначення демократії (ліберального спрямування):  

«1) форма державного правління, що базується на визнання народу як 

джерела влади, на його праві брати участь у рішенні державних справ і 

наданні громадянам достатньо широкого кола прав і свобод;  

2) принцип організації діяльності колективу, що базується на 

рівноправній участі всіх її членів» [8, с. 185]. 

Отже, сутністю демократії є право свободи особи, повага до людської 

особистості, тобто, демократія передбачає рівність всіх членів суспільства, 

незалежно від расової приналежності, мовної групи, релігійних уподобань, 
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соціального походження. Також мається на увазі право людини брати участь в 

управлінні державою через певні механізми, бути рівним учасником того або 

іншого колективу, мати можливість виражати свою позицію і бути почутим.  

А. Лейпхарт вважає, що демократія може трактуватися не тільки як 

управління за допомогою народу, а й, згідно з відомим формулюванням 

Президента Аврама Лінкольна, «як управління відповідно до народних 

переваг..., демократичні режими характеризуються не абсолютним, але 

високим ступенем відповідальності: їхні дії перебувають у відносно близькій 

відповідності з побажаннями відносної більшості громадян упродовж 

тривалого проміжку часу» [37, с. 57]. 

Сучасний представник неомарксизму А. Пшеворський дає таке 

визначення змісту цього концепту (консервативного спрямування): 

«Демократія – це система розв’язання протиріч, коли жодна зі сторін ніколи 

повністю не контролює становище і не визначає кінцевий результат. Головна 

фундаментальна цінність демократії – захищеність від свавілля і насильства» 

[33, с. 8]. 

Слід зазначити, що, відповідно, до ситуації з визначенням змісту 

концепту «демократія» серед представників системи соціально-політичних 

знань не існує й єдиного погляду на класифікації існуючих демократичних 

систем та її моделей. 

На думку цілої низки дослідників, за сучасних умов розвитку суспільства 

можна говорити, наприклад, про існування: 

ліберальної демократії; 

неліберальної демократії; 

національних різновидів демократії, суверенної демократії; 

електронної демократії;  

делегативної демократії; 

поліархії. 
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Інша група представників політичної науки пропонують розглядати ще 

більшу кількість моделей демократії, що сформувалися за сучасних умов 

розвитку суспільства:  

ідеологічні моделі (марксистська / народна / соціалістична (К. Маркс, Ф. 

Енгельс та ін.) і ліберальна (М. Вебер Т. Веблен, А. де Токвіль та ін.)); 

модель партиципаторної демократії (Б. Барбер, П. Бахрах, Н. Боббіо, К. 

Макферсон, К. Пейтман і ін.); 

елітарна модель демократії (Т. Дай, Л. Зіглер, Й. Шумпетер та ін.); 

модель ринкової демократії (Е.Даунс, Б. Клінтон та ін.); 

модель консоціальной (спільнотної) демократії (А. Лейпхарт); 

моделі плюралістичної демократії (Р. Даль, Г. Ласки, Е. Хейвуд, 

Ч. Ліндблом); 

модель легальної демократії (Р. Нозік, Ф. Хайек); 

моделі електронної демократії (модель «теледемократії» (А. Етціоні, 

Т. Бекера) та модель «кібердемократії» (Р. Рейнгольд, Л. Співав, Б. Барбер, Р. 

 оудз, Я. Бадж)); 

модель рефлексуючої (рефлексивної) демократії (А. Етционі) / модель 

деліберативної демократії (Ю. Габерманс); 

модель делегативної демократії (Г. О’Доннелл); 

модель інтегральної демократії (М. Бунге) [див., напр., 3; 38; 48]. 

Марксистська і ліберальна моделі демократії ґрунтуються на відповідних 

традиційних ідеологічних доктринах. Перша модель (марксистська) описує 

домінування колективної форми (провідного класу) суспільний лад над іншими 

його варіантами в контексті перетворення суспільства за допомогою тотальної 

політичної дії. Друга модель демократії (ліберальна) інтерпретує розвиток 

управління суспільством на основі пріоритету інтересів особистості і відділення 

їх від державних інтересів. Соціально-економічними та ідейно-політичними 

передумовами виникнення ліберальної демократії були розвиток ринкових 

відносин, ідеологічна та політична секуляризація, становлення національних 

держав. Ця модель демократії базується на таких положеннях: 
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суб’єктом суспільних відносин є народ; 

джерелом влади визнається окрема особистість; 

права окремого члена суспільства мають пріоритет над законами 

держави; 

права особистості закріплені в Конституції і захищені незалежним від 

держави судом; 

свобода особистості розуміється як відсутність обмежень, примусів і 

втручання з боку держави та інших індивідів у сферу власних інтересів 

громадян; 

гарантами свободи особистості виступають суспільні інститути; 

влада будується і функціонує на основі принципу поділу на законодавчу, 

виконавчу і судову гілки в контексті яких існування системи стримувань і 

противаг; 

право меншості гарантоване тільки в певній сфері загальнонаціональних 

інтересів (через механізм обмеження компетенції більшості). 

Модель партиципаторної демократії (так званої «демократії участі» в 

контексті пропозиції К. Пейтман) ґрунтується на класичних ідеалах демократії, 

які презентують активну участь громадян в обговоренні і прийнятті рішень з 

основних питань суспільного життя. Модель базується на таких умовах: 

домінування в суспільстві соціальної рівності; 

розвинена система органів самоврядування громадян; 

широкий ступінь поширення інформації; 

високий рівень зацікавленості громадян у своїй активній діяльності в 

житті суспільства. 

Елітарна модель демократії ґрунтується на ідеї про ефективні рівні 

управління суспільством тільки з боку правлячої, професійної меншини. 

Функціонування цієї моделі передбачає, що: 

будь-яке суспільство складається з активної меншини (еліти) і пасивної 

(інертної) більшості (маси); 
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еліти формуються переважно з представників вищого соціально-

економічного прошарку суспільства; 

непануюча більшість не бере участі в прийнятті політичних рішень (через 

відсутність інтересу до політики, відповідного обсягу інформації та необхідних 

знань і умінь); 

політична активність більшості в житті суспільства традиційно 

обмежується його участю у виборах; 

в суспільстві існує соціальна мобільність, що дозволяє здійснювати певну 

ротацію еліт. 

Модель ринкової демократії орієнтується на існування в суспільстві так 

званої «людини економічної», всебічно інформованої, здатної приймати 

ефективні рішення на раціональних підставах у всіх сферах суспільства, в тому 

числі і політичної. В основі функціонування цієї моделі демократії знаходяться 

наступні твердження: 

суперництво на виборах формує свого роду політичний ринок; 

одна група учасників виборчого процесу прагне отримати владу (партійні 

лідери – продавці), друга – реалізацію своїх уподобань та інтересів у всіх 

сферах суспільства (виборці – споживачі); 

дії здійснюються відкрито на основі конкурентної боротьби; 

дії кожного учасника політичного ринку засновані на усвідомленому 

раціональному виборі. 

Модель консоціальної демократії ґрунтується на ідеї про так званий 

«сегментарний плюралізм» (в термінології А. Лейпхарта), що складається, з 

одного боку, з різних ліній поділу в багатоскладному соціумі, а з іншого - з 

принципів демократії згоди. 

Функціонування цієї моделі виходить з таких передумов: 

більшість сучасних суспільств є багатоскладові, що характеризуються 

«сегментарними відмінностями» за расовою, етнічною, релігійною, мовною 

та іншими ознаками; 
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стійкість такого суспільства базується на політичній стабільності 

(підтриманні стабільного відтворення всіх систем і структур), цивільний 

порядок, легітимність і ефективність); 

Останнім досягається за рахунок формування коаліційного уряду за 

участю всіх партій, що представляють основні верстви суспільства; 

демократичний режим в такому суспільстві характеризується, з одного 

боку, високою ймовірністю збереження якості демократичності, а з іншого - 

низьким рівнем застосовуваного до громадян суспільства насильства. 

Моделі плюралістичної демократії ґрунтуються на всебічному розвитку 

положення про демократичний характер держави, який формується 

виключно лише при наявності безлічі організацій або різних автономних 

груп, які активно беруть участь у здійсненні влади. Так звана «плюралістична 

демократія» інтерпретується Е. Хейвудом як певна демократична система, 

заснована на виборах до представницьких органів виключно на умовах 

конкурентної боротьби (тобто, за участю як мінімум двох партій). Ефективне 

функціонування цієї моделі демократії базується на наступних моментах: 

рівного розподілу політичної влади між усіма конкуруючими групами; 

високий рівень внутрішньої відповідальності керівників партійних 

організацій перед своїми членами; 

нейтральний апарат уряду, внутрішньо досить структурований, щоб 

надати політичним групам поле для безпосередньої політичної діяльності. 

Існує кілька варіантів моделей плюралістичної демократії, але 

найбільш відомою з них є теоретична конструкція так званої «поліархії» 

(«влада багатьох») американського політолога Роберта Даля. 

«Поліархія, – стверджує американський політолог, – це політичний 

устрій, який відрізняється на загальному рівні двома рисами: громадянство 

поширюється на відносно більшу частину дорослого населення, і 

громадянські права включають можливість бути в опозиції до влади і 

відкликати високопоставлених державних чиновників із уряду» [12, с. 251-

253]. 
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Згідно зі словами Р. Даля, для визначення поліархії як політичного 

устрою держави необхідна наявність семи інституцій: 

1) «обирана влада». Контроль за урядовими рішеннями, що 

визначають політику держави, конституційно передається обираній владі; 

2) «вільні й чесні вибори». Представники влади обираються на 

чесних і часто повторюваних виборах, за умов яких насилля майже не 

застосовується; 

3) «загальне виборче право». Практично все доросле населення має 

право голосу під час обрання представників влади; 

4) «право балотуватися на пост». Практично все доросле населення 

має право балотуватися на пости в уряді, хоч обмеження за віком (віковий 

ценз) тут може бути вищим, аніж під час голосування; 

5) «свобода волевиявлення». Громадяни мають право самовираження 

без побоювання понести суворе покарання за широко трактованими 

політичними мотивами, а саме: критика представників влади, уряду, режиму, 

суспільно-економічного ладу й панівної ідеології; 

6) «альтернативна інформація». Громадяни мають право на пошуки 

альтернативних джерел інформації. Більше того, альтернативні джерела 

інформації існують та охороняються законом; 

7) «асоціативне самоврядування». Щоб домогтися численних прав, 

включаючи вже названі, громадяни мають також право створювати відносно 

незалежні асоціації чи організації, зокрема незалежні політичні партії та 

групи за інтересами» [12, с. 253]. 

Усі ці інституції потрібні для того, щоб досягти вищого ступеня 

здійснення демократичного процесу в правлінні країною. Зв’язок між 

поліархією та умовами, необхідними для демократичного процесу, наведені в 

табл. 1.1. 
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Таблиця 1.1. 

Поліархія і демократичний процес [12, с. 254] 

 

Інститути Елементи задоволення критеріїв 

1. Обирана влада 

2. Вільні й чесні вибори 
І. Рівне виборче право 

1. Обирана влада 

2. Вільні й чесні вибори 

3. Загальне виборче право 

4. Право балотуватися на пост 

5. Свобода волевиявлення 

6. Альтернативна інформація 

7. Асоціативне самоврядування 

ІІ. Ефективна участь 

5. Свобода волевиявлення 

6. Альтернативна інформація 

7. Асоціативне самоврядування 

ІІІ. Обізнане розуміння 

1. Обирана влада 

2. Вільні й чесні вибори 

3. Загальне виборче право 

4. Право балотуватися на пост 

5. Свобода волевиявлення 

6. Альтернативна інформація 

7. Асоціативне самоврядування 

ІV. Контроль за роботою 

3. Загальне виборче право 

4. Право балотуватися на пост 

5. Свобода волевиявлення 

6. Альтернативна інформація 

7. Асоціативне самоврядування 

V. Загальна участь 
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Істотною перешкодою встановленню поліархічної демократії Р. Даль 

вважає надмірну концентрацію та централізацію влади. І саме тому визначає 

як найважливіший чинник її розвитку – розосередження економічних і 

політичних ресурсів.  

Модель легальної демократії орієнтована на затвердження в суспільстві 

принципів правової держави і відділення останнього від громадянського 

суспільства. Основними характеристиками даної моделі є: 

мінімізація ролі держави в життєдіяльності всіх сфер суспільства; 

формування максимального простору для індивідуальної свободи; 

створення широкого поля можливостей для розвитку та утвердження 

вільних ринкових відносин; 

жорстке обмеження функціонування соціальної демократії виключно 

політико-правовою сферою. 

Моделі електронної демократії функціонують в контексті формування 

нового типу суспільства - так званого «комунікативного». 

Найбільш відомими серед цієї групи теоретичних побудов є: 

модель «теледемократії», що орієтована на активне застосування 

електронної пошти, телебачення й телефона у контексті проведення 

референдумів на загальнонаціональному й місцевому рівні, проведенні 

обговорень і дебатів із залученням максимальної кількості громадян і т.ін.  

Тобто, метою теледемократії є сприяння зростанню безпосередньої участі 

громадян у політичному процесі й просуванню структурних реформ завдяки 

технічним можливостям засобів електронної комунікації [29, с. 152]; 

модель «кібердемократії», що орієнтована на ефективне 

функціонування за умов створення у суспільстві певного кіберпростору 

(нової суспільної сфери, що являє собою простір вільних обговорень з 

актуальних громадських проблем; сфери, у якій кожний громадянин може не 

тільки висловлюватись, але й бути почутим). За цих умов нові технології 

виступають не тільки інструментами комунікацій, але й чинниками 

формування структур громадянського суспільства, тобто, засадами нових 
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практик демократії, здатними впливати на поведінку та ментальність 

громадян, а також на характер політичних інститутів, визначаючи логіку 

становлення інституональної системи інформаційного суспільства у цілому 

[36, с. 8]. 

Модель «рефлексуючої» демократії як і модель деліберативної 

демократії орієнтована на розвиток і активне впровадження на практиці 

системи процедур, що забезпечують, насамперед, рівень максимального 

залучення в політичне управління громадської думки і повну підзвітність 

йому владних структур. Ці процеси ґрунтуються на результатах постійних 

дискусій про пристрій суспільного та приватного життя членів суспільства в 

контексті існування різних форм комунікації в яких «спільна воля 

утворюється не тільки через етичне самопогодження, але і за рахунок 

врівноваження інтересів і досягнення компромісу за рахунок 

цілераціонального вибору засобів» [46, с. 391]. 

Модель делегативної демократії орієнтована на існування в еволюції 

суспільних відносин певних «переходів до демократії». Кожен з цих 

переходів пов’язаний з виникненням і розвитком демократичних інститутів з 

механізмами та структурами формування та представництва колективних 

інтересів у суспільстві. 

Слід зауважити, що саме при розробці цієї моделі демократії один з її 

авторів аргентинський політолог Гільєрмо О’Доннелл всебічно описує такі 

провідні елементи демократичного суспільства як його інститути. 

Під концептом «інститути» вченим пропонується розуміти 

«систематизовані, загальновідомі, практично використовувані і визнані (хоча і 

не завжди формально затверджені) форми взаємодії соціальних агентів, що 

мають установку на підтримку взаємодій відповідно до правил і норм, які так 

чи інакше закріплені в цих формах» [28]. 

При цьому автором наголошується, що дані утворення не завжди 

перетворюються в офіційні організації, які характеризуються наявністю 
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традиційних бюрократичних атрибутів – від будівлі і друку до 

представництва через певні форми. 

Інтерпретуючи демократичні інститути, перш за все, як політичні 

утворення, Г. О’Доннелл обґрунтовує їх безпосередній зв’язок з основними 

категоріями політики: прийняттям рішень, обов’язкових для даної території; 

каналами доступу до ролей, пов’язаних з прийняттям рішень; і до механізмів 

формування інтересів і суб’єктів, що претендують на цей доступ [28]. 

Також дослідником стверджується, що «певні політичні інститути є 

офіційними організаціями, які належать до конституційної структури 

поліархії: до них відносяться конгрес, судово-правова система, політичні 

партії. Інші інститути, такі, як справедливі вибори, отримують лише 

періодичне організаційне оформлення, проте вони настільки ж обов’язкові» 

[28]. 

У контексті свого виникнення, розвитку і трансформації ці інститути 

набувають наступні динамічні характеристики: 

– постійні зміни в кадровому складі («інститути, – стверджує 

Г. О’Доннелл, – визначають, яких агентів допускати як повноправних членів 

у систему прийняття та виконання рішень, а також необхідні для цього 

ресурси, підстави і процедури») [28]; 

– постійне формування імовірнісного розподілу результатів (інститути 

завжди прагнуть до функціонування тільки з певними діючими соціально-

політичними суб’єктами і ресурсами, і виключно за певними правилами); 

– існування стійкої тенденції концентрувати сферу дій і організації 

взаємодіючих з ними суб’єктів і прагнути до збереження цієї концентрації 

(тобто, орієнтація на взаємодію в певний момент часу з відносно невеликим 

числом суб’єктів і проблем); 

– формування відповідних способів представництва («При дотриманні 

правил гри у інститутів та їх різних представників, – підкреслює дослідник, – 

виникає зацікавленість в існуванні один одного як взаємодіючих агентів» 

[28]; 
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– постійний процес стабілізації суб’єктів / представників і їх очікувань 

(тобто, постійне прагнення до підтримання стану рівноваги, в порушенні 

якого ніхто з суб’єктів взаємодії не зацікавлений); 

– систематичне розширення тимчасових можливостей суб’єктів 

взаємодії (тобто, певний дозвіл знаменитої, так званої «дилеми ув’язненого». 

««Дилема ув’язненого», – стверджує аргентинський політолог, – полягає в 

тому, що навіть при можливості поліпшити своє становище шляхом 

взаємодії, для кожного учасника виявляється більш вигідним відмовитися від 

взаємодій, незважаючи на наміри інших. У цьому плані інститути можна 

розглядати як соціальний винахід, спрямований на те, щоб підвести 

взаємодію до раціонального вибору» [28]). 

Модель інтегральної демократії (технодемократіі) базується на ідеї про 

існування в перспективах розвитку сучасного суспільства так званого «третього 

шляху» – поза капіталістичної і поза соціалістичної систем виробництва і 

відносин. Дана модель, виходячи, наприклад, з тверджень канадського 

політолога М. Бунге, заснована на системі наукових знань, покликана: 

розширити можливості сучасної політичної демократії в напрямках 

підвищення рівня представництва громадян в органах державної влади та 

активної участі в політичному процесі; 

підвищити роль кооперативної власності і самоврядування в економічній 

сфері життєдіяльності суспільства; 

розширити і поглибити рівень формування і реалізації освітнього 

потенціалу всіх громадян соціуму в його культурному просторі. 

Для цієї моделі демократії характерно: 

реалізація на практиці кваліфікованої рівності, тобто комбінацію 

егалітарності і меритократії, яка заснована на трьох принципах, а саме: 

а) соціалістичному принципі «від кожного по здібності, кожному по 

праці»; 

б) локківському принципі законного володіння плодами своєї праці; 
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в) принципі Роулза – єдино справедливо то нерівність в розподілі товарів 

і послуг, яке задовольняє кожного» [цит. за 3, с. 83]; 

органічне поєднання процесів кооперації і конкуренції; 

існування централізованої координації спільнот (федерацій і держав) - 

так званого «Світового уряду»; 

формування розгалуженої системи «малих» і більш «слабких» держав; 

створення умов для повної свободи особистості в «безнормативному 

суспільстві безнаціональних людей». Слід зазначити, що у сучасному 

політологічному дискурсі відсутній загальноприйнятий варіант моделі 

демократії. У публікаціях представників системи соціально-політичного 

знання з цього напряму містяться як обґрунтовані твердження щодо переваг 

кожної моделі, так і об’єктивна критика щодо її недоліків в процесі 

інтерпретації сучасного суспільства. 

Другий з вищезазначених напрямів розвитку теорії демократії 

(нормативний) акцентує увагу на розгляді демократії в її так званому 

«ідеальному вигляді» та в обґрунтуванні її переваг над іншими формами 

управління суспільством.  

Аналіз публікацій у цьому напрямі дозволяє стверджувати, що поняття 

«демократія» з’явилося у Стародавній Греції, коли вона була практично 

втілена в Афінській державі, бо саме тут, особливо в період правління 

Перікла та Солона, антична рабовласницька демократія досягла найвищого 

розвитку. Це виявилось у переході вищої влади до народних зборів, 

фактичній відміні майнового цензу при обранні більшості посадових осіб 

шляхом жеребкування. За Аристотелем демократія – «такий устрій, коли 

вільнонароджені й незаможні, становлячи більшість, матимуть владу в своїх 

руках… Головною засадою демократії була свобода» [1, с. 155]. Досягненням 

грецької політичної думки було також вироблення поняття «громадянин», 

яке сформувалося в V-ІV ст. до нашої ери й передбачало особу, наділену 

низкою політичних прав, що становили основу її життєдіяльності, 



57 

 

можливість голосувати, висувати посадових осіб і самим бути призначеним 

архонтам (правителем).  

Активна розробка демократичних ідей починається з Нового часу і 

пов’язана з розвитком капіталізму та ранніми буржуазними революціями в 

країнах Західної Європи. Значна увага при цьому приділяється ідеям 

природного права й договірного походження держави.  

Важлива для теорії демократії ідея народного суверенітету була 

обґрунтована відомим французьким мислителем Жан-Жаком Руссо, який 

визнавав народ єдиним суб’єктом і носієм суверенної влади, джерелом 

повноваження всіх державних органів. Важливу роль для розуміння міркувань 

Ж.-Ж. Руссо відіграє поняття волі. Він розрізняв поняття «загальної волі та 

«волі всіх». Загальна воля бере до уваги лише загальні, спільні інтереси. Воля 

всіх бере до уваги приватні інтереси і є сукупністю індивідуальних воль. З 

поняттям суверенітету як загальної волі народу пов’язані і твердження про те, що 

суверенітет не відчужуваний і не подільний. Законодавча влада як суверенна, 

державна влада може й повинна здійснюватися тільки самим народом – 

сувереном безпосередньо. Виконавча влада повинна виковувати закони й 

підтримувати політичну та громадянську свободу. Отже, Ж -Ж. Руссо заперечує 

можливість передання народом влади окремим особам чи органам і виступає за 

пряме народоправління. З часом ідеї Ж.-Ж. Руссо були доповнені твердженнями 

Ш. Монтеск’є щодо представництва, згідно з яким народ як єдине джерело і 

верховний носій влади в суспільстві делегує владні повноваження державним 

органам. Головним таким органом є загальнонаціональна представницька 

установа, яка формується шляхом виборності.  

Демократія базується на системі принципів. Головними з яких є:  

громадянського консенсусу (згода основної маси громадян дотримуватися 

встановлених правових умов, у межах яких мають досягатися певні цілі); 

мажоритаризму (політичні рішення, що мають суспільне значення, 

приймаються більшістю або з її згоди 
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поділу влади (законодавча, виконавча й судова гілки влади 

відокремлені та достатньо незалежні одна від одної. Водночас вони постійно 

взаємодіють між собою в процесі формування і здійснення державної 

політики); 

гласності (вільний доступ преси і громадськості до інформації про 

діяльність вищих органів влади); 

політичного плюралізму (політичний простір складається із багатьох 

різних і водночас автономних і взаємозалежних політичних груп, ідеї і 

програми яких знаходяться у процесі постійної конкуренції); 

свободи (відсутність широких обмежень діяльності громадянина 

суспільства); 

рівності (рівність усіх перед законом, усі громадяни наділяються 

однаковими правами й обов’язками незалежно від соціального, 

матеріального становища). 

Слід зазначити, що з розробкою нових моделей демократії цей напрям 

в розвитку відповідної теорії отримує додаткові аспекти і поняття для 

інтерпретації й експлікації. Наприклад, моделі так званої «електронної 

демократії» розширили предметне поле теоретичних побудов нормативного 

напряму як з позиції категоріально-понятійного апарату (нові концепти – 

«теледемократія», «кібердемократія», «інформаційний простір», 

«інформаційна загроза» і т. ін.), так й з позиції розвитку провідних принципів 

цієї форми правління (зокрема, свободи та гласності). 

Як було зазначено вище, основні положення дескриптивного напряму 

теорії демократії акцентують увагу на оцінці результатів її реального 

становлення та особливостей функціонування на практиці.  

Слід підкреслити, що ця група теоретичних конструкцій відрізняється 

від трьох інших груп логікою своєї побудови. Тобто, представники цього 

напрямку спершу описують ситуацію в окремо взятій державі (або групі 

держав), потім аналізують яка концепція демократії (з відомих 

політологічній спільноті) реалізована (або можливо бути такою за певних 
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умов) в цій соціально-політичній реальності, а після цього , виходячи із 

зазначених тенденцій і виявлених закономірностей у розвитку політичної 

сфери, розробляють нові «робочі» моделі, здатні найбільш адекватно 

інтерпретувати спостережувані реалії. 

До таких теоретичних побудов можна віднести дослідні побудови 

цілого ряду західних політологів (від Ральфа Дарендорфа до Адама 

Пшеворськ), аналізують, наприклад, ситуації в так званих «пострадянському 

просторі» або в «постсоціалістичному просторі» після 1991 року. 

До провідних варіантів четвертого напряму теорії демократії 

(«процедурного») можна віднести, насамперед, так звані «концепції 

демократизації» / «хвиль демократизації» (Р. Даль, Д. Растоу, С. Гантінгтон, 

Ф. Шміттер та ін.), що акцентують увагу на змінах, які відбуваються з 

різними інститутами, інституціями та структурами суспільства під час 

переходу від одного політичного режиму до іншого. 

За висновками засновника цього напряму американського дослідника 

Самуела Гантінгтона, ці зміни відбуваються хвильоподібно (так звана «хвиля 

демократизації» це «група переходів від недемократичних до демократичних 

режимів, що відбуваються в певний проміжок часу, та за кількістю істотно 

переважають переходи в протилежному напрямку протягом певного періоду» 

[47, с. 574]) та нерівномірно по країнах. 

За версією С. Гантінгтона, в сучасному світі відбулися три хвилі 

демократизації, але не всі переходи до демократії були під час цих хвиль. 

Перші дві хвилі супроводжувалися зворотнім «відкатом», під час якого деякі 

країни поверталися до недемократичного правління. Тому можна лише 

умовно встановити момент переходу від одного режиму до іншого й 

визначити дати хвиль демократизації [47, с. 575]. Згідно до висновків 

С. Гантінгтона, перша хвиля демократизації тривала з 1828 по 1926 р., 

сягнувши кульмінації розвитку після Першої світової війни, коли у світі 

утворилося більше 29 демократичних держав. Вона означала поширення 

парламентаризму, багатопартійних систем і загального виборчого права 
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насамперед у країнах Західної Європи і Північної Америки. Однак марш 

Б. Муссоліні на Рим у 1922 р. знаменував собою початок зворотної хвилі 

(1926–1942 рр.), що викликала повернення тоталітаризму у різних його 

формах: фашизм, сталінізм, нацизм. За даними автора, на початок 40-х рр. у 

світі залишилося всього 12 країн з демократичним режимом правління..  

Друга коротка хвиля демократизації – з 1943 р. по 1962 р., яка 

характеризувалася перемогою союзників у Другій світовій війні й 

демократичними процесами до 1960 р. У цей період існувало 36 демократій. 

На 1960–1975 рр. припадає друга зворотня хвиля, у результаті чого в світі 

стало на 6 демократичних держав менше.  

Третя хвиля демократизації, або «глобальна демократична хвиля», 

почалась у 1974 р. з падінням авторитарного режиму в Португалії та Греції. 

У 1975 р. зі смертю генерала Франко в Іспанії закінчується 

тридцятишестирічний період авторитарного правління й починається процес 

переходу до демократії, який завершився прийняттям нової демократичної 

конституції в 1978 р. У кінці 1970-х демократична хвиля охопила Латинську 

Америку та низку країн Азії. Тут на шлях демократії стали Перу, Еквадор, 

Болівія, Аргентина, Уругвай, Бразилія, Гондурас, Туреччина, Філіппіни, 

Південна Корея, Пакистан. У кінці 80 – на початку 90-х рр. комуністичні 

режими зазнали краху в Південній та Центрально-Східній Європі, а в 1991 р. 

на руїнах Радянського Союзу виникає низка нових незалежних держав, які 

проголошують про свій демократичний вибір (Білорусь, Литва, Латвія, 

Естонія, Казахстан, Росія, Україна та інші) [40, с. 416; 420]. 

При цьому американський дослідник робить висновок про початок 

зворотного руху вже й «третьої хвилі» демократизації, враховуючи 

насамперед соціальне поле діяльності політичних прав людини в сучасних 

країнах.  

Р. Даль у праці «Демократія та її критики» припускає дещо інше 

датування «хвиль», або етапів, демократизації. У контексті його висновків, 

«перша «хвиля» почала наростати з другої половини ХІХ ст. і досягла свого 
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піку після завершення першої світової війни. Поштовхом для другої «хвилі» 

стала перемога союзників у Другій світовій війні та процеси деколонізації, 

що тривали до 1960-х років. Третя «хвиля демократизації» почалася в 

середині 1970-х років з падінням авторитарних режимів у Португалії, Греції 

та Іспанії. Надалі вона захопила частину Латинської Америки, Східної Азії, 

країни Східної Європи та в минулому СРСР [15, с. 152]. 

У контексті досліджень відомого американського політолога 

Ф. Шміттера, який визначає вже чотири етапи демократизації: 

перша хвиля починається з революцій 1848 р., але велика кількість 

країн повернулись до 1852 р. до автократичної форми правління; 

друга хвиля – після Першої світової війни, коли після поразки 

Німеччини і розпаду Австро-Угорської та Російської імперій виникли нові 

держави, у багатьох з яких спочатку встановилась демократична форма 

правління; 

третя хвиля починається після Другої світової війни і пов’язана з 

процесом деколонізації; 

четверта хвиля починається в 1974 році в Португалії [16, с. 23-31]. 

Особливістю цього підходу є поділ першої хвилі демократизації на дві 

окремі, але в усьому іншому його оцінки збігаються з гантінгтовськими. 

Слід зазначити, що деякі дослідники (Л. Даймонд, Т. Карозерс) 

висловлюють думку про те, що зафіксовано «відкат» третьої глобальної хвилі 

демократизації, стан певної рівноваги й політичні події останніх трьох-

чотирьох років стали новим поштовхом для поглибленого вивчення 

міжнародного політичного процесу і феномену демократизації. Тобто, 

проблема майбутнього поширення процесу демократизації, формування 

нової (четвертої) її хвилі є змістом наукової рефлексії сучасних досліджень. 

Є певні підстави вважати, що посткомуністичні трансформації і, передусім 

пострадянські, являють собою «четверту хвилю демократизації», яка 

принципово відрізняється від попередньої «третьої хвилі».  
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Так, за висновками вітчизняного дослідника О. Фісуна, «четверта 

хвиля» розпочалася в 1989 – 1991 рр. у Східній Європі та країнах 

колишнього Радянського Союзу, однак ніяким чином не була пов’язана з 

Південною Європою й Латинською Америкою. Саме демонстраційний ефект 

«оксамитових» посткомуністичних революцій викликав вторинні 

демократичні підхвилі 1990-их в Африці й деяких країнах Азії [45, с. 138]. 

Цей висновок збігається й з твердженням іншого українського 

політолога О. Романюка, що «переходи до демократії країн Південної 

Європи, Латинської Америки та Далекого Сходу відрізняються від переходів 

країн Західної і Північної Європи, переходи країн з усталеною державністю 

— від переходів постколоніальних країн, переходи від авторитарних режимів 

— від переходів від тоталітарних режимів тощо» [35, с 316]. Більш того, 

«якщо за критерій вирізнення «хвиль» узяти специфічні особливості кожної з 

цих груп, - зазначає О. Романюк, - то зникає цілісна картина розвитку 

світового демократичного процесу, яку власне й намагався створити 

С. Гантінґтон» [35, с 316]. 

Слід зауважити, що всі зазначені варіанти теорії демократії (за усіма 

чотирма напрямами) в сучасному науковому співтоваристві не отримали 

одностайної підтримки й продовжують розроблятися паралельно до 

відповідних груп їхніми прибічниками. 

Разом з тим, слід зазначити, що у межах усвідомлення сучасного 

суспільства як суспільства ризику (у варіанті інтерпретації У. Бека) умови 

його функціонування та перспективи розвитку доцільно розглядати у 

контексті використання ідеї Карла Поппера про класифікацію суспільств на 

так звані «відкриті» і «закриті» соціуми.  

Відкрите суспільство К. Поппер розглядав як найкращу форму 

громадського життя. Відкрите суспільство в розумінні К. Поппера має значно 

менше відношення до держави та її економіки, ніж до особи та її свободи. 

«Держава повинна існувати для особистості – на благо її вільних громадян та 
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їхнього вільного громадського життя, тобто заради вільного суспільства, а не 

навпаки» [32, с. 125]. 

Відкрите суспільство – це одночасно і реальність, і своєрідний ідеал. За 

К. Поппером, саме становлення демократії вказує шлях у реальне відкрите 

суспільство. Тільки в умовах демократії та відкритого суспільства існує 

реальна можливість уникнути багатьох суспільно-політичних невдач та 

побудувати умови для стабільного розвитку останього. Вчений визнавав 

демократію найкращою з відомих людству політичною системою, здатною 

захистити відкрите суспільство. Демократію слід розглядати як засіб захисту 

суспільної свободи. Втім, існує важлива умова ефективності такого засобу: 

він не спрацьовує у тому випадку, якщо суспільство, яке його використовує, 

ще не готове цінувати свободу в повній її мірі та бути толерантним. На думку 

К. Поппера, надзвичайно важливим для вільного суспільства є наявність 

реалістичного розгляду демократії.  

Тобто, демократію необхідно розглядати такою, як вона є, її не слід 

ідеалізувати. Особливо важливо зрозуміти, що демократія, як правило, добре 

спрацьовує в суспільстві, яке цінує саме свободу і толерантність, а не в 

такому суспільстві, яке не розуміє (або ж не намагається зрозуміти) 

важливість означених цінностей.  

Демократія може сприяти збереженню і захисту свободи, але вона 

ніколи сама не створить свободу, якщо про це не буде піклуватися кожний 

громадянин окремо. Демократія органічно поєднується з ринковою 

економікою і дозволяє говорити про відкритість суспільства для будь-яких 

ідей і варіантів вирішення завдань соціального розвитку, що обираються 

народом.  

«Закриті» суспільства характеризуються тоталітарними структурами 

влади, державним патерналізмом, приматом колективу над індивідом, 

пануванням догматичної ідеології, зневагою правом, централізованим 

контроль над економкою і відсутністю соціальної динаміки [31; 32]. 
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Відмінність за ключовими параметрами між «відкритим» і «закритим» 

типами суспільства представлені в табл. 1.2. 

 

Таблиця 1.2 

Відкрите та закрите суспільство: диференціація ключових параметрів 

[49, с. 239] 

Відкрите суспільство Закрите суспільство 

1. Пріоритетність індивідуальної 

свободи на всіх рівнях суспільних 

та державних відносин 

1. Відсутність індивідуальної 

свободи, пріоритетність 

колективних інтересів над 

особистісними (племінний устрій) 

2. Орієнтація на постійний прогрес 
2. Штучне перешкоджання 

суспільному розвитку 

3. Підтримка розвитку у суспільстві 

гуманістичних ідей 

3. Заперечення будь-яких ідеологій 

егалітарної, індивідуалістичної 

спрямованості 

4. Відкритість до політичної, 

культурної, економічної інтеграцій, 

налагодження міжнаціональних 

зв’язків 

4. Заборона контактів із зовнішнім 

світом, повна ізоляція власного 

суспільства 

5. Схильність до ліберально-

демократичної форми правління, 

що забезпечує невідчужувані 

індивідуальні права та свободи 

5. Відданість тоталітарним формам 

правління, із зневажанням 

індивідуальних прав 

6. Гнучкість територіальних та 

просторових меж держави і 

суспільства 

6. Страх перед територіальними 

змінами, що може призвести до 

порушення цілісності суспільства 

7. Додержання принципу поділу 

влади, наявність ефективного 

7. Відсутність будь-якого поділу 

влади; всі правлячі функції 
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механізму стримувань і противаг належать одній особі чи групі осіб 

8. Забезпечення інформаційної 

відкритості щодо владних дій та 

рішень 

8. Утримання суспільства в повному 

ізольованому вакуумі 

9. Верховенство закону, що гарантує 

захист основних індивідуальних прав 

9. Дотримання законів, що вигідні 

для задоволення інтересів правлячої 

меншини 

10. Культурний та політичний 

плюралізм 

10. Неприпустимість появи 

конкуруючих ідеологій, зациклення 

на єдиній традиції 

11. Вертикальна/горизонтальна, 

зовнішня/внутрішня мобільність 

та рухомість членів суспільства 

11. Заборона будь-яких соціальних 

трансформацій та  переміщень 

12. Наявність високого рівня довіри 

як між членами суспільства, так і 

між суспільством та державою 

12. Падіння рівня взаємної довіри 

13. Забезпечення вільної торгівлі 
13. Прихильність принципам 

автаркії 

14. Відповідальність індивідів за свої 

дії 

14. Байдужість з боку суспільств 

до державних процесів 

15. Ініціативність, критичність 

та творчість мислення громадян 

15. Абсолютна апатія та політична 

пасивність суспільства 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

У політичній науці пропонується сучасне суспільство розглядати з 

позиції трьох дослідницьких стратегій : 
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орієнтація на парадигмальний формат у міждисциплінарному 

контексті; орієнтація на політичні теорії сучасності;  

орієнтація на різні варіанти соціально-політичних інтерпретацій 

сучасного соціуму. 

Оскільки більше «опрацьованою» стратегію (насамперед, за кількостю 

публікацій) у науковому товаристві є варіант аналізу сучасного суспільства з 

позиції відповідних теоретичних конструкцій, то пропонується 

проаналізувати евристичний потенціал чотирьох груп теорій: марксистської; 

постіндустріальної; посмодерністської; цивілізаційної. 

Виходячи із цілої низки моментів (багатопрофільної структури 

конструкції до її предмету інтерпретації), найбільше теоретично спроможної 

предстає сукупність різних варіантів теорії постіндустріального розвитку 

суспільства. 

Теорія постіндустріального розвитку має два формати – у контексті 

звернення до американської моделі розвитку або до західноєвропейської 

моделі розвитку соціально-політичних відносин. 

Оскільки проблема взаємодії армії і сучасного суспільства нас цікавить, 

насамперед, в українському контексті, то як методологічні засади для 

формування авторської дослідницької стратегії застосовуються основні 

положення постіндустріальної теорії – у варіанті теорії ризику У. Бека 

(заснованій, насамперед, на аналізі соціально-політичних практиках 

німецького суспільства).  

Провідними положеннями теорії є твердження: 

суспільство цього типу приходить на зміну кризового індустріального 

соціуму; 

суспільству ризику на всіх рівнях його функціонування притамані нові 

небезпеки та невизначеності; 

останні безпосередньо пов’язані з активним розвитком індивідуалізма і 

радикальними змінами у ключових соціальних інститутах; 
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причиною цих змін та трансформацій є природа самої модернізації, в 

ході якої долаються одні протиріччя і тут же з’являються нові; 

існує велика ймовірність, що останні будуть на порядок складніше і 

багатогранніше ніж перші як за своїм змістом, так і за своїми наслідками для 

суспільства; 

така логіка суспільного розвитку безпосередньо пов’язана з процесом 

демократизації  становленням відкритого суспільства (у варіанті 

інтерпретації К. Поппера). 
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РОЗДІЛ 2. АРМІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ 

РЕАЛЬНОСТІ: ПОЛІТИКО-ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ЕКСПЛІКАЦІЯ 

 

Аналіз сучасних наукових публікацій, присвячених військовій 

проблематиці, свідчить про те, що дослідження проблемного поля армії 

пропонується здійснювати з різних теоретико-методологічних засад. 

Можна погодитися з думкою зарубіжних та вітчизняних дослідників 

щодо необхідності активізації дій представників системи соціально-

політичного знання у напряму пошуку ефективної стратегії аналізу цих 

проблем не тільки з позиції ревізії традиційних політологічних підходів, але 

й з розробки нових дослідницьких стратегій. «Враховуючи той факт, – 

зазначають, зокрема, українські вчені, – що суспільно-політичні 

трансформації, які відбуваються на світовому, регіональному та 

національному рівнях в контексті глобалізації набувають взаємозалежного 

характеру, дослідження інституту армії з використанням різних 

дисциплінарних підходів залишається вельми актуальним» [51]. 

За результатами авторської систематизації цих варіантів методології 

досліджень, останні умовно можна об’єднати в три групи.  

Перша група формується дослідженнями, в яких цей елемент 

соціально-політичної реальності пропонується аналізувати в контексті 

провідних тверджень концепцій війни і миру, запропонованих науковій 

спільноті провідними представниками полемологічної науки (від К. фон 

Клаузевіца до М. ван Кревельда).  

Другу групу складають наукові розвідки, предметом дослідження яких 

є інші інститути і процеси сучасного суспільства, з позиції яких окремі 

аспекти проблемного поля армії отримують всебічну експлікацію (від 

Ч. Міллса до П. Бурдьє). 

Третю групу становлять дослідження, в яких армію пропонується 

розглядати в контексті застосування провідних положень класичних 
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політологічних теорій (від структурного функціоналізму до 

неоінституціоналізму). 

При цьому, слід зазначити, що як окремий варіант дослідження 

проблем армії (що явно має еклектичний зміст) можна розглядати 

пропозицію вітчизняних дослідників (зокрема, М. Требіна та О. Панфілова) 

аналізувати їх у межах безпосереднього взаємозв’язку, що виник та існує між 

суспільством та його збройними силами на протязі всієї історії людства. 

З такої методологічної позиції М. Требіним пропонується 

виокремлювати в соціально-гуманітарному дискурсі п’ять груп досліджень 

цього спрямування. 

Відповідно до тверджень вітчизняного автора, «першу групу складають 

праці зарубіжних і вітчизняних філософів та дослідників (від Конфуція та 

Аристотеля до Р. Арона та С. Гантінгтона), присвячені переважно 

методологічному аналізу взаємодії армії та суспільства в контексті розвитку 

людської цивілізації у всій її розмаїтості…. 

Другу групу складають праці Д. Бача, Д Белла, Зб. Бжезинського, 

Дж. Гелбрейта, Е. Клопова, М. Моїсеєва, Б. Скоукрофта, В. Сухіної, 

Д. Томпсона, Е. Тоффлера, А Турена, Ф. Фукуями, Ю. Габермаса, 

С. Гантінгтона та інших, в яких здійснюється аналіз тенденцій і протиріч 

становлення постіндустріальної цивілізації…. 

Третю групу складають праці С. Айзенштадта, Дж. Александера, 

С. Бейкера, І. Бекешкіної, А. Боскова, П. Бурдьє, Е. Гідденса, В. Головахи, 

Д. Грабера, О. Данилова, О. Данильяна, Р. Дарендорфа, Д. Елстера, 

Т. Заславської, Б. Коулова, В. Кременя, П. Кубічека, Т. Кузьо, С. Ліпсета, … 

А. Тойнбі, А. Турена, У. Уоллерстайна, … К. Ясперса та інших, в яких 

викладається методологія дослідження системної трансформації, пов’язаної 

зі зміною парадигм суспільного розвитку, здійснюється аналіз 

трансформаційних процесів у постсоціалістичних і пострадянських країнах… 

Четверту групу складають праці Дж. Адамса, Р. Акермана, … 

Е. Тоффлера, Х. Тоффлер, Б. Шнайдера та інших, в яких подається науковий 
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аналіз проблем взаємодії армії та суспільства в умовах глобальної 

трансформації цивілізації, особливостей сучасної революції у військовій 

справі, характеру бойових дій у сучасному світі… 

П’яту групу складають праці Е. Афоніна, Л. Бакаєва, В. Бегми, 

І. Бінько, О. Бодрука, В. Бондарчука, І. Воробйова, В. Грубова, … О. Шахова, 

М. Шахова, А. Шевцова, В. Шеховцова та інших, в яких представлено 

глибокий аналіз соціально-філософських, політологічних, соціологічних, 

економічних точок зору щодо проблеми взаємодії армії та суспільства в 

умовах трансформації постсоціалістичних і пострадянських держав» [42, с. 

12-20]. 

Слід зазначити, що дана методологічна пропозиція дещо еклектична та 

спрямована більше не на вивчення безпосередньої взаємодії армії та 

суспільства, а на уточнення саме контексту цих взаємовідносин. 

 

2.1. Армія з позиції концепції війни та миру 

 

Дослідження проблемного поля армії в контексті аналізу таких 

соціально-політичних феноменів як «війна» та «мир» знайшли певне 

відображення в працях: Дж. Адамса, Р. Арона, Р. Банкера, Д. Барнетта, 

К. Блаунта, Р. Боудіша, Л. Грінтера, Ж-Б. Дюроззеля, М. Едмондса, К. фон 

Клаузевіца, С. Костігена, М. фон Кревельда, Ч. Москоса, Д. Олбертса, 

К. Райта, Д. Ронфілдта, Е. Тоффлера, Х. Тофлер та ін. 

Однак цілісні концепції виникнення та прояву цих елементів соціально-

політичної реальності були презентовані в працях таких західних 

полемологів та іренологів як К. фон Клаузевіца, К. Райта, Р. Арона та 

М. Кревельда. 

У сучасному соціально-політичному дискурсі вважається, що першу 

цілісну концепцію війни як соціально-політичного явища було презентовано 

у соціально-філософському трактаті «Про війну» (1832-1833) відомого 

німецького військового теоретика Карла Філіпа Готліба фон Клаузевіца. 
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У праці, що складається з 8 частин (книг): «Природа війни»; «Теорія 

війни»; «Загальні питання стратегії»; «Бій»; «Збройні сили»; «Оборона»; 

«Наступ» та «План війни» – не тільки запропонована авторська дослідницька 

схема війни як соціально-політичного феномена (тобто, складного, 

нелінійного явища, яке знаходиться у певних взаємозв’язках з іншими 

суспільними явищами та процесами), але й здійснена спроба перевірки її 

положень на рівні соціально-політичних практик (проілюстровано 

ситуаціями із реальних воєнних дій). 

Слід зазначити, що свою схему дослідження війни німецький дослідник 

розпочинає з уточнення змісту понять, якими пропонується здійснювати цей 

аналіз.  

Логічно, що при переході до кожного нового моменту авторської схеми 

К. фон Клаузевіцем пропонується уточнювати нові категорії, які здатні 

посилити розуміння ситуацій, що розглядаються. 

Так, після визначення поняття «війна» через «акт насилля, що має на 

меті змусити супротивника виконати нашу волю» [19], дослідником 

пропонується й визначення понять «насилля», «моральне насилля» та 

«фізичне насилля». Останнє пропонується розглядати як «засіб» щодо 

досягнення зазначеної мети – «нав’язати супротивнику нашу волю» [19]. 

У цілому концепція війни К. фон Клаузевіца складається із сукупності 

положень, що інтерпретують природу, цілі та сутність війни, а також форми і 

способи її ведення. 

Війна має й об’єктивну, й суб’єктивну природу. 

«Війна є ніщо інше, як продовження державної політики іншими 

засобами» й знаходиться в тісній взаємодії з іншими процесами в суспільстві, 

насамперед з політикою. 

Характер війни визначається, з одного боку, рівнем суспільного стану, 

на якому знаходяться держави, що воюють, а з іншого – характером 

взаємовідносин, що існують між ними. 

Кожна війна має свою динаміку та форми її прояву – напад та оборону. 
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Політична мета є початковим мотивом війни. 

Разом з тим, вона «служить мірилом як для мети, яка повинна бути 

досягнута за допомогою різновекторних дій, так і для визначення обсягу 

необхідних зусиль». 

«Військові цілі, перш за все, мають своїм об’єктом збройні сили, 

територію і волю противника». Політичні ж цілі, з яких народжується війна 

та які визначаються урядом більш конкретно – позбавити противника 

можливості чинити опір у всіх напрямах.  

Політика використовує воєнні дії в якості засобу для досягнення цілей, 

але лише за умови – якщо сама не здатна досягнути цих цілей. 

Об’єктивною ціллю війни може бути й мир, але мир кращий, ніж 

довоєнний. 

Відтак, війна – це крайній засіб досягнення політичної мети. 

Війна піддається змінам, і ці зміни відбуваються у відповідності зі 

змінами політики (політичних цілей між державами). 

Кожні воєнні дії мають шанс перетворитися на гру. Така трансформація 

безпосередньо залежить від виникнення випадковості. «Поряд з випадком у 

війні, – стверджується дослідником, – велику роль відіграє невідоме, ризик, а 

разом з ним і щастя». 

Трансформація війни у гру пов’язана як з об’єктивною природою 

першої, так й її суб’єктивною природою. 

Суб’єктивну природу війни становлять ті сили, з якими доводиться її 

вести. «Стихія, в якій протікає військова діяльність, – зазначається 

дослідником, – це небезпека; мужності відводиться найважливіша роль. 

Правда, мужність може уживатися з мудрим розрахунком, але обидві ці 

якості абсолютно різного порядку і відображають різні духовні сили людини; 

навпаки, відвага, віра в своє щастя, сміливість, відважність – не що інше, як 

прояв мужності, пошук невідомого ризику тому, що там – його стихія» [19]. 

Такі постійні мінливості та зміни в існуванні воєнних дій, дозволяють 

війну порівнювати з «хамелеоном». «Війна, стверджується 
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К. фон Клаузевіцем, – не тільки справжній хамелеон, який в кожному 

конкретному випадку кілька разів змінює свою природу; за своїм загальним 

виглядом (по відношенню до панівних в ній тенденцій) війна являє 

дивовижну трійцю, складену з насильства, як початкового свого елемента, 

ненависті і ворожнечі, які слід розглядати, як сліпий природний інстинкт; з 

гри ймовірностей і випадків, що перетворюють її в арену вільної духовної 

діяльності; з підпорядкованості її як знаряддя політики, завдяки якому вона 

підпорядковується чистому розуму. Перша з цих трьох сторін головним 

чином відноситься до народу, друга більше до полководця і його армії і третя 

– до уряду» [19]. 

Тобто, динаміка воєнних дій визначається:  

пристрастями, що розпалюються під час війни й постійно існують в 

ментальності народів (майбутніх супротивників) ще до її початку 

(суб’єктивний чинник);  

рівнем та розмахом, який набуває гра хоробрості і таланту в царстві 

ймовірностей і випадковостей і що залежить від індивідуальних властивостей 

полководця і особливостей армії (суб’єктивний чинник);  

політичними цілями, що визначаються виключно урядом. 

Існують два види війни – інтелектуальна конструкція як ідеальний тип 

воєнних дій, так звана «абсолютна» / «ідеальна» війна та воєнні дії, що 

постійно змінюються у зв’язку з постійним розвитком своїх учасників, так 

звана «дійсна» / «реальна» війна. 

Кожна відповідає за певний рівень її розгляду – як ідеї та практики 

відповідно. «Війна, як вона протікає в дійсності, – зазначається німецьким 

полемологом, – часто значно відрізняється від її початкового, абстрактного 

поняття» [19]. 

Оскільки «абстрактна» та «реальна» війни відрізняються між собою, 

їхні цілі також не є тотожними.  
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Теоретичний рівень забезпечує збереження рівноваги між трьома 

вищезазначеними тенденціями (стан та розвиток народу, армії та уряду) як 

між трьома точками тяжіння. 

Прикладний рівень забезпечує здійснення всебічного політичного 

аналізу сутності й змісту збройної боротьби. На цьому рівні акцент робиться 

не на аналізі причин, за якими люди беруться за зброю, а на всебічному 

розгляді того, за якими правилами слід вести війну і якими прийомами 

потрібно користуватися для забезпечення якнайшвидшої перемоги. 

Війна вимагає конкретно-політичного аналізу у кожному окремому 

випадку, бо вона постійно змінює свої характеристики – від абсолютного 

насильства до обережного застосування політикою силових засобів. 

Атрибутами війни, які повинні, насамперед, аналізуватися – політика 

держав, що вдалися до воєнних дій; рівень та форми насильства; діяльності 

мас і полководців. 

Слід зазначити, що у контексті формування німецьким теоретиком цих 

положень авторської концепції війни, отримує свою інтерпретацію й 

проблемне поле армії / збройних сил (ЗС). 

К. фон Клаузевіц пропонує розглядати ЗС (окреме ціле, що має свої 

особливості в контексті виконання ролі за умов боротьби між державами) з 

позиції чотирьох змістовних моментів: 

«1) щодо чисельності та складу; 

2) за їх станом поза боєм; 

3) з точки зору їх забезпечення і, нарешті, 

4) в їх загальних відносинах до місцевості» [19]. 

При цьому вищевизначену дослідницьку процедуру пропонується 

починати з уточнення змісту таких понять як: 

«Театр війни» («частина всього охопленого війною простору, межі 

якого є прикритими і який саме тому має певну самостійність»); 

«Армія» («це та маса бійців, яка знаходиться на одному і тому ж театрі 

війни»); 
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«Похід» («події, що відбувалися на одному театрі війни») [19]. 

Уточнення цих категорій дозволяє автору виділити дві основні ознаки 

армії – простір її діяльності і наявність командування. 

Дослідником обґрунтовано пропонується кожній державі формувати (і 

утримувати) армію за чисельністю і складом рівну збройним силам сусідніх 

держав. 

При цьому основними головними родами військ розглядаються піхота, 

кавалерія і артилерія. 

На основі всебічного аналізу безпосередніх бойових дій (бою) – 

знищення противника вогнем і в рукопашному бою або індивідуальному 

бою, автором порівнюються бойові можливості кожного з роду військ. В 

результаті формується висновок – «артилерія, очевидно, діє виключно 

поразкою вогнем, кавалерія – лише шляхом індивідуального бою, піхота – 

тим і іншим способом» [19]. 

У контексті подальших міркувань про можливі варіанти самостійного 

існування кожного з роду військ і найбільш ефективних варіантах їх 

поєднання і співвідношення (на конкретних історичних прикладах і 

військових дій) К. фон Клаузевіц приходить до таких висновків: 

«1) піхота є головним родом військ, по відношенню до якого інші два є 

підлеглими; 

2) недолік в цих двох родах військ може бути до певної міри 

заповнений великим мистецтвом і енергійною діяльністю у веденні війни, 

при передумові, що піхота відповідно сильніше і краще; 

3) без артилерії важче обійтися, ніж без кавалерії, бо вона представляє 

головний початок винищення, і дії її в бою тісніше злиті з діями піхоти; 

4) так як в справі винищення артилерія представляє найбільш сильний 

рід військ, а кавалерія – найбільш слабкий, то в загальному вигляді питання 

треба ставити так: до якої межі можна посилювати артилерію без особливого 

збитку і якою мінімальною кількістю кавалерії можна обійтися?» [19]. 
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Заслуговує уваги той факт, що свої міркування німецький теоретик 

будує не тільки на аналізі об’ємного історичного матеріалу, але і на обліку 

групи державно-ресурсних факторів. Це пояснюється тим моментом, «що 

кожен з трьох родів військ спирається переважно на окрему частину 

державних коштів: піхота - на чисельність населення, кавалерія - на кількість 

коней, артилерія - на грошові кошти» [19]. 

Крім як з позиції визначення чисельності і внутрішньої будови за 

родами військ, армію пропонується розглядати і на предмет її бойового 

порядку (тобто, це той «підрозділ і об’єднання родів військ в окремі члени 

всього цілого і та форма їх побудови, які повинні залишитися нормою для 

всієї кампанії або війни» [19]. 

Бойовий порядок безпосередньо пов’язується дослідником з такими 

моментами як стратегія і тактика проведення військової кампанії. В контексті 

теоретико-емпіричного аналізу К. фон Клаузевіц виходить на проблеми 

можливої кількості окремих підрозділів у рамках єдиної армії, їх оптимальної 

чисельності, дієвої структури управління. 

При цьому аналізується як період мирного часу, так і період ведення 

активних бойових дій. В якості основних протиріч, вирішення яких 

допомагає визначити оптимальну структуру існування сучасної (для 19 

століття) армії розглядаються такі моменти як: 

«1) якщо у цілого занадто мало членів, воно стає негнучким; 

2) якщо члени цілого надто великі, то це послаблює силу вищого 

командування; 

3) з кожною сходинкою, по якій проходить наказ, сила його 

послаблюється з двох причин: по-перше, внаслідок втрати, що походить від 

передачі через нову інстанцію; по-друге, внаслідок затримки в часі, яка 

викликається цією передачею» [19]. 

У результаті дослідником визначається оптимальний варіант структури 

та чисельності сучасної армії – «щоб одиниць у військовому строю, – 

підкреслює К. фон Клаузавец, – було щонайбільше, а число інстанцій – 
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можливо менше. Межа тут ставиться лише тим, що армійське командування 

може із зручністю управляти не більше, чим вісьмома або десятьма членами, 

а нижчі інстанції – тільки чотирма або шістьма» [19]. 

Оптимальний варіант структури армії доповнюється визначенням 

оптимальних умов її існування і безпеки. В якості останніх пропонується 

розглядати – можливість існувати без особливих негараздів в мирний час і 

при реалізації потенційної можливості вступити в бій не опинившись в 

особливо невигідному становищі. Ці умови базуються на таких моментах, як: 

«1) легкість постачання продовольства; 

2) зручність розміщення; 

3) забезпеченість тилу; 

4) вільна смуга місцевості попереду; 

5) розташування самого угруповання на пересіченій місцевості; 

6) стратегічні опорні пункти; 

7) доцільні угруповання» [19]. 

Як інший приклад аналізу проблемного поля армії в контексті 

концепції війни і миру можна розглядати напрацювання американського 

дослідника Куінсі Райта. 

Його варіант даної концепції представлений в таких творах як 

«Дослідження війни» (1942, 1965), «Проблеми стабільності і прогресу в 

міжнародних відносинах» (1954), «Вивчення міжнародних відносин» (1955). 

Дослідницька стратегія К. Райта як і у К. фон Клаузевіца починається з 

уточнення змісту ведучого поняття «війна». Його уточнення здійснюється 

через інтерпретацію концепту «міжнародний конфлікт» («форма відносин 

між державами, існуюча на всіх рівнях в самих різних видах» [цит. за 10, с. 

144]. 

Цей термін пропонується розглядати у вузькому і широкому контексті. 

У широкому сенсі слова «міжнародний конфлікт» може бути 

інтерпретований як послідовний (чотирьохстадійний) розвиток відносин між 

соціальними одиницями (державами), що включає: по-перше, усвідомлення 
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сторонами несумісності своїх прагнень; по-друге, зростання напруженості; 

по-третє, надання тиску учасниками протистояння без застосування 

військової сили для вирішення несумісності; по-четверте, проведення 

військової інтервенції або безпосередньо військових дій з метою нав’язати 

противнику своє рішення. 

У вузькому сенсі слова «міжнародний конфлікт» пропонується 

розглядати як ситуації, «в яких сторони вживають заходи одна проти одної, 

тобто до двох останніх стадій конфлікту в широкому сенсі слова» [цит. за 10, 

с. 144]. 

З позиції розгляду міжнародного конфлікту як соціального процесу, що 

проходить через кількісні зміни в його різних елементах, що викликає якісні 

трансформації і формує можливість переходу зіткнення з однієї стадії на 

іншу, війну пропонується інтерпретувати як особливу форму соціальної 

поведінки, що виникає в певний відрізок часу, коли деякі з існуючих умов, 

які безпосередньо впливають на поведінку одиниць взаємодії, повністю 

виходять з-під їх контролю. 

Саме на основі сприйняття військових дій як нового якісного етапу в 

розвитку міжнародного протистояння, сформованого кількісними змінами, 

які відбулися на попередніх стадіях з його різними елементами, пропонується 

вивчати збройний конфлікт на мікро- і макро- рівнях. 

На макрорівні пропонується аналізувати причини формування певних 

обставин, що сприяють виникненню війни як специфічної форми конфлікту, 

в контексті вивчення: 

технологічного фактору (вплив рівня розвитку військової техніки на 

рішення уряду звернутися до війни як до засобу продовження відстоювання 

своїх споконвічних інтересів в політиці); 

ідеологічного фактору (обґрунтування правомірності і природності 

стану війни в сучасних умовах за допомогою різних інтерпретацій вже 

існуючих філософських і правових теорій, релігійних і етичних навчань і 

створення абсолютно нових концепцій такого напрямку); 
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соціологічного фактору (з’ясування ролі війни як реалізації функції 

розвитку соціальних спільнот на різних рівнях організації, включаючи окремі 

держави і міжнародні союзи); 

психологічного фактору (визначення мотивів, спонукань, потреб та 

інших психологічних особливостей організму (наприклад, агресивної 

природи людини)). 

Слід зауважити, що домінуючу позицію в чотирьохфакторній моделі 

опису умов походження війни займає обґрунтування особливостей 

формування психологічного фактору. Саме механізм його формування та 

розвитку і становить основу райтовского мікрорівневого дослідження 

військової ситуації. 

Вивчення поведінки конфліктуючих сторін виступає основою для 

розуміння і обґрунтування справжніх витоків і рушійних сил реальних 

процесів на рівні міжнародних відносин, оскільки тільки в результаті аналізу 

поведінки окремих індивідів можливе дійсне розкриття їх мотивів, 

спонукань, прагнень і т. ін. вступу в певну ситуацію протистояння і реальна 

оцінка їх реакцій на різні стимули ззовні. 

З метою подальшого вивчення війни пропонується доповнити модель 

дослідження основних умов її виникнення методом трьохаспектного аналізу 

(історичного, аналітичного та практичного) її структури і механізму 

розвитку. 

З позиції історичного аналізу військова ситуація набуває тимчасову і 

просторову визначеність і підстави для проведення історичних аналогій. В 

контексті застосування аналітичних процедур визначаються основні фактори, 

що впливають на поведінку сторін, описано механізми їх взаємодії, що 

викликають чергування військових дій зі станом миру в межах конкретних 

блоків загальної ситуації. Аналіз, зорієнтований на опис прикладних аспектів 

в ескалації військової ситуації, веде до розробки двох моментів, істотних для 

функціонування її механізму. З одного боку, обґрунтовуються методи, за 

допомогою яких в сучасних умовах розвитку науки і техніки можна 



86 

 

здійснювати спостереження за процесом зміни стану війни миром і навпаки, 

а з іншого, – розробляються конкретні методики і техніки управління цим 

чергуванням. 

Необхідність орієнтації при аналізі військових ситуацій на існування 

такого практичного аспекту ґрунтується на визнанні конструктивного і 

деструктивного моментів в характері будь-якої війни. За змістом все 

різноманіття військових конфліктів пропонується поділяти на чотири великі 

типові групи. 

Перший тип становлять оборонні війни, в процесі яких одні архаїчні 

держави воюють з іншими тільки для того, щоб захистити свою цілісність. 

До другого типу відносяться соціальні війни, в умовах яких держави 

ведуть військові дії за суворо визначеними правилами, не переслідуючи 

ніяких цілей політичного або економічного характеру. 

Їх участь у військових діях обумовлено прагненням або помститися за 

нанесені раніше образи, або знищити представників чужої їм спільності 

відповідно до норм своєї культури, або реалізувати свою схильність до 

постійної участі в ігрових змаганнях. 

Війни третього типу (економіко-політичні) виникають з метою 

захоплення території, жінок і рабів і відрізняються високим рівнем 

стратегічного і тактичного мистецтва. 

Четверту групу військових дій утворюють аристократично-

завойовницькі війни, основна мета яких збереження і підтримання панування 

військових класів та цілісності створених ними імперій [10, с. 149]. 

За К. Райтом, виступаючи «вічним функціональним інструментом» 

соціальних змін, війна сприяє виникненню певного рівня світової 

взаємозалежності та світової цивілізації (тобто формує основи для утворення 

нових національних держав, збереження миру і стабільності всередині них) і 

зміцненню, підтримці такого характеру відносин всередині всієї міжнародної 

системи незалежних держав. У той же час війна виступає певним засобом 

руйнування всього, що (не без її активної допомоги) в якості конструктивних 
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наслідків було побудовано або досягнуто сучасною цивілізацією в 

економічній, соціальній, політичній, військовій, культурній та інших сферах 

соціуму. 

Проблема домінування тієї чи іншої групи функцій (тобто, війна є, 

перш за все, засобом руйнування або ритуальним процесом, засобом 

поневолення і збагачення або засобом панування) в кожному конкретному 

випадку спостереження військових дій ставиться в залежність від показників 

(змінних, факторів), що характеризують соціальну систему, всередині якої 

відбувається конфлікт. В якості такої системи пропонується розглядати 

цивілізацію – цілісну структуру, якій властиво «певна сталість в думках, 

почуттях, діях і методах, що випливають з цінностей, створюваних і 

переслідуваних нею» [цит. за 10, с. 150].  

До основних показників що характеризує її як сферу, в якій 

спостерігаються військові дії, відносяться рівень «войовничості» (рішучості, 

готовності до зіткнення) самої цивілізації, стадія, якої вона досягла в своєму 

розвитку, рівень відносин між політичними утвореннями всередині того чи 

іншого цивілізованого співтовариства, змісту філософських і правових 

теорій, які формують світогляд членів даного суспільства і т.д. 

«Войовничість» цивілізації пропонується визначати на основі оцінки її 

ставлення до чотирьох взаємозалежних груп критеріїв: 

до жорстокості, що формується в результаті систематичної організації 

та проведення різних релігійних ритуалів, спортивних змагань, традиційних 

свят з елементами змагальності; 

до агресивності, що знаходить своє вираження в частоті виникнення 

імперських війн або військових дій між державами; 

до жорсткості військової моралі, що відбивається в існуючому в 

державі рівні військової дисципліни; 

до деспотизму або до централізації, що фіксує наявність або відсутність 

конституційних обмежень на використання владних повноважень. 



88 

 

Виходячи з цього, виділяються три групи цивілізацій. До «самих 

войовничих цивілізацій» пропонується віднести: класичну, татарську, 

вавилонську, сирійську, іранську, японську, андску й мексиканську 

цивілізації. До складу «помірно войовничих цивілізацій» включаються: 

хеттска, арабська, німецька, західна, скандинавська, російська і юкатанска 

цивілізації. Як «найбільш миролюбиві цивілізації» розглядаються: 

єгипетська, минойска, православна, шумерська, несторианская, ірландська, 

індійська, хіндуістська, древнекитайська, китайська цивілізації і цивілізація 

майя. 

Американським дослідником (як і його попередниками по вивченню 

генезису і динаміки цивілізацій – М. Данилевським, О. Шпенглером та ін.) 

виділяються чотири типові для становлення всіх цивілізацій фази: 

зародження, розквіту, надлому (або занепаду) і розпаду. Очевидно, що 

найвищий науково-технічний, соціально-політичний і економічний потенціал 

має цивілізація, яка перебуває на другій стадії розвитку – стадії розквіту. 

Формування і розвиток світового співтовариства в межах окремо взятої 

цивілізації передбачає, по К. Райту, чотири етапи – фазу войовничих держав 

(або героїчну епоху), фазу «тяжкого часу», фазу стабільності у відносинах 

між державами і фазу занепаду або розпаду. Природно, що кожній з фаз 

властивий певний рівень розвитку політичних інститутів і рівень соціального 

контролю за їх діяльністю. 

Виходячи з цього, в якості основних напрямків в розробці дієвого 

механізму контролю за можливими варіантами перспективного розвитку 

світової цивілізації пропонується розглядати: 

квантифікацію (перетворення результатів спостережень за різними 

ситуаціями в системі міжнародних відносин в цифрові дані для аналізу і 

подальшого розвитку) і формалізацію міжнародних відносин; 

синтез різних методів і положень, розроблених загальною і соціальною 

психологією, соціологією та антропологією для аналізу різних форм 
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соціальної взаємодії, з їх подальшим використанням у дослідженні явищ і 

процесів міжнародного життя; 

розробку ефективної системи міжнародного права, мирного 

співіснування держав з різним соціально-економічним устроєм; 

створення діючої міжнародної організації, покликаної підтримувати 

виконання усіма країнами єдиного міжнародного права і забезпечувати 

формування необхідних умов для збереження колективної безпеки і прогресу 

всього людства [10, с. 150]. 

Дані положення про розробку системи дієвого контролю за розвитком 

світової цивілізації, сформовані К. Райтом можна розглядати як сукупність 

наслідків, що випливають із змісту його теоретичної конструкції конфлікту. 

Безумовно, деякі з них мають досить загальний характер і за змістом 

аналогічні ряду відомих пропозицій зі сфери дослідження проблем світу 

(наприклад, основних умов встановлення і збереження миру П. Сорокіна). 

В контексті даних міркувань армію пропонується розглядати: 

як певний наскрізний елемент в процесі виникнення і розвитку 

військових дій між державами – як один з провідних чинників, здатних, з 

одного боку, стимулювати ескалацію міжнародного конфлікту (за умови, що 

у одного з опонентів збройні сили більш численні і знаходяться на більш 

високому рівні технологічного оснащення), а з іншого – стримувати 

зростання напруженості і активного використання військової сили (за умови 

наявності рівних армійських потенціалів у держав-супротивників); 

як невід’ємний елемент держави (соціально-політичної одиниці 

конфлікту), поведінка якого визначається всіма перерахованими вище 

факторами – технологічним, ідеологічним, соціологічним, психологічним і 

цивілізаційним; 

як соціально-політичний інститут, характер і дії якого визначається 

типом цивілізації («сама войовнича», «помірно войовнича», «сама 

миролюбна») і рівнем її розвитку. 
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В якості ще одного варіанту теоретичної конструкції війни і миру, в 

контексті якого простежується спроба розглянути певні аспекти проблемного 

поля армії виступають відповідні побудови французького представника 

системи соціально-політичного знання Раймона Арона. 

Ці побудови презентовані в таких творах Р. Арона як «Мир і війна між 

націями» (1962) і «Мир і війна: теорія міжнародних відносин» (1966) [3]. 

Основними елементами його теоретичних побудов виступають чотири 

підходи (в авторській термінології «концептуалізації»), які визначаються як 

«теорія», «соціологія», «історія» і «праксіологія» [3, с. 32]. 

При цьому дослідник інтерпретує міжнародні відносини як форму 

взаємодії між націями і державними утвореннями, які виступають 

елементами єдиної системи, яка має два рівнозначних аспекти – світ 

(дипломатію) і війну. Ця система розглядається як «сукупність, яка 

перетворюється в певну цілісність за допомогою відносин суперництва, 

організовується навколо конфлікту і набуває свого справжного змісту тільки 

тоді, коли її члени-учасники беруться за зброю» [3, с. 109].  

Р. Арон стверджує, що принцип світу (в контексті теорії правління 

Ш. Монтеск’є інтерпретується як імпульс або емоції, необхідні для 

підтримки конкретного типу правління – почуття доблесті, честі, страху) за 

своєю природою аналогічний принципу війни – світ базується на могутності, 

тобто на співвідношенні між здібностями політичних утворень диктувати 

свою волю іншим [3, с. 157]. 

З позиції першого підходу (теоретичного) пропонується визначати 

текстуру соціального цілого; з позиції другого – зміни детермінантів 

(простору, кількості, ресурсів) і суб’єктів (націй, режимів, цивілізацій) 

міжнародних відносин. З’єднання раціональної теорії міжнародних відносин 

з соціологічною теорією дипломатії планетарного і термоядерного часу в 

контексті розвитку третього підходу (історичного) розглядається як 

застосування на рівні аналізу конкретної реальності результатів абстрактних 

побудов перших двох варіантів теоретичних узагальнень, здатне 
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обґрунтувати реальну методику аналізу дипломатико-стратегічної діяльності 

з позиції встановлення її ефективності (реалізація четвертого підходу – 

праксіологічного) [3, с. 42]. Останню процедуру пропонується здійснювати в 

межах математичного аналізу, але не з позиції класичної теорії ігор. 

Неправомірність застосування положень і моделей математичної теорії 

стратегічних ігор до аналізу дипломатико-стратегічної діяльності 

грунтується на наступних твердженнях. Кожна гра, в строгому значенні 

цього слова, передбачає математичний дозвіл і обгрунтування раціональної 

поведінки своїх учасників, вимагає конкретного початку і закінчення дій, 

кінцевого числа ходів, здійснених кожним гравцем, цілі, що піддається 

кількісній або порядковій оцінці і т.д. Але в умовах функціонування системи 

міжнародних відносин жодна з цих вимог не реалізується. Абсолютний 

антагонізм (гра з нульовою сумою) між опонентами замінюється на ігрові дії, 

засновані на почуттях ворожості і змагальності, і отже вимагає не тільки 

математичної інтерпретації, а й соціально-психологічної. «У грі, – стверджує 

Р. Арон, – в якій гравці не хочуть погоджуватися з майже нескінченним 

ризиком, відсутня раціональна стратегія, існує стратегія таємних правил, якої 

ми пропонуємо опонентові дотримуватися. У термоядерному столітті метою 

кожного гравця є прагнення уникнути впадання в крайнощі,  не програючи 

більш-менш окремої взятої партії. Щоб обмежити програші, не впадаючи в 

крайності, кожен зобов’язується захищати життєві ставки і прагне 

переконати іншого, що це зобов’язання безповоротне, але він намагається 

довести, що це зобов’язання може бути прийнятим для противника тільки 

тоді, коли воно не приводить останнього ні до втрати важливої позиції, ні до 

втрати авторитету. Така політична сила переважно є історичною і 

психологічною, кожна дія якої змінює дані початкової гри, а ціна ставки 

ніколи не є постійною для противника, ніякий трансферт цієї користі не має 

конкретного значення» [3, с. 668].  

У цілому результати побудови Р. Арона, безпосередньо пов’язані з 

рівнем теоретичних узагальнень (теоретичний схематизм і соціологічний 
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аналіз) в процесі реконструкції міжнародного конфлікту як соціальної реалії 

можна представити таким чином. 

Під конфліктом пропонується (в контексті міркувань відомого 

німецького військового теоретика К. фон Клаузевіца) розуміти певне 

зіткнення двох сторін (індивідів, груп, утворень), що прагнуть до володіння 

одними і тими ж благами або до досягнення несумісних цілей [3, с. 322]. 

Таке явище має свої біологічні, психологічні і соціальні основи 

(«коріння»), своєрідно переплітаються в умовах конкретної соціальної 

реальності. Біолого-психологічну основу виникнення конфліктних ситуацій 

становить традиційний предмет аналізу для західного соціобіологізма – 

агресивну індивідуальну поведінку, що виникає під тиском не завжди 

усвідомлених спонукань – сексуальності, прагнень до матеріальних благ або 

до набуття слави. 

Розвиток агресивності як невід’ємного складового елементу більшості 

міжіндивідуальних конфліктів стимулюється і визначається не спонтанними 

імпульсами до зіткнень, що знаходяться всередині кожного людського 

організму, а конкретним фактором (явищем, процесом). «Людська істота, – 

стверджує Р. Арон, – якій би випало щастя жити в середовищі, де були б 

відсутні будь-які приводи або мотиви до боротьби, не страждала б від жодної 

проблеми ні психологічного, ні нервового характеру» [3, с. 321].  

До соціальних засад виникнення конфлікту на будь-якому рівні 

пропонується відносити певні моменти, що випливають із самої природи 

функціонування і взаємодії двох сфер суспільного життя – економічної і 

політичної. І хоча, за своєю природою економічна система в домінуючій мірі 

орієнтована на підтримку відносин співробітництва між своїми елементами 

(індивідуумами, групами, інститутами), саме їй притаманні такі явища, як 

розподіл ринку збуту між продавцями, національного доходу між 

індивідуумами і класами, владних повноважень і матеріальних благ між 

робочими профспілками і директорами підприємств, між організованими 

об’єднаннями роботодавців і робітниками, засновані на конкуренції. Тобто, 
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на процесі досягнення результатів, до яких прагнуть ті чи інші сторони 

взаємодії, використовуючи системи різних засобів. 

Функціонування політичної системи на відміну від економічної завжди 

орієнтоване на конфлікт (боротьбу за перерозподіл влади, збереження 

престижу, задоволення амбіцій). Крім того, завдяки соціалізації ця орієнтація 

тільки посилюється, тобто індивідууми ототожнюють себе з певною 

спільнотою, до якої вони належать, вітають її перемоги і переживають її 

поразки з не меншою активністю, ніж свої особисті успіхи і невдачі, і в будь-

який момент готові відповісти агресією і насильством на дії, які можуть 

загрожувати їхнім групам. 

Виходячи з аналізу природи конфлікту, основних сфер і рівнів його 

розвитку, форм прояву, способів вирішення, заснованих на математичних 

викладках факторного аналізу, і т.д. У всьому різноманітті соціальних 

зіткнень пропонується виділяти: протистояння індивідів (внутрішньогрупові 

та міжіндивідуальні конфлікти) і протистояння груп (міжгрупові конфлікти); 

конфлікти, що носять насильницький характер (війна) і ненасильницькі 

протиборства (судовий процес, чиста конкуренція, спортивні змагання); 

нормальні конфлікти, які вирішуються їх учасниками самостійно в процесі 

суперництва (комерційна конкуренція) і легітимні конфлікти, що вимагають 

для свого вирішення певних дій з боку ряду соціальних інститутів (сімейні, 

організаційні, міжнародні конфлікти); конфлікти, розвиток яких відбувається 

в межах існуючого суспільного устрою (політичні дебати) і конфлікти, що 

ведуть до перетворення соціально-політичної структури суспільства 

(революція, повстання, громадянська війна) і т. п. 

На основі аналізу співвідношення сил опонентів, інтерпретованих через 

категорії «влада», «могутність», «потенційні сили», «реальні сили» і т.п. 

будується аронівська класифікація миру. 

У сучасному історичному просторі виділяються:  

по-перше, ситуація, коли сили політичних утворень абсолютно 

врівноважені (рівноважний світ); 
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по-друге, ситуація, в умовах якої одні політичні утворення домінують 

над іншими (світ гегемонії); 

по-третє, ситуація, при якій ряд політичних утворень настільки 

підкоряються силі одного з них, що поступово втрачають свою державну 

незалежність і набувають тенденції до зникнення як центрів, що володіють 

правом приймати політичні рішення (імперський світ). 

З позиції отриманої класифікації миру і аналізу структури міжнародної 

системи розробляється загальна типологія війн. Пропонується розрізняти:  

міждержавні війни, в яких беруть участь політичні утворення, взаємно 

визнають існування і законність один одного; 

наддержавні або імперські війни, що мають на меті (або як наслідки) 

повне знищення певних учасників зіткнень і створення структурного 

утворення більш високого порядку; 

інфрадержавні або інфраімперскі війни, основна мета яких збереження 

або руйнування якого-небудь політичного утворення – національного чи 

імперського рівня. 

Загальна (формальна) типологія доповнюється двома іншими 

класифікаціями, заснованими на природі політичних утворень і історичних 

ідей, які уособлюють воюючі сторони (в результаті виділяються феодальні, 

династичні, національні, колоніальні і т.д. війни) і на природі 

використовуваного в зіткненні виду зброї і військового апарату (відповідно 

пропонується розрізняти біологічні, хімічні, термоядерні, і т.д. війни). Крім 

того військові зіткнення пропонується кваліфікувати: на абсолютні війни, в 

ході яких повністю нівелюється психологічний момент, а використання 

фізичної сили стає домінуючим фактором; на реальні війни, які мають 

яскраво виражений психологічний характер і чітко окреслені цілі; на війни, 

які відповідають рівню можливостей (морального і фізичного характеру) 

суб’єктів; і на війни, що відповідають вимушеній позиції опонентів, яку вони 

займають у зв’язку з необхідністю порушення дипломатичних угод. 
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У контексті пошуку найбільш повної та реальної типології військових 

зіткнень пропонується розглядати проблему аналізу та адекватної оцінки 

функціональних наслідків сучасних війн. З позиції активного використання 

напрацювань з даного питання, запропонованих П. Сорокіним, К. Райтом і 

Р. Гайллоісом, обґрунтовується існування наступних основних функцій 

насильницьких конфліктів: 

соціальної (стабілізуючою) – група (клан, плем’я, сільська громада) при 

протиставленні себе іншим більш чітко усвідомлює свою єдність і цілісність; 

інструментальної (прагматичної) – реальний дозвіл існуючого 

протистояння інтересів через використання сили або за допомогою системи 

дипломатичних засобів; 

історичної – розв’язання військових протиборств становить основу 

механізму становлення і розвитку кожної цивілізації. 

Слід зауважити, що в контексті побудови своєї концепції війни і миру 

французький дослідник обґрунтував теоретичну неспроможність визначення 

миру як повної відсутності війни, яке домінує в соціально-політичній 

літературі в 60-70-х роках ХХ ст. З позиції розкриття основних причин миру 

– діалектики могутності різних суб’єктів цивілізації, мир пропонується 

визначати в контексті встановлення зв’язку з колективною агресивністю і 

описом конкретних форм її врегулювання. Наприклад співіснування в 

термоядерному столітті двох різних соціально-економічних систем є формою 

миру, в якій функціонують суспільства, що проявляють по відношенню один 

до одного ворожість, обмежену загрозою застосування атомної зброї. 

У контексті такого розуміння війни та миру велику увагу французький 

дослідник приділяє аналізу проблемного поля сучасних ЗС (армій). 

У цілому його міркування можна презентувати у такому вигляді. 

В кожну історичну добу ефективність механізму функціонування 

збройних сил досягається через поєднанням певних видів зброї, певної 

організації і певної достатньої кількості зброї та солдатів. 
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Цей рівень ефективності визначається також змістом та характером 

зв’язку, що існує між військовою силою і власне спільнотою, яку вони 

зобов’язані захищати. 

Існують умовні показники переваг одних військових сил над іншими – 

через порівняння міри переваг в озброєнні та в організації зі ступенем 

переваг в технічному й суспільному аспектах. 

«Армія – це завжди організація суспільна, за самою своєю суттю 

покликана виражати дух колективізму».  

Мобілізаційний коефіцієнт, тобто, пропорція людей, спроможних 

воювати й ефективно мобілізованих, залежить від структури суспільства, від 

кількості громадян у їхньому відношенні до кількості негромадян (якщо 

тільки громадянам надається честь носити зброю), від числа людей 

шляхетного походження, коли йдеться про суспільство, де участь у боях 

простолюдинам заборонена. 

У всіх суспільствах і в усі епохи існує мобілізаційна межа, що 

визначається показником кількості людей, яких треба залишити на роботі, 

щоб виробляти ресурси, необхідні для життя всієї спільноти. 

Цей показник існує у двох формах – теоретичний мобілізаційний 

коефіцієнт та ефективний мобілізаційний коефіцієнт. Показники ніколи 

співпадають за своїми значеннями. Останній завжди нижче. 

Рівень мобілізації визначається суспільними обставинами, 

традиційними методами воювати, острахом дати зброю прошаркові людей, 

яких вважають у суспільстві нижчою кастою або які настроєні вороже до 

основного населення.  

Політичне утворення, якому вдається досконало поєднати різні види 

озброєнь, має шанси надовго зберегти свою перевагу. 

Пропорційна залежність між ресурсами спільноти та її військовою 

потугою стає більш очевидною в міру того, як війна раціоналізується й 

мобілізація цивільних громадян та засобів виробництва починає розглядатися 

як нормальне явище і стає звичайною практикою.  
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В добу тотальної мобілізації, потужність військового механізму прямо 

залежить від кількості людей у спільноті.  

Але моральний чинник завжди має певні шанси по створенню ситуації, 

коли «якість бере гору над кількістю»  

Могутність політичного утворення, яке базується на даній спільноті, у 

часи війни залежить передусім від військової сили та від уміння 

використовувати її, могутність у часи миру – від уміння переконувати або 

примушувати, не вдаючись до сили (коли йдеться про наступальну 

стратегію) і через уміння не дозволити одурити себе, залякати, вразити або 

розколоти (в разі стратегії оборонної) [3, с. 76-77]. 

Одним з останніх варіантів розробки концепції війни, презентованої в 

сучасному соціально-політичному дискурсі, виступає шукана теоретична 

конструкція трансформації війни відомого західного військового аналітика 

Мартіна ван Кревельда. 

У публікаціях, й насамперед, в книзі «Трансформація війни» (1991) 

М. ван Кревельда сучасний збройний конфлікт пропонується розглядати не 

як «продовження політики іншими засобами» (у відповідності до тверджень 

К. фон Клаузевіца), а як «продовження спорту», і не як інструментальний 

момент, а – цільовий. 

«У тому ступені, у якому війна в першу чергу полягає в битві (іншими 

словами – у тому, щоб добровільно піддавати себе небезпеці), – підкреслює 

полемолог, – вона є продовження не політики, а спорту» [23, с. 286]. І, далі, 

М. ван Кревельд стверджує, що «у певному змісті війна більшою мірою, ніж 

будь-який інший вид людської діяльності, може мати сенс тільки в тому 

випадку, якщо вона розглядається не як засіб, а як ціль [23, с. 312], тобто, як 

реальна мета «культурно обумовленої людської діяльності», у рамках якої 

організоване насильство обмежене певними правилами.  

Усі збройні зіткнення в історії людства пропонується розглядати як 

війни старого типу («тринітарні», тобто організовані й здійснювані по 

класичній потрійній схемі «уряд – армія – населення») і війни сучасного типу 
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(«нетринітарні»). Для останніх на відміну від традиційних збройних 

конфліктів характерно: 

конфліктні дії низької інтенсивності, сутність яких полягає у 

пониженні так званого «порогу політичної значущості» з рівня держави до 

рівня організацій, груп чи приватних осіб, які його складають; 

заміна бюрократичних військових організацій на організації, базовані 

на особистісних і харизматичних факторах, що веде до зникнення існуючих 

відмінностей між лідерами і очолюваними ними організаціями; 

посилення тенденції до цілеспрямованої фізичної ліквідації лідерів 

сторін конфлікту; 

істотна трансформація воєнних звичаїв, які стосуються поводження з 

рядовими полоненими, пораненими та іншими подібними категоріями; 

суттєво змінюються воєнні звичаї, що стосуються 

зникнення відмінностей між військовими, що беруть участь у воєнних 

діях, та представниками цивільного населення, які «спостерігають, 

сплачують рахунки та страждають»; 

повернення практики захоплення мирних жителів (заручників у будь-

якій кількості) з метою отримання викупу; 

зникнення відмінностей між так званими «лініями фронту» та «тилом»; 

нездатність організацій, які беруть участь у конфліктах, контролювати 

весь територіальний простір їхнього прояву; 

пам’ятники культури, твори мистецтва, церкви та інші культові 

об’єкти, що мають певне символічне значення для однієї зі сторін конфлікту, 

стають тими предметами, які мають бути знищені у першу чергу; 

нівелювання національних кордонів через прагнення одних організацій 

фізично знищити інші; 

виникнення нових правил щодо організації та здійснення воєнних дій і 

т. ін. [11, с. 65-66]. 
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У контексті існування вище визначеного нового виду конфлікту М. ван 

Кревельд пропонує і нове розуміння сучасної армії і перспектив її 

функціонування. 

Його висновки в даному напрямку можна представити таким чином: 

в тринітарному військовому конфлікті продовжують брати участь 

армії, структура, чисельність і напрямки діяльності яких відповідають 

вимогам, які пред’являв до збройних сил К. фон Клаузевіц; 

трансформація війни з тринітарної в нетринітарну безпосередньо 

викликає зміни і в армії (окремому юридичному утворенні, «єдиному з усіх 

державних органів, що має право вести війну»); 

ці зміни стосуються, перш за все, чисельності кадрового складу 

збройних сил (різке скорочення), формування гнучкої структури їх 

управління (скорочення інстанцій і передача керівництва цивільним особам) і 

зростання значущості рівня їх технологічної оснащеності; 

в умовах нетринітарного військового конфлікту «армії приречені на 

вимирання»; 

цей процес буде відбуватися в умовах зростання її «неманевренності»; 

«Тертя» і «невизначеності» (всі чинники розглядаються в класичній 

інтерпретації К. фон Клаузевіца); 

на зміну арміям прийдуть нові групи, які володіють зброєю і здатні 

ефективно виконувати функції щодо захисту і забезпечення безпеки. 

«Армії, – прогнозує М. ван Кревельд, – будуть замінені спеціальними 

силами безпеки поліцейського типу, з одного боку, і бандами головорізів – з 

іншого, причому різниця між ними не цілком проглядається вже сьогодні» 

[23, с. 312]. 

Як було зазначено вище, окрему групу (найменше чисельну за обсягом) 

досліджень проблемного поля армії становлять результати спроб авторів 

розглянути їх у контексті побудови теоретичних конструкцій інших явищ та 

процесів соціально-політичної реальності. Найбільш відома з цих розробок – 
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варіант розгляду армії в контексті розвитку провідних положень правлячої 

еліти американського вченого Чарльза Райта Міллса. 

Центральну частину теоретичної спадщини Ч. Міллса становить його 

концепція правлячої еліти. Згідно з результатами досліджень самого автора, 

зміст його концепції зводиться до твердження, «що збіг історичних обставин 

призвів у нашу особливу епоху до утворення сучасної пануючої еліти; що 

люди, які належать до кіл, що утворюють еліту, ухвалюють у наш час 

(кожний окремо й усі разом) найважливіші рішення й що внаслідок 

посилення і централізації наявних нині знарядь влади рішення, які вони 

ухвалюють, або їх відхилення від відомих рішень спричиняють більш 

серйозні наслідки й торкаються більш значної маси людей, чим коли-небудь 

раніше протягом усієї історії людства» [26, с. 58].  

Основний зміст цієї теоретичної конструкції формують взаємозалежні 

положення про природу й функції особливої правлячої групи, яка 

розглядається як вільний союз керівників пануючих у суспільстві соціальних 

інститутів – економіки, політики й військового відомства, що виник за нових 

умов соціально-політичної життєдіяльності американського соціуму 50-х 

років ХХ сторіччя. Цими положеннями є твердження про те, що: 

– у певний період розвитку індустріального суспільства спостерігається 

взаємопроникнення й переплетення інтересів основних сфер громадського 

життя, що безпосередньо сприяють зміні характеру взаємин між 

традиційними соціальними інститутами і їх роллю в суспільстві;  

– влада найбільшою мірою зосереджується в таких сферах як 

економіка, політика, армія; інші інститути виявляються в повній залежності 

від перших структур; 

– у конкретний історичний момент офіційні державні лідери, 

адміністратори корпорацій і військове керівництво поєднуються й 

створюють формат пануючої еліти; 

– свідомість і самосвідомість членів правлячої еліти, визначається в 

значній мірі не тільки їх станом в основних соціальних інститутах, але й 
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вибраними цінностями, якими вони володіють, та духовним світом, що 

формується у них під впливом об’єктивних і суб’єктивних факторів; 

– у підвалинах розвитку суспільства перебуває протистояння пануючої 

еліти з представникам іншої частини соціуму, що утворюють так зване 

«інертне суспільство» [26, с. 83-84].  

У межах аналізу основних положень концепції пануючої еліти 

американський дослідник інтерпретує цілу низку істотних аспектів у 

розвитку й функціонуванні армії (військового відомства) як одного із 

провідних інститутів сучасного суспільства. Зокрема, Ч. Міллс розкриває: 

– по-перше, історію трансформації армії в одне із провідних 

структурних утворень американського суспільства; 

– по-друге, механізм активної взаємодії військового відомства із двома 

іншими соціальними інститутами – економікою та політикою; 

– по-третє, функціональний потенціал армії як соціального інституту. 

Згідно із твердженнями Ч. Міллса, історію трансформації армії в одне із 

провідних структурних утворень американського суспільства формують три 

групи факторів, що пояснюють: 

– специфіку виникнення й становлення американської держави; 

– особливості розвитку міжнародної ситуації після закінчення Другої 

світової війни; 

– всебічність і унікальність загальної та професійної підготовки 

військових кадрів. 

Специфіку виникнення та становлення американського суспільства, 

згідно з результатами досліджень Ч. Міллса, становлять: освоєння територій 

північноамериканського континенту з їхнім наступним захистом винятково 

людьми зі зброєю; традиційне офіційне право на носіння вогнепальної зброї 

всім громадянам країни; формування національної пам’яті на засадах 

введення так званого «світського регістру» кращих родин США тощо. 

«Родини, відзначені внесенням у світський регістр, – відзначав Ч. Міллс, – 

характеризуються останнім як сім’ї, які за своїм походженням, або 
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суспільним становищем, або за іншими ознаками, природно входять до 

складу кращого суспільства якого-небудь окремого міста або низки міст» [26, 

с. 93]. 

Особливості розвитку міжнародної ситуації у світі після закінчення 

Другої світової війни визначаються Ч. Міллсом, виходячи з таких моментів: 

зникнення географічної ізольованості США; 

мілітаризація всіх сфер життєдіяльності американського суспільства; 

існування «сильних» за військово-промисловим потенціалом держав – 

сусідів; 

виникнення нових видів зброї та технологій враження будь-якої 

дальності дії (згідно з результатами досліджень Ч. Міллса, «після Другої 

світової війни загальний напрямок дослідницьких робіт в галузі теоретичних 

наук визначався виключно військовими завданнями» [26, с. 296]; 

загроза виникнення Третьої світової війни – «війни без переможців». 

Ч. Міллс стверджує, що традиції підготовки та підвищення кваліфікації 

професійних військових у сучасному американському суспільстві 

ґрунтуються на таких моментах: одночасна підготовка кадрів в 

економічному, політичному і військовому напрямках; адаптація цих знань до 

конкретної професійної підготовки з військової спеціальності; організація 

практики та наявність досвіду щодо прийняття відповідальних рішень; 

постійний доступ до достовірної міжнародної інформації [26, с. 273]. «З 

перетворенням Сполучених Штатів у велику світову державу, – стверджував 

Ч. Міллс, – сфера впливу військового відомства розширилася й люди, що 

перебувають на вищих щаблях військової ієрархії, проникнули 

безпосередньо в дипломатичні й політичні кола» [26, с. 114].  

Механізм активної взаємодії військового відомства із двома іншими 

соціальними інститутами соціуму – економікою й політикою, визначається 

Ч. Міллсом, виходячи з його аналізу змін, що відбулися з усіма структурними 

утвореннями американського суспільства такого рівня (від держави до 

церкви) з початку ХХ сторіччя до його середини. Дослідником відзначається, 
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наприклад, що церква та сім’я суттєво знизили ступінь свого впливу на 

свідомість громадян країни як на офіційному (державному), так й на 

особистісному рівні, у зв’язку з виникненням та розповсюдженням нових 

тенденцій у життєдіяльності сучасного суспільства, зокрема, процесів 

секуляризації та сексуальної революції. Засоби масової комунікації (у 

дослідженнях Ч. Міллса «засоби масового спілкування»), навпаки, 

перетворилися в провідний спосіб формування суспільної думки й 

індивідуальної свідомості / самосвідомості. «Масові засоби спілкування, – 

відзначає американський вчений, – проникнули не тільки в сферу нашого 

пізнання зовнішньої дійсності, вони проникнули також і в поле нашого 

самопізнання. Вони забезпечили нас новими зразками й мірилами, за якими 

ми уявляємо себе, і вселили нам нові устремління, пов’язані з тим, якими ми 

прагнули б бути і якими прагнули б здаватися для інших» [26, с. 421]. 

Американський дослідник робить висновок, про те, що зростання впливу 

військового відомства після Другої світової війни виявилося не тільки в 

сферах політики, економіки, науки й освіти, але й в просторі формування 

громадської думки. Тобто, такі соціальні інститути як церква, освіта, наука, 

засоби масової комунікації й інші починають активно співпрацювати з 

військовим відомством у контексті процесу, що продовжує мілітаризацію 

американського суспільства, й усезростаючої загрози виникнення Третьої 

світової війни.  

Функціональний потенціал армії як соціального інституту в сучасному 

суспільстві визначається Ч. Міллсом, виходячи з досліджень двох 

вищерозглянутих аспектів – історичного (особливості трансформації 

військового відомства) і сучасного (безпосередньо пов’язаного з існуванням 

поточної міжнародної ситуації у світі). Із цих позицій передбачається, що 

функціональні можливості військового відомства в стабільному 

демократичному суспільстві орієнтовані на:  

– збереження недоторканності державних кордонів, забезпечення 

державного суверенітету країни;  
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– забезпечення й підтримку панування певної соціальної групи – 

пануючої еліти;  

– сприяння розвитку й реалізації соціально-економічного потенціалу 

держави; – підтримку політичної стабільності в суспільстві;  

– здійснення процесу нормативної соціалізації громадян держави; 

– формування лояльної щодо політики, яку здійснює держава, 

громадської думки.  

Слід зазначити, що, згідно твердженням самого автора цього варіанта 

теоретичних побудов, ним був розроблений саме «робочий проект» 

функціонування та динаміки соціально-політичної структури соціуму, 

перевірений на реаліях американського суспільства. Але практика розвитку 

системи світових співтовариств із другої половини ХХ століття підтвердила 

її теоретичну спроможність для інших національних держав.  

Очевидно, що результати уточнення проблемного поля армії у 

контексті аналізу теоретичної спадщини Ч. Міллса, дозволяють 

стверджувати, що для подальших досліджень цього інституціонального 

елементу суспільства доцільно орієнтуватися на такі твердження 

американського вченого. 

А саме:  

– армія як соціальний інститут має власну логіку розвитку, яка 

визначається, зокрема, ступенем напруженості у стосунках між державами 

світу та рівнем підготовки військових кадрів; 

– рівень ефективності трансформації збройних структур слід 

розглядати та прогнозувати у межах аналізу змін, що відбуваються у 

динаміці та функціонуванні, насамперед, економічної та політичної сфери 

суспільства. 
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2.2. Проблемне поле армії у форматі політичних теорій сучасності 

 

Як було зазначено вище у сучасному політологічному дискурсі 

насамперед проблемне поле армії пропонується розглядати в контексті 

застосування провідних положень класичних політичних теорій 

(структурного функціоналізму, системного аналізу, інституціоналізму / 

неонституціоналізму). 

Структурний функціоналізм (структурно-функціональний аналіз), 

основні положення якого запропоновано відомими західними дослідниками 

Е. Дюркгеймом, Б. Малиновським, Р. Мертоном, Т. Парсоном, А. Радкліфф-

Брауном, Г. Спенсером та ін., передбачає розглядати суспільство як цілісний 

організм, що складається з частин, елементів, які виконують певні функції. 

Суспільні процеси і явища можна пояснити, аналізуючи їх функції в 

суспільній системі. Суспільство зберігає стійкість, оскільки реалізуються всі 

необхідні для соціального організму функції, в тому числі й функція 

збереження безпеки / захисту [27, с. 123]. 

Функція є «сукупність дій, спрямованих на задоволення потреби або 

потреб системи» [38, с. 118]. 

Розгляд та аналіз функцій будь-якої системи соціальної діяльності – 

найважливіший момент її теорії. Це пов’язано з тим, що процеси, що 

відбуваються в кожній системі соціальної діяльності, визначаються, в 

кінцевому рахунку, тим, що вона здійснює певну функцію в більш широкому 

цілому. 

Відтак, армію (ЗС) можна розглядати як певне соціально-політичне 

утворення, що має організовану структуру, кожний елемент якої здійснює 

конкретну функцію й сприяє реалізації функціонального потенціалу цього 

формального інституту в цілому. 

Тобто, ЗС пропонується розглядати як поліфункціональне утворення, 

що має як зовнішні, так й внутрішні функції. 
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Найчастіше до першої групи функцій армії відносять такі: 

«забезпечення суверенітету держави, збереження недоторканності кордонів, 

вирішення проблем, що мають загальнолюдське значення, допомога жертвам 

агресії, союзникам». До другої – «забезпечення панування певної соціальної 

групи; врегулювання і запобігання виникнення внутрішніх соціально-

політичних конфліктів, які загрожують розвалом державі, тобто збереження 

її територіальної цілісності, виховання у громадян готовності захисту своєї 

Батьківщини, формування навичок моральної поведінки в подальшій 

трудовій діяльності, морально-психологічна підготовка молоді до життєвих 

труднощів» [40, с. 160]. 

Очевидно, що при застосуванні цього підходу до аналізу сучасної армії 

за його межами дещо залишається розгляд контексту, за умов якого 

здійснюються зміни у структурі та функціях цього соціально-політичного 

інституту 

Системний аналіз – спосіб наукового пізнання і практичної діяльності з 

позиції якого окремі частини певного явища / процесу розглядаються в тісній 

єдності з цілим. Тобто, з позиції цього підходу (згідно до ідей К. Боулдінга, 

Д. Істона, Н. Лумана, Т. Парсонса. А. Рапопорта та ін.) армію можна 

розглядати як відносно самостійну систему (організацію / установу / 

структуру), що характеризується множинністю складових елементів – 

змістом, властивостями, формами, методами і певними рівнями складності та 

має власне середовище існування.  

Так, М. Требін зазначає, що «системному аналізу притаманний 

важливий методологічний спосіб, сутність якого полягає в необхідності 

розгляду процесів, що відбуваються у збройних силах, з урахуванням їх 

якісної природи та якісної специфіки» [41, с. 15]. За словами вітчизняного 

дослідника, структурний функціоналізм дозволяє розглянути 

«функціонування й розвиток збройних сил в найбільш абстрактному 

вигляді», а системний – «дослідити їх реалізацію в межах певної суспільної 
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системи, розкрити їх конкретно-історичний зміст, визначити специфічні 

якості» [41, с. 15]. 

Крім того, виходячи із змісту цілої низки публікацій щодо дослідження 

сучасних ЗС, можна стверджувати, що саме у контексті застосування 

системного підходу, армію пропонується розглядати одночасно й як:  

державну установу (захищає інтереси правлячої еліти, підтримує 

правопорядок у державі та у її відносинах з іншими суб’єктами міжнародної 

системи);  

правову організацію (функціонує згідно з політико-правовими нормами 

власної держави та нормами міжнародного права);  

жорстко авторитарну, ієрархічну систему (існує на традиційних 

принципах комплектування та реалізації свого функціонального потенціалу) 

[35; 42]. Тобто, застосування таких методологічних засад дозволяє 

обґрунтувати доцільність їх доповнення провідними положеннями теорії 

організацій та управління / менеджменту [див., напр., 48]. 

Слід зазначити, що у контексті застосування системного підходу до 

аналізу проблемного поля армії виникає багато моментів невизначеності 

щодо інтерпретації отриманих результатів. Можна погодитися з авторами 

«Короткого Оксфордського політичного словника» (2006), які стверджують, 

що «нині, за винятком спорідненої галузі – аналізу світових систем, – 

системний аналіз ніхто не сприймає всерйоз. Вважають, ніби його уявлення 

надто невизначені, а зв’язки з емпіричними свідченнями випадкові; ніколи не 

зрозуміло, що в дисципліні править за перевірку, а що – за фальсифікацію 

теорії систем» [22, с. 628]. 

Ціла низка дослідників (від К. фон Байме до Б. Пітерса) вважає, що 

певні моменти невизначеності в сучасних політичних теоріях вдається 

уникнути у результаті розвитку їх саме у напряму інституціоналізму / 

неоінституціоналізму [4]. 

Значущість дослідження політичних інститутів є закономірною, адже 

політична система в одному із вимірів являє собою низку політичних 
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інститутів, що певним чином функціонують, взаємодіють поміж собою, 

створюють певні системні утворення. 

Відповідно, не дивлячись на продукування в політичній науці та в 

міждисциплінарних дослідженнях множини новітніх підходів із достатньо 

великим евристичним потенціалом не можна зневажати одним із 

найдавніших та «глобальним» підходом у політології – інституціоналізмом.  

На думку Л. Бунецького саме у вітчизняній політології кількість 

інституційних досліджень дещо обмежена, і це, не дивлячись на пріоритетні 

позиції інституціоналізму у західній політичній науці [7, с. 140]. На 

актуальності інституціоналізму в межах політичної науки наголошує велика 

кількість вчених. Так, автори збірки «Політична наука: нові напрямки» 

звертають увагу на посилення важливості інституційних факторів у 

політичному житті, зокрема, Д. Аптер підкреслює базисність 

інституціонального підходу (який включає у себе в тому числі і 

неоінституціоналізм) для сучасних порівняльних досліджень [2, с. 363]. 

Передтечією інституціоналізму у соціально-політичних науках були 

дослідження, які всебічно аналізували різноманітні інститути суспільства [43, 

c. 76]. 

Так, в межах позитивістської теорії, О. Конт розглядав соціальні 

інститути (в тому числі і військові) у якості провідних елементів суспільного 

життя. Відповідно до загального контексту концепції О. Конта, де теорія 

розвитку суспільства представлялася через соціальну статику та соціальну 

динаміку, соціальні інститути підкоряються як законам соціальної статики, 

так і законам соціальної динаміки, і тому від них залежить суспільний 

порядок та його прогрес. 

У контексті досліджень, зокрема, еволюційної теорії Г. Спенсера, 

поняття «соціальний інститут» аналізується поряд із категорією 

«організація», ним вчений позначав механізм самоорганізації спільного 

життя людей, наголошуючи, що «соціальні інститути – це диференційовані і 
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спеціалізовані «органи», які організовують існування спільного життя членів 

суспільства («соціального організму»)» [43, c. 77]. 

Вчений виокремив п’ять груп соціальних інститутів: домашні (сім’я, 

шлюб); обрядові / церемоніальні (звичаї, етикет, традиції); політичні 

(держава, армія, поліція); церковні (церква, секта, монастир); професійні та 

промислові (цех, професійні спілки, фабрики). Інститути у Г. Спенсера 

постають головними структурними елементами еволюції, кожний з них 

спрямований на оптимізацію та організацію сумісної діяльності індивідів. У 

разі виникнення політичних інститутів, можемо казати про необхідність 

регулювання конфліктів у суспільстві. Потреби соціуму у обороні, 

розширенні території, додаткових ресурсах, на думку Г. Спенсера, гуртують 

та дисциплінують членів суспільства, спрямовують на створення таких 

утворень як армія, держава, тощо – які можуть забезпечити інтеграцію, 

порядок і безпеку [43, c. 77]. 

У своїй спробі системно дослідити суспільство, вчений розглядає 

сукупність соціальних інститутів як цілісність, в якій функціонування кожної 

окремої одиниці залежить від усіх інших а також від чіткого розподілу сфер 

впливу та відповідальності [43, c. 77]. «Нормальне» функціонування 

суспільства здійснюється у разі присутності певного рівня узгодженості в 

діяльності ключових інститутів. Кожен з них виконує свої функції і не в змозі 

замінити інші інститути. 

У М. Вебера соціальні інститути представлені у більш-менш явній 

формі у якості складних мереж соціальних відносин та інтересів або ж у 

якості функцій, пов’язаних із якоюсь структурою покори, обов’язку або, ж, за 

термінологією М. Вебера, законності [43, c. 78]. В контексті концепції 

легітимного панування вченим також обґрунтовується ідея щодо здійснення 

взаємовпливу таких структур за певних умов організації і здійснення 

політичного управління [43, c. 78]. 

Слід звернути увагу на дослідження Ч. Міллса, який розкрив всебічний 

зв’язок між соціальними інститутами суспільства, розглядаючи їх як 
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суспільну форму певної сукупності соціальних ролей, що утворюють 

інституційний порядок. У контексті його концепції правлячої еліти, 

взаємодія таких ключових інститутів як економіка, політика і армія вкрай 

важлива для забезпечення та підтримки правлячої еліти. 

У межах політичної науки засновником інституціоналізму прийнято 

вважати М. Оріу, який окреслив логічну систематизовану схему дослідження 

інститутів, в якій визначив положення про виникнення інститутів, їх 

різновиди, особливості розвитку а також умови ефективного функціонування 

і взаємозв’язку у межах окремого суспільства [43, c. 78]. 

У своїй інституціональній теорії М. Оріу намагався поєднати політичну 

та правову теорії. Інститути для вченого поставали у якості одного з 

важливих елементів суспільства, яке, на його думку представлене взаємодією 

різноманітних інститутів. Інститут створюється, коли люди об’єднуються для 

здійснення спільних дій і переймаються почуттям єдності за допомогою 

загальних інтересів та ідей. М. Оріу пропонує і відповідне визначення 

інституту – це ідея справи або підприємництва, яка здійснюється правовими 

засобами [43, c. 79]. Узагальнюючи різноманіття інститутів, науковець 

пропонує виділити два їх типи – корпоративні, які інкорпоровані у соціальні 

колективи та речові, що не мають власної організації і можуть 

застосовуватися в межах будь-яких об’єднань. 

Становлення інституціоналізму, початок його теоретичного 

оформлення вчені фіксують з кінця XIX ст. Свій евристичний потенціал 

інституціоналізм представив на ранньому розвитку політичної науки і аж до 

50-х років ХХ ст.. [32, с. 147]. 

Визнання інститутів ключовим об’єктом політичної науки 

підтверджувалося як нормативно (Міжнародний колоквіум з питань змісту і 

структури політичної науки ), так і безпосередньо в наукових дослідженнях 

науковців, де серед центральних проблем політології фіксувався на першому 

місці саме інституціоналізм (як старий, так і новий) [34, с. 12]. Даний напрям 
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було представлено дослідженнями В. Вільсона, Дж. Брюса, Т. Коула, 

Г. Картера, К. Фрідріха та іншими. 

У своїй класичній версії інституціоналізм пов’язаний із особливостями 

розвитку політології на її початковому етапі, коли превалював її розгляд у 

якості державознавства із відповідними напрямками дослідження – вивчення 

держави, її структури, органів, інститутів, через які держава виконує свої 

функції [32, c. 147]. Саме це визначило ключові положення 

інституціоналізму. 

Розглядаючи особливості представлення категорії «політичний 

інститут» у інституціоналізмі, А. Колодій акцентує увагу на її аналізі через 

ідентифікацію із такими поняттями як «державні установи», «політичні 

організації» [21, с. 66]. Відповідно, у класичному інституціоналізмі 

дослідження орієнтовано на формально-правовий опис інститутів, їх 

зовнішніх характеристик та особливостей функціонування в межах 

політичної системи; та безпосередньо на аналіз формально-правових 

інститутів які, відповідно, характеризуються формально-правовим 

характером. Дослідження в межах інституціоналізму орієнтовані у першу 

чергу на такі формальні складові політичної системи як держава, її інститути, 

вибори, партії тощо та на правові норми. 

Для інституціональних досліджень характерними є такі ключові методи 

дослідження як: 

– описово-індуктивний – орієнтований на традиційні історичні методи 

дослідження, в яких відбувається опис та аналіз явищ (в тому числі і 

інститутів), що відбувалися у минулому, але можуть пояснити сучасні 

політичні явища; головний акцент здійснюється на описі та розумінні; 

констатується реальність інститутів, відповідно, і можливість спостерігати за 

ними як за конкретними утвореннями; 

– формально-легальний – складається із двох напрямків: 1) 

дослідження публічного права, 2) дослідження офіційних урядових структур. 

Даний метод дозволяє, з одного боку, визначити вплив легальних правил та 
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процедур на функціонування демократії, залежної від них; а з іншого – 

показати вплив правил на політичну поведінку; 

– історико-компаративістський – спрямований на дослідження 

інститутів через порівняння інститутів в різних країнах [1, с. 98]. 

Дані методи дають змогу звернути увагу на структурні деталі 

досліджуваних явищ, здійснити формальний опис інституцій, розглянути їх у 

історичному розвитку. 

Отже, інституціоналізму як стратегії політичних досліджень 

притаманний у першу чергу формально-правовий опис функціонування 

інститутів (насамперед держави та її структур). Звідси низка вчених 

узагальнює ключові положення інституціоналізму, серед яких: конкретність 

інститутів, що вивчаються; незалежність існування законів, формальних 

норм та їх вплив на політичну систему і поведінку індивіда [33, с. 218-219]. 

Певного розвитку інституціоналізм набув у роботах М. Дюверже, в 

яких спостерігається відхід від юридичного методу дослідження політичної 

організації суспільства, і аналіз інститутів пропонується розширити за 

рахунок соціологічного підходу. Це дає змогу, на думку М. Дюверже, по-

перше, розширити традиційне поле досліджень, включивши до нього 

інститути, які повністю або частково ігноруються правом – політичні партії, 

громадську думку, пропаганду, пресу, групи тиску тощо; по-друге, навіть ті 

інститути, що регламентовані правом, не повинні вивчатися в юридичному 

аспекті, вони потребують визначення їх реального значення – поза правом, у 

відповідності до конкретних фактів [13, с. 209]. 

Самі ж політичні інститути М. Дюверже розглядав як моделі людських 

відносин, з яких копіюються конкретні зв’язки, набуваючи, таким чином, 

характер стабільних, стійких та міцних [18, с. 266]. 

Важливим моментом у теорії М Дюверже є визначення взаємозв’язку 

між політичними інститутами та суспільством – сукупність політичних 

інститутів, що діє у даній країні у даний момент складає на його думку, 
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політичний режим. За виразом вченого «політичні режими – це сузір’я, 

зірками в яких є політичні інститути [13, с. 209]. 

Звертаючи чималу увагу на формальні інститути, інституціоналізм 

виявив свою обмеженість у суспільстві, де вагому роль стали грати 

структури громадянського суспільства та неформальні інституції. 

Окреслюючи недоліки даного підходу, також необхідно звернути увагу на 

дещо жорсткі межі, встановлені у інституціоналізмі політико-правовою 

теорією, занадто формалізований підхід. Обмеженість даного підходу також 

виявлялася у ігноруванні неполітичних факторів (психологічні, 

соціокультурні тощо). 

Дослідження армії через призму інституційного підходу дозволяє 

окреслити особливості становлення та функціонування даного інституту, 

різноманіття зв’язків усередині інституту, взаємозв’язки поміж армією та 

іншими соціально-політичними інститутами, в тому числі і з громадянським 

суспільством (І. Денисенко, Ю. Калагін, Р. Рудя, О. Панфілов, М. Требін та 

ін.). 

Разом з тим, слід зазначити, що простота теорії, її класичний характер, 

традиціоналізм – роблять інституціоналізм з одного боку універсальною 

теорією для використання у дослідженні політичних інститутів, а з іншого 

боку – обмеженою для аналізу як нових утворень, так і взаємозв’язків, 

характерних для соціально-політичних інститутів, які обумовлені новими 

умовами, сутністю надскладного сучасного соціуму (суспільство ризику, 

мережеве, програмоване, інформаційне суспільство тощо). 

Тому звернемо увагу, що у контексті інституційного аналізу армії, 

розглядаючи інституційний підхід у широкому контексті, більшу увагу слід 

приділити так званому «новому» інституціоналізму у різноманітті його 

напрямків, який в сучасних умовах постає більш прогресивним і дає 

можливість вийти на нові контексти у дослідженні взаємодії армії та 

суспільства. 
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Усі недоліки інституціоналізму було подолано у процесі його розвитку, 

коли у 80-х роках він постав у оновленій якості, як неоінституціоналізм (або 

новий інституціоналізм). Даний напрям виник як відповідь на необхідність 

дослідження нових суспільно-політичних явищ та пізнавальну обмеженість 

пануючих на той час біхевіоралізму, структурного функціоналізму та теорії 

раціонального вибору надати відповіді на виклики сучасності. 

Трансформаційні процеси, які охопили абсолютно усі сфери суспільно-

політичної реальності у кінці ХХ ст. та, відповідно, соціально-політичні 

інститути, призвели як до значного «оновлення» інституційного поля, так і 

до появи нових інституційних утворень, що потребувало нестандартного 

методологічного інструментарію. 

Серед причин виходу до наукового поля політичної науки 

неоінституціоналізму виокремлюють також:  

необхідність наближення теорії до реальності;  

визнання значущої ролі інститутів у якості посередників у формуванні 

політичної поведінки індивідів;  

прийняття сучасного суспільства як надскладного та динамічного, в 

якому політична система також постає досить складною та 

непередбачуваною [14, с. 14]. 

Новий інституціоналізм, на думку представників даного підходу, 

Дж. Марча та Й. Олсена, розвивався на противагу контекстуалізму, 

редукціонізму, функціоналізму та інструменталізму, він поставав як 

відповідь на пізнавальну обмеженість даних принципів в політичній науці 

[14, с. 14-15]. 

Формуючись через критику, в першу чергу традиційного 

інституціоналізму, новий підхід запропонував принципово трансформовані 

принципи та положення, які можна представити у вигляді конвергенції 

різних підходів – від інституціоналізму до біхевіоралізму. У своїй роботі 

«Новий інституціоналізм: організаційні чинники у політичному житті» 

Дж. Марч та Й. Олсен представили положення нового підходу, в яких 
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поєднуються у першу чергу «старий» інституціоналізм та біхевіоралізм: «і 

політичні інститути, і держава є повноправними творцями політики, мають 

власні інтереси; інститути здійснюють визначальний вплив на політичну 

поведінку, встановлюючи рамки індивідуального вибору через формування 

та вираження переваг; усвідомлення громадянами політичних цілей хоча б 

частково визначається інституційним контекстом» [24, с. 31]. 

Уперше фундаментальні принципи неоінституцйної теорії було 

запропоновано Дж. Мейєром, Б. Роуеном, П. Дімаджіо та У. Пауелом [46, c. 

116]: 

– організації та інститути конструюються суспільством, тому вони є і 

реальністю і «міфом»; 

– організації та інститути постійно відтворюються через традиційні дії; 

– одним із джерел прийняття рішень і, відповідно, відтворення 

організаційної структури є смисли та передумови про легітимність та 

нормальність, непередбачувані обставини та звичні способи дії; 

– організації та інститути стосуються також відносин влади (примус до 

використання правил за допомогою санкцій). 

Порівнюючи «старий» та «новий» інституціоналізм, Б. Пітерс визначає 

такі характеристики нової теорії як [33, с. 219]:  

– увага до теорій розвитку і використання методів кількісного аналізу 

(К. фон Байме, звертаючи увагу на дану особливість нової теорії, наголошує 

на розвитоку неоінституційної методології в межах модернізаційної теорії, в 

якій розвиток суспільних інститутів постає у якості головного чинника 

суспільних змін [4, с. 93]; 

– акцент на вивченні не формальних, структурних аспектів інститутів, а 

на дослідженні реальної поведінки; 

– основна увага на результатах функціонування інститутів – чи то 

політичних рішеннях, чи то соціальних програмах, «роздуми» нового 

інституціоналізму спрямовані на просунення тематики соціальної політики 
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до політичної науки, увага акцентується на вигодах і зобов’язаннях, якими 

наділяються громадяни; 

– можливості дослідження інститутів з більш широких 

компаративістських позицій. 

Відповідно, для нового теоретизування характерний оновлений 

категоріально-понятійний апарат дослідження. Крім уведення нових для 

інституціоналізму термінів («інституційний простір», «інституціональна 

практика», «правила гри» і т. ін.) [43, с. 80], можна побачити і «нову» 

інтерпретацію традиційних понять. Зокрема, це стосується розуміння 

ключового поняття «інститути», які тепер інтерпретуються «у якості 

факторів, що визначають напрямок політичного розвитку»; «інститути 

забезпечують стабільність та передбачуваність, регулярність та стійкість 

поведінки акторів, вони впливають на політичний вибір» [8, с. 64]. 

Інститути розглядаються як повноцінні актори, оскільки люди, що є 

складовою частиною цих утворень, діють не тільки за їх логікою, а мають 

свої інтереси та можуть впливати на політику. Крім цього, інститути 

впливають на поведінку індивідів через формування певних уподобань 

(легітимність як основа відтворення інститутів). 

Через широке різноманіття поглядів на сутність інституту, в 

неоінституціоналізмі існують різні його визначення із різними сенсами та 

наголосами, але можна навести визначення Дж. Марч та Й. Олсена, яке 

вважається для неоінституціоналізму базовим – це «відносно стійкий набір 

правил та організованих практик, втілений у структурах значень та ресурсів, 

які є інваріантними по відношенню до індивідів і стійкими перед 

специфічними вподобаннями та очікуваннями індивідів а також перед 

зовнішніми умовами, які схильні до мінливості» [54, р. 3]. 

Виходячи із вказаних положень, можемо визначити, що одним із 

ключових питань, яке постає на порядку денному для неоінституціоналістів є 

аналіз взаємовпливу інститутів і акторів, особливості становлення нових 

інститутів у процесі соціальних змін. Розширення наукового аналізу та 
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розуміння сутності інститутів додало до сфери досліджень 

неоінституціоналістів крім формальних інститутів, неформальні інституції та 

зовнішнє середовище (у першу чергу соціокультурний контекст), що впливає 

на функціонування інститутів. 

Для неоінституціоналізму характерним є аналіз на трьох рівнях – 

інституційному, організаційному та індивідуальному, що допомагає 

проаналізувати взаємопов’язані питання різних порядків: «закономірності 

розвитку, відбору і зміни інститутів; вибір організаційних форм в залежності 

від особливостей інституційного середовища; особливості інституційної 

практики, поведінки акторів в різних організаціях» [32, с. 153]. 

Новий інституціоналізм представлений різноманітними напрямками, 

що робить його на перший погляд дещо неоднорідним, але, як зауважує 

С. Патрушев, усі напрями даної теорії не виключають один одного, а 

взаємодоповнюють [15, с. 18]. 

Ідентифікація даних напрямів здійснюється вченими дещо по різному. 

Так, Б. Пітерс пропонує виокремити наступні різновиди нового 

інституціоналізму – нормативний, раціонального вибору, історичний, 

соціальний та структурний [33, с. 220]. 

Серед різноманіття представлених напрямів нового інституціоналізму, 

А. Колодій пропонує виокремити найбільш актуальні для політичної науки: 

соціологічний (до нього відноситься, зокрема, нормативний), історичний, 

неоінституціоналізм обмеженого вибору (раціонального вибору) [21, с. 132]. 

Перш ніж представити особливості кожного з даних підходів та їх 

пізнавальні можливості щодо дослідження армії, зазначимо, що таке 

різноманіття напрямів не вказує на їх несумісність та відсутність загальних 

характеристик неоінституціоналізму. 

Серед положень, представлених у науковому дискурсі, що засвідчують 

цілісність неоінституціоналізму, перш за все, є підкреслення значущості 

інститутів. 
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Б. Пітерс до цього також надає показники цілісності даної теорії та 

індикатори, що, зокрема, відрізняють її від інших теорій: 

– дослідження структурних рис суспільства, зокрема і політики як 

формальних, так і неформальних;  

– фіксація певної стабільності в часі структур, які розглядаються; 

– інститути впливають на поведінку індивідів як у формальному, так і 

неформальному полі; 

– інститути мають систему спільних цінностей, які повинні прийматися 

їх членами [цит. за: 39, с. 193]. 

Історичний інституціоналізм (Т. Скочпол, Ч. Тіллі, С. Стейнмо та інші) 

зорієнтований на історичність як базову ознаку інститутів. Теоретиками 

даного напряму звертається увага на так званий «первинний інституційний 

вибір», що було зроблено в історичному минулому і який впливає на 

політичний процес сьогодні. Ключове поняття даної теорії в різних 

інтерпретаціях «тропа залежності», «шлях попереднього розвитку» тощо 

саме пов’язується із залежністю від рішень, виборів, що було зроблено у 

минулому і які постають у сьогоденні ключовою лінією розвитку 

інституційного середовища. 

За рахунок даних особливостей, дослідниками основна увага 

приділяється державі, державному сектору, при чому держава розглядається 

як сукупність взаємопов’язаних організацій, що мають власні інтереси [33, с. 

223]. Інституційні зміни, інституційний розвиток в даній теорії пов’язані із 

кризою, конфліктом усередині системи, що є поштовхом для 

переформатування інституційної структури. Оскільки саме такі моменти 

здебільшого привертають увагу представників історичного 

інституціоналізму, можна зазначити, що основний об’єкт дослідження в 

межах даного напрямку – революційні процеси [16, с. 401]. 

Серед ефективних версій інституціоналізму прийнятних для аналізу 

армії як політичного інституту є інституціоналізм раціонального вибору, 

який, на думку К. Шепсла, є доцільним для дослідження стійких у часі 
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структурованих інститутів [53, р. 28]. А з точки зору Б. Вейнгаста – за 

допомогою засобів, представлених даним напрямком, можна досліджувати як 

самі інститути, так і інституційний вибір, і тривалість існування інститутів 

[9, с. 181]. 

Звертаючись до інституціоналізму раціонального вибору, зазначимо 

про вплив на нього економічної теорії фірм, економічного інституціоналізму, 

економічної теорії, теорії ігор, що знайшло відображення у його різних 

положеннях. Серед представників даного напряму – Е. Остром, К. Шепсл, 

Д. Норт, О. Уільясон та інші, вчені, що отримали світове визнання 

(Нобелевська премія) в області економіки, привнесли в політичну теорію такі 

специфічні поняття як «трансакційні витрати», «economic governance» (як 

«економічна регуляція») та інші і оновили зміст таких категорій як 

«економічний дискурс», «економічний публічний простір» та інших, що 

показують безпосередній зв’язок політичної теорії із економічною теорією, і 

з теорією ігор [17]. 

Слід зазначити, що останнім часом й вітчизняні дослідники приділяють 

відповідну увагу розробці даного напряму, зокрема, в працях О. Третяка, 

В. Торяника. М. Міхейченко. А. Нікуліна акцент робиться саме на уточненні 

сенсу поняття «економічна публічна сфера» у контексті «поєднання 

публічних проявів експертних, звичайних, профанських, прагматичних та 

професійних поглядів на економіку» та функціональність її елементів за 

нових умов розвитку сучасного суспільства / світу [55]. 

Серед особливих характеристик інституціоналізму раціонального 

вибору в методологічному плані, зокрема, у сфері конституційного аналізу, 

Б. Вейнгаст визначає наступні: 

– можливість систематизовано вивчати результати функціонування 

інститутів; 

– компаративний характер методології; 

– можливість вивчення ситуації, в якій актори намагаються впливати на 

інститути за умови змін; 
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– можливість дослідження макрополітичних явищ за допомогою 

мікроповедінкових моделей; 

– можливість аналізу інститутів на двох рівнях: 1) вивчення результатів 

їх діяльності як незмінних та екзогенних, 2) дослідження питання набуття 

інститутами тієї чи іншої форми, яка дозволяє залишатися їм ендогенними 

величинами; ці два рівні у своїй сукупності дозволяють зрозуміти 

еволюційний розвиток інститутів [9, с 182]. 

Сюди ж можна додати дедуктивну модель дослідження, коли 

досліджуване явище аналізується з точки зору загальних законів – 

визначається, що відбувається із цими законами при певних умовах; 

наявність в основі напрямку принципу методологічного індивідуалізму – у 

центрі уваги незалежний індивід, який приймає рішення у відповідності до 

власних інтересів та на власний розсуд [31, с. 40]. 

Дана специфіка відобразилася на певному розумінні інститутів. За 

К. Шепслом, в межах інституціоналізму раціонального вибору можна 

виокремити два підходи до сутності інститутів. У межах першого інститути 

постають у якості зовнішніх обмежувачів, або «правил гри», нав’язаних 

ззовні для визначення дій акторів (акцент на примусовому характері 

інститутів, яскравий представник Д. Норт). У другому підході природа 

інститутів абсолютна протилежна – вони постають як «правила гри», 

запроваджені самими «гравцями» з урахуванням бажаних способів та видів 

взаємодій (інститути) [37, с. 85]. 

У межах політичної науки найчастіше звертається увага на розуміння 

інститутів в інтерпретації Д. Норта, яке постає для усього 

неоінституціоналізму базовим. Інститути визначаються як «правила гри» у 

суспільстві, або ж створені людиною обмежувальні рамки, необхідні для 

організації взаємовідносин між людьми. Відповідно, інститути впливають на 

структуру спонукальних мотивів індивідів, зменшують невизначеність, 

організовуючи повсякденне життя [28, с. 17-18]. Слід зазначити, що 

інститути можуть включати як неформальні обмеження, так і формальні, а 
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також механізми, що забезпечують їх виконання – саме все це на думку 

Д. Норта «створює у сукупності увесь характер гри» [28, с. 19].  

У методологічному плані у дослідженні армії як політичного інституту 

пізнавальний інтерес становить теорія інституційних змін Д. Норта. Для 

розуміння сутності інституційних змін Д. Нортом акцентується увага на 

принциповій різниці між інститутами та організаціями. Якщо інститути – 

«правила гри», то організації – гравці, їх взаємодії між собою набувають 

форми інституційної зміни [29, с. 4]. 

Інститути у якості «рамок», що обмежують взаємодію індивідів, 

представлені і формальними правилами, і неформальнми обмеженнями з їх 

механізмами примусу. Організації (профспілки, політичні партії, релігійні 

спільноти) у свою чергу складаються із груп людей, що мають спільні цілі, 

досягнення яких стає рушійною силою інституційних змін [29, с. 4]. Д. Норт 

звертає увагу на можливості індивідів як економічних агентів в межах своїх 

повноважень як частини організації приймати рішення, що або змінюють 

правила гри, або створюють нові обмеження. 

Для розуміння сутності інститутів та інституційних змін і побудови 

аналітичної схеми дослідження інститутів Д. Норт у нарисі «5 тез про 

інституціональні зміни» визначає відповідні тези, які будуть доречними для 

дослідження особливостей армії як політичного інституту [29, с. 3]: 

– ключовими для інституційних змін є безперервна взаємодія між 

інститутами та організаціями у економічному середовищі із його рідкістю 

(мається на увазі обмеженістю ресурсів) та, відповідно, конкуренцією; 

– конкуренція змушує організації постійно інвестувати у знання та 

навички, щоб вижити (чим сильніше конкуренція, тим скоріше будуть 

відбуватися інституційні зміни). Дані навички та знання, що здобуваються 

індивідами та їх організаціями, дадуть можливість формуванню більш 

глибшого розуміння альтернативних можливостей, і, відповідно вибору 

(шляху розвитку), що може змінити інститути; 
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– інституційна структура забезпечує стимули, що визначають види 

знань та навичок, які мають набуватися для отримання максимального 

виграшу; 

– розуміння усього цього випливає із менталітету (під менталітетом 

розуміється суб’єктивне сприйняття агентом об’єктивних умов); культура, 

повсякденна рутина, результати навчання, особливості співвідношення даних 

факторів – усе це є основою для інтерпретації індивідом зовнішнього 

середовища, а оскільки набір цих факторів специфічно виявляється у 

кожного окремого індивіда, «вибір» буде робитися по-різному, в залежності 

від «бачення реальності»; 

– на основі того, що виживання організацій зазвичай залежить від 

інституційних форм, які створені інституційною структурою разом із 

складною мережею взаємовідносин, по-перше, інституційні зміни є 

інкрементними (ті, що поступово перетворюються); по-друге, залежними від 

шляху розвитку (обумовленість тими знаннями та навичками, у які 

здійснюються інвестиції – акцент здійснюється на інерційному характері 

розвитку). 

На базі вищевказаних п’яти тез науковець пропонує схему дослідження 

інститутів, яка відрізняється для моделей теорії ігор та для просторових 

політичних моделей інститутів [29, с. 9]. Важливість теорії ігор пов’язується 

вченим із вивченням питань співробітництва – як воно відбувається і за яких 

умов. Саме тому у центрі уваги Д. Норта – концепція трансакційних видатків 

та когнітивний підхід до раціонального вибору. 

Зазначимо деякі положення, висунуті Д. Нортом, що стосуються 

вищезазначених концептів. Вплив інститутів на трансакційні витрати 

(витрати оцінки корисних властивостей об’єкту обміну (у першу чергу 

пов’язані із обмеженістю інформації) та витрати забезпечення прав та 

примусу до їх виконання) та трансформаційні витрати пов’язані із 

проблемою виконання зобов’язань / контрактів. Інституційне поле впливає на 

трансформаційні витрати через технологію, яка застосовується, на 
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трансакційні – саме через безпосередній зв’язок між цим типом витрат та 

інститутами [28, с. 87]. 

Розмірковуючи про контроль за виконанням контрактів, Д. Норт 

доходить висновку про його більшу ефективність з боку суспільства у особі 

держави, та в той же час формулює питання про ефективність цієї 

контрольної функції [28, с. 81]. Це питання пов’язано із глобальною 

проблемою – чи можна створити діючий механізм контролю третьої сторони 

та, відповідно, ідеальну державу, яка зможе ефективно здійснювати нагляд за 

виконанням контрактів (ця проблема перманентно виника через слідування 

принципу максимізації особистої вигоди). 

Концепція трансакційних витрат відносно політичних ринків акцентує 

увагу на факторах виникнення труднощів виконання зобов’язань на цих 

ринках [29, с. 12]. Ураховуючи, що трансакційні витрати пов’язані із 

витратами щодо виміру та реалізацією контрактів, можна зазначити, що в 

рамках політичних ринків досить складно виміряти, на відміну від 

економічних ринків, об’єкт обміну і, відповідно примусити до виконання 

контракту. Саме тому Д. Норт визнає більшу схильність даних ринків до 

неефективності [29, с. 12]. 

Якщо в межах економічного ринку велику роль відіграє конкуренція, 

що призводить до відмирання старих інститутів або до їх зміни, для 

політичного ринку вона менш ефективна. Загалом, серед джерел 

інституційних змін, Д. Норт виокремлює:  

по-перше, зміни відносних цін та,  

по-друге, ідеологію, під якою науковець розуміє суб’єктивні моделі, 

через які люди сприймають навколишній світ. Саме ідеологія допомагає у 

виправданні існуючого становища, знижуючи витрати на примус. 

У підсумку пропонується алгоритм дослідження, який досить 

універсальний, і, відповідно, підходить для аналізу як економічних, так і 

політичних інститутів: 
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– для розуміння формування інститутів необхідно визначити сутність 

зв’язку між культурою, менталітетом, який виявляється фактором вибору, що 

здійснюється індивідами і інститутами, які і є «продовженням менталітету»; 

– для пояснення існування неефективних економічних та політичних 

дій пропонується здійснити аналіз політичних ринків в рамках концепції 

трансакційних витрат, яка ураховує неповну інформацію про реальність, 

менталітет гравців, а також залежність від напряму руху в еволюції 

інститутів; 

– дослідження взаємодії формальних та неформальних норм; 

– з’ясування взаємодії інститутів та менталітету гравців для визначення 

їх впливу на залежність від напрямку руху. 

Отже, в межах авторського дослідження можна запропонувати як у 

цілому використовувати дану схему для аналізу армії як політичного 

інституту, так, і зокрема, звернути увагу на такі моменти як: проблеми 

інституційного контролю армії з боку держави, вплив на зміни політичного 

інституту армії «траєкторії розвитку», менталітету, конкурентного 

середовища, роль держави у формуванні даного інститут, взаємозв’язок із 

неформальними інститутами, питання ефективності армії тощо. 

Ще один з представників інституціоналізму раціонального вибору 

Дж. Б’юкенен, який деталізує даний напрям у теорії суспільного вибору. 

Незважаючи на те, що дана теорія відноситься більшою мірою до 

економічної теорії, на думку її представників, методи аналізу ринкової 

поведінки можна застосовувати до дослідження будь-якої сфери, в тому 

числі і політичної, апелюючи до того, що в будь-якій діяльності індивіди 

керуються одними й тими самими мотивами. 

Дж. Б’юкенен в основі методологічних пошуків для аналізу соціально-

економічних процесів покладає принцип соціального порядку сучасного 

суспільства із ключовим принципом – «вільні відносини між вільними 

людьми». Політика у контексті досліджень Дж. Б’юкенена постає як арена 

обміну, а індивіди як актори із економічним інтересом. У відповідності із 
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даними положеннями політичні рішення представлені через вибір 

альтернативних варіантів, а досягнення суспільної згоди відбувається за 

ринковим принципом – через здійснення обміну (плата податків в обмін на 

суспільні блага). 

Дж. Б’юкенен зорієнтований на розгляд колективних дій як дій 

окремих індивідів, що намагаються досягти певної мети у складі 

колективного утворення. У такій ситуації держава розглядається як колектив, 

що є сумою його індивідуальних членів, а уряд представлений тільки 

виразником колективної волі. Тобто. вчений показує, що і в економічній, і в 

політичні сфері індивід, актор зорієнтований у першу чергу на вигоду, 

користь, прибуток. Держава, яка повинна бути спрямована на досягнення 

суспільного блага, займає у такому ракурсі протилежну позицію – вона 

представлена індивідами, що використовують урядові установи суто у своїх 

власних інтересах; це арена, на якій відбувається конкуренція за вплив на 

прийняття політичних рішень, за доступ до розподілу ресурсів. 

Для вирішення проблем, які можуть виникнути у випадку безмежного 

використання влади, Дж. Б’юкенен пропонує розробити концепцію 

організації політичного ринку, яка передбачає реформування політичних 

процедур, правил таким чином, щоб вони сприяли досягненню загальної 

згоди, коли кожна зі сторін отримає свою вигоду. Науковець виокремлює два 

рівні суспільного вибору. 

1) Розробка правил та процедур політичної гри. Ключові категорії, що 

визначаються Дж. Б’юкененом в межах даного рівня – конституційний вибір, 

конституція, яка являє собою набір погоджених правил, за якими в 

подальшому здійснюються ті чи інші дії. Поточна політика таким чином 

представляє собою результат гри в рамках конституційних правил, вона може 

бути більш чи менш результативною, в залежності від глибини та 

опрацьованості первинної конституції. 

2) Формування стратегії поведінки індивідів в умовах встановлених 

правил. 



126 

 

Серед питань, представлених теорією суспільного вибору – економіка 

бюрократії (система організацій, яка відповідає двом критеріям – вона не 

виробляє економічні блага та отримує частину своїх прибутків із джерел, які 

не пов’язані із продажем результатів своєї діяльності) [6]. 

Дана теорія дозволяє визначити ідеальні / ефективні політичні 

інститути, як такі, що поряд із задоволенням індивідуальних інтересів, 

спрямовані на забезпечення і суспільних інтересів, тобто зорієнтовані на 

врівноваженість інтересів. Ідеї Дж. Б’юкенена в практичній площині можна 

використовувати в першу чергу для вдосконалення виборчого процесу, 

державного регулювання. Щодо політичного інституту армії – політичні 

рішення, які впливають на діяльність та розвиток даного інституту 

безпосередньо залежать від акторів «суспільного вибору», в першу чергу – 

виборців, які обирають політиків, самі політики, на яких покладається 

обов’язок прийняття політичних рішень, бюрократи, групи інтересів. 

Використовуючи дану теорії для аналізу армії в контексті інституціоналізму, 

слід основну увагу приділити особливостям різних режимів – як будуються 

«правила гри», хто із яких позицій впливає на політичні рішення та загалом 

визначення особливостей механізму прийняття політичних рішень. 

Е. Остром, у своїх багаточисельних дослідженнях як і більшість 

інституціоналістів раціонального вибору зорієнтована на 

міждисциплінарність як ключовий принцип, який допомагає продуктивно 

вивчати «складні адаптивні системи», у якості яких постають різноманітні 

варіанти «правил гри», що регулюють соціальну взаємодію [17, с. 4]. У своїх 

наукових розвідках вчена аналізує досить багато актуальних для сьогодення 

питань. Спробуємо виокремити найбільш прийнятні для аналізу армії як 

політичного інституту. 

Намагаючись подолати дихотомію між двома науковими традиціями – 

теорією соціального порядку, в якій представлені в позитивній ролі 

самостійні дії індивідів, що реалізують власні інтереси в рамках 

встановлених норм ринкової економіки (це гармонізує та «впорядковує» 
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суспільство); та теорією «соціального порядку» Т. Гоббса, в якій показана 

необхідність єдиного центру влади, що саме і забезпечує порядок в умовах, 

коли йде «війна всіх проти всіх», Е. Остром пропонує свою альтернативу. 

Вченою визнається нераціональність як державної моделі через 

неможливість володіння державою необхідною для управління усім обсягом 

достовірної інформації, так і моделі «вільного індивіда» – через її 

конкурентну складову та нерівномірність розподілу більшості загальних 

ресурсів. Підтримуючи інституційне різноманіття у суспільстві та 

наголошуючи на ідеї самостійного вирішення проблем індивідами на 

противагу користування універсальними шаблонами, наданими згори, 

Е. Остром пропонує «домовлятися» спільнотам між собою і самостійно 

здійснювати колективне управління загальними ресурсами. 

При аналізі загальнодоступних ресурсів [7, с. 18-20] Е. Остром робить 

досить нові для свого часу висновки:  

індивіди мають високу здатність до самоорганізації та самоуправління, 

в переважній більшості випадків, локальні спільноти здатні власними 

зусиллями подолати проблему колективної дії; 

самі користувачі ресурсів формують правила їх сумісного 

використання, і вони є досить ефективними; 

інститути самоорганізації та самоуправління є досить різноманітними, 

відповідно заперечується універсальний набір правил; на відміну від 

держави, урядової бюрократії, користувачі ресурсів при їх використанні 

ураховують особливості фізико-біологічного середовища; 

успішне вирішення проблем колективної дії можливо не завжди. 

Розглядаючи досвід різних самоврядних організацій, в тому числі і 

армійського типу, постає питання у визначенні причин успішності одних та 

неуспішності інших таких утворень. Звертаючи увагу на такі чинники як 

характеристика групи, характеристика ресурсів, технологій, зовнішнього 

інституціонального середовища та їх комбінації і аналізуючи широкі 

емпіричні дані, Е. Остром сформулювала вісім загальних принципів 
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інституційного дизайну, які роблять самоврядні організації більш успішними 

[30, с. 135]: 

1. Встановлення чітких меж групи для визначення, в першу чергу, чим 

управляти і заради кого. 

2. Відповідність між правилами привласнення / доступу до ресурсу та 

постачання і місцевими умовами (правила доступу до ресурсу повинні 

обмежувати обсяг, час, технологію його використання; вигоди повинні 

розподілятися відповідно до затрат; необхідність урахування локальних 

особливостей). 

3. Більшість осіб, яких стосуються правила, повинні приймати участь у 

прийнятті рішень щодо зміни чи модифікації цих правил. 

4. Особи, що здійснюють моніторинг за виконанням правил / станом 

загальних ресурсів повинні бути підзвітними привласнювачам або самими 

бути привласнювачами (взаємний моніторинг). 

5. Використання градуюваної системи покарань в залежності від 

важкості, обставин порушень. 

6. Необхідність існування локальних платформ для вирішення 

конфліктів із швидким та легким доступом для усіх учасників. 

7. «Зовнішня влада» не повинна зазіхати на право осіб створювати 

власні інституції.  

8. Управління великомасштабними ресурсами, що використовуються 

декількома різними групами повинно бути організовано одночасно на 

декількох рівнях «вкладених» інституцій (матрьошка). 

Загальний висновок щодо цих правил пов’язаний із тим, що ті чи інші 

інституції можуть бути успішними за активної участі у їх створенні, 

діяльності індивідів, що користуються ресурсами, виробленими в їх межах.  

Крім визначення даних правил, необхідних для успішності 

самоврядних організацій, Е. Остром вважає, що їх ефективність, якщо 

порівнювати із централізованими організаціями, визначається більшою 

зацікавленістю у процесі відтворення та збереження ресурсів та більшою 
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досконалістю і адаптованістю неформальних правил, які можуть 

ігноруватися або не помічатися централізованими органами (зовнішніми 

менеджерами). 

Можна зазначити, що вирішення проблеми управління загальними 

ресурсами Е. Остром пов’язується із кооперативними іграми, де працюють 

механізми погодження стратегій, які забезпечують перехід від негативного 

до позитивного результату гри. 

У контексті даних теоретичних положень, зазначимо, армію як 

специфічний інститут, який є більшою мірою закритим в плані збереження 

від зовнішнього втручання інституційних норм, правил, традицій, доволі 

складно / неможливо перетворити на самоврядну інституцію. У той же час не 

можна заперечувати про існування утворень військового типу – від козацтва і 

до добровольчих організацій («Азов», «Дніпр 2», «Полтава»), які спочатку 

створювалися саме як незалежні самоврядні об’єднання, але вже в умовах 

сьогодення некоректно говорити про них саме як про незалежні самоврядні 

військові об’єднання – вони або представлені у якості громадських 

організацій, або ж певним чином входять до державних структур. 

Але, зважаючи на ефективність таких інституцій (самоврядних / 

самоорганізованих), та припускаючи, що актуальність самоорганізації в 

умовах суспільства ризику постає важливою позицією для існування / 

виживання будь-якого соціально-політичного інституту, можна припустити – 

наявність та виявлення гнучкості, в тому числі і для армії як більш-менш 

закритого політичного інституту є фактором його розвитку в сучасних 

умовах. За рахунок такої гнучкості, що може виявлятися у створенні 

незалежних специфічних (військових) суспільних організацій формуються 

більш тісні зв’язки між громадянським суспільством, громадянами та 

соціально-політичними інститутами, що суб’єктивує статус громадян по 

відношенню, у нашому випадку, до політичного інституту армії (здатність 

впливати на соціальну реальність і безпосередньо на конкретний інститут). 
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За рахунок самоорганізації оновлюються, впорядковуються суспільні 

взаємовідносини, виходячи із нагальних реалій. 

Як зауважила Е. Остром «Локальні інститути, що самоорганізуються, 

постають важливим активом у інституційному портфелі людства і вони 

повинні продовжувати існувати у ХХІ ст.» [17, с. 24-25]. 

Одне з питань у наукових розвідках Е. Остром, яке пов’язуюється із 

проблемою колективної дії, та, відповідно, із питанням ефективного 

управління суспільними ресурсами – «соціальні дилеми». Даний термін 

пов’язаний із ситуаціями взаємодії між суб’єктами, в яких з’являється 

питання щодо вибору (протиріччя) максимального задоволення своїх власних 

інтересів або максимальним підвищенням колективного добробуту. 

Е. Остром звертає увагу на появу таких дилем у ситуаціях взаємозалежності, 

де з’являється вибір, за якого «максимізація кожним свого 

короткострокового інтересу призводить до результатів, що залишають усіх у 

більш гіршому становищі, ніж це могло б бути за інших можливих варіантів 

поведінки» [17, с. 9]. 

Дослідження соціальних дилем актуалізується при розгляді 

співвіднесення колективної та індивідуальної раціональності. І на думку 

Е. Остром саме від здатності вирішувати ось такі «задачі» (дилеми) залежить 

розвиток суспільства – адже рішення, що приймаються індивідами незалежно 

один від одного відображаються на усіх інших. Науковцем пропонуються три 

концепції, що застосовуються у моделях для визначення загальноприйнятого 

способу аналізу багатьох проблем, з якими стикаються індивіди при спробі 

досягненні колективного добробуту: «трагедія загального», «дилема 

ув’язненого», «логіка колективної дії», у кожній з яких наявна проблема 

безбілетника – за умови отримання будь-яких благ, які отримуються усіма, 

практично у кожного виникає ідея скористатися вкладом інших, не надаючи 

свій вклад до загальних зусиль. За такої ситуації або взагалі не створюється 

колективне благо, або (якщо ми кажемо про прийняття рішень), приймається 

таке рішення, на яке ніхто не був зорієнтований [30, с. 25]. Тобто. ці моделі 
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показують раціональних індивідів, які при певних умовах здійснюють 

нераціональні результати з точки зору усіх зацікавлених сторін, що зменшує 

рівень забезпечення загального добробуту. Вони охоплюють аспекти 

багатьох проблем, які виникають у різних сферах життя. 

Не виключенням є армія (як політичний інститут) та вирішення питань, 

пов’язаних із її функціонуванням, використанням її ресурсів як у межах 

держави, так і на міжнародній арені. Так, можна запропонувати виокремити у 

якості суб’єкта, що має індивідуальні інтереси – еліту, чи то політичну, чи то 

«армійську» і тоді постає питання, через що «ведуться ігри» (війни, 

конфлікти) між ключовими фігурантами: економічні ресурси, інформаційні 

ресурси, панівне положення, власна безпека тощо і як можна подолати ці 

ігри? Класичне застосування соціальних дилем у теорії міжнародних 

відносин при аналізі взаємодій двох сторін, які мають два варіанти своїх дій – 

кооперативні чи конкурентні. 

Дж. Марча та Й. Олсена, які проголосили появу нового 

інституціоналізму, зазвичай відносять до нормативного (інколи більш 

широко – до соціологічного) інституціоналізму, вчені у своїх наукових 

пошуках були зорієнтовані на організаційні фактори політичного життя, та в 

той же час визначали значення норм та цінностей для функціонування 

політичних інститутів. Загалом, в даному напрямку акцентується увага на 

здатність інститутів виробляти норми та цінності, через призму яких 

пояснюються політичні процеси. 

Як вже зазначалося, Дж. Марч та Й. Олсен дають визначення інституту 

через правила та соціальні практики. Науковці зазначають, що «під 

правилами ми розуміємо порядок, що склався, процедури, умовності, ролі, 

стратегії, організаційні форми та технології, на основі яких здійснюються 

політичні дії. Ми також включаємо сюди вірування, парадигми, коди 

культури та знання, оточуючі, підтримуючі, розвиваючі та заперечуючі ці 

ролі та норми» [52, р. 22]. 
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Одне з ключових понять даного напряму є «логіка відповідності», під 

якою розуміється набір певних цінностей, що стають основою для прийняття 

рішень та побудови поведінки членами певної організації / інституту. «Логіка 

відповідності» пов’язана із умовами, в яких існуючі політичні інститути 

пропонують індивідам шаблони поведінки, людина орієнтується в першу 

чергу не на власні інтереси, а на своє становище у відповідній ситуації [цит. 

за: 14, с. 23]. 

Як зазначає О. Зазнаєв, специфіка трактування інститутів Дж. Марча та 

Й. Олсена є так званою «товстою» (насиченою) інтерпретацією, коли 

інститут розглядається не тільки як сукупність норм, а і як утворення, до 

якого можуть входити також елементи практики – в такому разі, на думку 

автора, розуміння інституту розмивається і навіть зникає необхідність у його 

використанні [14]. Така інтерпретація інститутів дозволяє ураховувати не 

тільки законодавчо закріплені норми того чи іншого інституту, а й 

неформальний бік інституту – «рутинизовані практики», що виникають як 

відповідь на ситуації, що повторюються, і, відповідно ті моменти, що 

пов’язані із вибором актором тих чи інших дій, формуванням даних 

«практик» – ролі, стратегії, моральні норми, культура, знання тощо. 

За такої позиції авторів, інститути постають як соціально 

сконструйовані об’єкти, а інституціональні зміни пов’язані із нормативними 

та ціннісними критеріями. Інституціональні зміни у інтерпретації Дж. Марча 

та Й. Олсена є динамічними, і мають свою специфіку – вони розглядаються 

як «локальна адаптація до локального досвіду», тому представлені як 

відносно безсистемні та непослідовні [37, с. 85]. Звідси постає проблема 

щодо досягнення рівноваги (ефективного функціонування інституту) – адже 

через зазначені характеристики інституційні зміни є непропорційними та 

непаралельними [37, с. 85]. 

Визначаючи розуміння динаміки внутрішнього розвитку інститутів, 

вчені пропонують розрізняти агрегативні та інтегративні інститути [33, с. 

221]. Агрегативні інститути пов’язуються із здійсненням внутрішніх 



133 

 

домовленостей та обмінами між учасниками, результатом яких є рішення, що 

випливають із самого політичного процесу. Якщо аналізувати даний тип 

інститутів з позиції раціонального вибору, то їх поведінка постає досить 

прогнозованою. Інтегративні ж інститути, до яких ми можемо віднести і 

армію, засновані на інтегративному прийнятті рішень, що «означає порядок, 

заснований на історичному минулому, зобов’язаннях та розумі» [33, с. 221].  

Як у першому, так і у другому випадку, можна сказати, що 

інституційний розвиток, трансформація інститутів здійснюється зсередини 

через наявність власної логіки розвитку (логіка відповідності), що пов’язана 

із акторами, їх ідентичністю. Відповідно, на думку представників 

нормативного напрямку інституціоналізму, інститути мають ендогенний та 

соціально-конструйований характер. Це дає можливість зробити висновки 

щодо «синтезу структурно-функціонального та соціокультурного аспектів 

аналізу» в дослідженні інститутів [20, с. 211]. 

Нормативний підхід в політичному науковому дискурсі досить часто 

розглядається в контексті соціологічного неоінституціоналізму, 

представниками якого є Дж. Мейєр, Б. Роуен, П. Дімаджіо, У. Пауел. 

У представлених теоріях здійснюється аналіз організаційних структур, 

які постають як окремий різновид інститутів. У центрі уваги даної теорії – 

соціальні порядки, що, наприклад у Дж. Мейєра та Б. Роуена визначаються у 

якості соціальних полів (просторів), у яких розміщені люди та організації, 

головна задача даних просторів, на думку вчених – визначати, що є 

нормальним і потім реалізовувати у політиці та практиці [46, с. 113]. 

Актори у даному контексті не є раціональними, а орієнтовані на 

звички, значення – вони «вкорінені» у інституціоналізованих соціальних 

порядках, є частиною інститутів, але у той же час дані порядки існують 

тільки тому, що вони відтворюються у практиках соціальних взаємодій [31, с. 

49]. 

Отже, інститути в даному напрямку розглядаються як практики, сенси, 

які відтворюються акторами через звичаї, стратегії, мову. Відповідно, людина 
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постає як «породження звичаїв, сенсів, влади і непередбачуваних обставин» 

[46, с. 115].  

Очевидно, що доцільним у цьому напряму вдосконалення 

інституційного підходу є звернення дослідників до здобутків інших 

соціально-поведінкових наук (економіки, соціології, психології). Саме у 

дослідженнях представників цих систем знань містяться обґрунтовані 

результати можливої трансформації поведінки людини за непередбаченими 

обставинами в умовах сучасного суспільства (від змін у свідомості до змін у 

діях). Прикладом, насамперед, можуть виступати дослідження вітчизняних 

дослідників: В. Васютинського («Психологія масової політичної свідомості 

та поведінки» (1997)); М. Слюсаревського («Ілюзії і колізії: Нариси, статті та 

інтерв’ю на теми політичної і етнічної психології» (1998)); Н. Каліни («Лики 

ментальності і поле політики» (1999)); О. Донченко і Ю. Романенка 

(«Архетипи соціального життя і політика» (2001)); В. Васютинського 

(«Інтеракційна психологія влади» (2005)); І. Гордієнко-Митрофанової 

(«Криза як відповідна лексема в мовній свідомості українського народу 

(2017); «Психолінгвістичні значення грайливості» (2019)) та ін. [див., напр., 

49; 50]. 

Наприклад, у працях українських психологів (І. Гордієнко-

Митрофанової, Ю. Кобзевої, Ю. Бондар) викладено результати 

психолінгвістичного експерименту, мета якого полягала у виявленні 

універсальних та специфічних рис у вербальній поведінці респондентів при 

дослідженні стимулу «криза» як актуальної лексеми в мовній свідомості 

жителів України за нових умов існування українського суспільства [49]. 

Соціологічний неоінституціоналізм долає протиставлення інституту та 

культури: елементи культури є складовими інститутів, які, в свою чергу 

виконують роль посередника між індивідом, з одного боку, іншими 

індивідами та суспільством – з другого.  

Ключовими поняттями у теорії Дж. Мейєра та Б. Роуена є «міф» та 

«ритуал»/ «церемоніал». Інституціоналізовані правила працюють як міфи – 
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організації, що діють у конкретному інституційному полі, впроваджують у 

свою діяльність норми та стандарти, визнані легітимними та раціональними 

(ритуал / церемоніал) у даному полі, що дозволяє організації отримати 

визнання (легітимність) та підтримку з боку держави. У такій схемі 

діяльності економічний розрахунок, ефективна діяльність практично 

відсутні, і це постає як норма. 

На думку науковців, в реальності в організаціях можуть виникати 

протиріччя / конфлікти через необхідність бути ефективними і в той же час 

слідувати церемоніалу / ритуалу. Для вирішення цього протиріччя автори 

пропонують механізм «розчеплення» (пов’язаний із від’єднанням елементів 

структури від діяльності та один від одного) та «логіки впевненості» 

(фактори, за допомогою яких здійснюється легітимація організацій, 

інститутів та «утверджується» ефективність їх діяльності), завдяки яким 

зберігається формальна структура інституту та, не дивлячись на відсутність 

ефективності у діяльності інституту, зберігається стан впевненості та 

задоволеності [25, с. 60]. 

У контексті досліджуваної проблематики інституційних змін, серед 

положень, запропонованих Дж. Мейєром та Б. Роуеном, слід звернути увагу 

на так званий «механізм ізоморфізму (соціальна подібність інституційних 

форм)». 

Науковці відмічають два напрямки, за якими діють організації, 

намагаючись формувати інституційне середовище за своїм зразком [25, с. 

52]:  

– примус впливовими організаціями адаптації до їх структур та 

відносин партнерів, що включені з ними у єдину мережу відносин (як 

приклади реалізації цього процесу на практиці можна розглядати взаємодії: 

армії і церкви, в результаті якого формується інститут капеланства; 

військового інституту та економічних структур, що призводить до 

комплектування першого на контрактній основі; ЗС та інституту 
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волонтерства, що сприяє виникненню у суспільстві недержавних збройних 

формувань); 

– намагання впливових організацій вбудувати у суспільство свої цілі та 

процедури у якості інституційних правил (реалізацію цього процесу на 

практиці можна проілюструвати наступними прикладами: здійснення впливу 

владних структур на трансформацію правових норм призводить до прийняття 

законопроектів про створення приватних армій, легалізацію вогнепальної 

зброї; визначення державою та системою освіти певних стандартів у 

національно-патріотичному вихованні – прищеплення негативного 

відношення до конкретного народу, мови, відповідно, формування тих же 

стандартів громадської думки щодо таких понять як «армія», «ворог», 

«війна» тощо). 

Як наслідок, ізоморфізм, на думку вчених, сприяє успіху та виживанню 

організацій, це пояснюється тим, що організації вбудовують ті елементи, які 

легітимовані ззовні; для визначення цінності структурних елементів 

організації використовують зовнішні або церемоніальні критерії оцінки; 

залежність від інститутів, які склалися поза організацією, знижує 

турбулентність та зберігає стабільність [25, с. 52].  

При цьому в незалежності від їх ефективності, організації, що «діють у 

інституціональному середовищі і ізоморфні їй, домагаються легітимності та 

отримують ресурси, необхідні для виживання [25, с. 56]. Відповідно, 

Дж. Мейєром та Б. Роуеном робиться висновок щодо збільшення шансів на 

виживання у тих організаціях, які відповідають інституціональним правилам 

розвинутих державних структур, та, навпаки, організації занепадають, чи 

потерпають від певних проблем у разі відхилення від інституційних міфів: 

«організації, що ініціюють значущі структурні інновації, зазнають істотних 

втрат легітимності незалежно від своєї виробничої ефективності» [5, с. 56]. 

Крім впливу з боку інституціонального середовища, у межах складних 

мереж відносин, вчені визначають вплив на позиції, стратегії, програми та 

процедури сучасних організацій через «нав’язування громадською думкою, 
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думкою ключових контрагентів, знанням, легітимованою системою освіти, 

соціальним престижем, законами [25, с. 47]. В наших умовах це у першу 

чергу інструмент корегування іміджу армії. 

З точки зору сучасності та в контексті соціологічного ізоморфізму 

можна дійти висновку, що армія як соціально-політичний інститут є досить 

стабільним та успішним утворенням через те, що вона по-перше є складовим 

елементом загальної системи – суспільства, і зазнає відповідного впливу; по-

друге, армія зазнає впливу з боку інших інститутів. З точки зору даної теорії, 

постають питання – наскільки ефективні стратегі розвитку армії у суспільстві 

ризику, коли армія у своєму розвитку тільки «підлаштовується» під інші 

інститути (у першу чергу державу) та підлаштовує під себе інші інститути 

(коли ми бачимо появу таких нових явищ для армії як капеланство, 

контрактна служба, приватна армія); і чи досягається кінцева мета соціально-

політичного інституту армії – забезпечення безпеки, чи просто виконується 

церемоніал, відбувається імітація активної та ефективної діяльності армії? 

П. ДіМаджіо та У. Пауелл продовжили розвивати ідею інституційного 

ізоморфізму. Автори включають до наукового дискурсу поняття 

«організаційне поле», під яким розуміють «сукупність організацій, які 

складають сферу інституційного життя, що можна ідентифікувати – це 

постачальники, споживачі ресурсів, регулятори, інші організації, що 

виробляють схожі продукти чи послуги» [12, с. 37]. 

Розвиваючи концепцію ізоморфізму, вчені визначають, що 

організаційні поля поступово перетворюють організації, які складають їх – 

відбувається процес структурації (інституціональне визначення). Даний 

процес складається із чотирьох елементів:  

«посилення взаємодії між організаціями у полі; 

поява чітко виокремлених міжорганізаційних структур панування; 

збільшення інформаційного навантаження на організації у полі; 

розвиток взаємної поінформованості організацій-учасників щодо 

долучення до спільної діяльності [12, с. 37]. 
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При адаптації до інституціонального середовища, відбуваються 

структурні зміни у інститутах / організаціях, які у свою чергу стають 

ізоморфними (подібними). 

На думку П. ДіМаджіо та У. Пауелла, існує два типи ізоморфізму – 

конкурентний та інституціональний [12, с. 39]. Для аналізу сучасних 

організацій автори пропонують крім застосування конкурентного 

ізоморфізму, який у першу чергу орієнтований на пояснення полів із вільною 

та відкритою конкуренцією, доповнити його інституційним поглядом на 

ізоморфізм, де головний акцент робиться на пристосування організацій до 

зовнішнього світу. Вченими виокремлюється три механізми інституційних 

змін [12, с. 40-43]:  

примусовий ізоморфізм – результат формального та неформального 

тиску, що здійснюється з боку інших організацій та культурними 

очікуваннями у суспільстві; 

наслідувальний ізоморфізм – з’являється у разі виникнення ситуації 

невизначеності, яка змушує організації моделювати себе за зразком інших 

організацій; 

нормативний – має нормативну природу і пов’язаний із 

професіоналізацією (боротьба індивідів, об’єднаних одним заняттям за певні 

умови, методи роботи, за контроль над виробництвом, а також за 

утвердження когнітивних основ та легітимацію професійної автономії). 

У контексті досліджуваної проблематики соціально-політичного 

інституту армії вищезазначені механізми виявляються цікавими з точки зору 

наступних позицій.  

По-перше, щодо армії ми чітко бачимо механізм примусового 

ізоморфізму, оскільки даний інститут є в більшій мірі закритим, він чітко 

регламентується державними нормативно-правовими актами, відповідно, за 

П. ДіМаджіо та У. Пауелом, загальне правове середовище (в даному випадку 

«владний» вплив) впливає на поведінку та структури організації – ті 

неформальні структури, наприклад, що почали з’являтися у період Революції 
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гідності, поступово стали долучатися до загального формального поля 

(армії). 

По-друге, оскільки наслідувальний ізоморфізм проявляється у 

використанні армією моделей, або їх окремих елементів інших успішних 

організацій чи навіть через імітування, можна віднести до цього механізму 

наступні ситуації: участь ЗС України у міжнародних миротворчих операціях 

під егідою ООН, інтеграція жінок до ЗСУ, що може слугувати зразком для 

наслідування у побудові миру, уведення інституту душпастирської опіки 

(капеланства), орієнтація на європейські матеріально-технічні вимоги 

стосовно матеріально-технічного оснащення армії тощо. 

По-третє, механізм нормативного ізоморфізму в армії пов’язаний із 

існуванням військового кодексу честі, військової присяги а також із 

підготовкою професійних військових, що має за мету вироблення чітких 

стандартів у знаннях, моделях поведінки, формах одягу, що тим самим 

гомогенізує професійних військових. У даному випадку професійна 

соціалізація також діє як «ізоморфна сила». 

Слідуючи загальній характеристиці ризику У. Бека як систематичної 

взаємодії суспільства із загрозами та небезпеками, що викликані та вироблені 

модернізацією та такій їх (ризиків) особливості як «політична 

рефлективність», тобто спроможність інспірувати нові політичні сили, та 

впливати на існуючі соціальні інститути суспільства, стає адекватною 

характеристика ключових елементів соціально-політичної системи – їх 

гнучкість, можливість набуття нових характеристик як реакція на 

ризикогенні ситуації. Відповідно, актуалізується питання інституційних змін 

[47]. У даному контексті можна віднести механізми інституційного 

ізоморфізму саме до специфічної реакції в умовах нестабільності. 

Розглянувши декілька версій соціологічного / нормативного 

неоінституціоналізму, можна зазначити, що дана теорія має важливе 

значення при аналізі інституційних змін, які пов’язані із гомогенізацією армії 

як політичного інституту, через орієнтацією як на моделі інших 
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інституційних утворень, так і загалом на інституційне середовище, в якому 

знаходиться даний інститут. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Проблемне поле армії (ЗС) виступає традиційним предметом 

соціально-політичних досліджень як серед представників зарубіжного 

наукового співтовариства, так і вітчизняного.  

Інтерес до його елементів різко зростає в періоди загострення 

глобальних проблем, міжцивілізаційних протиріч, змін у геополітичній 

ситуації, які супроводжуються перманентними війнами і воєнними 

конфліктами, збройним насильством та воєнною небезпекою військових дій. 

У сучасному соціально-політичному дискурсі можна виокремити три 

провідних напрями його дослідження:  

у межах загальновідомих концепцій війни і миру (від К. фон 

Клаузевіца до М. ван Кревельда); 

з позиції авторських окремих теоретичних конструкцій, що акцентують 

увагу на окремих аспектах формування та існування армії як політичного 

інституту (від Ч. Міллса до П. Бурдьє); 

у контексті застосування провідних політичних політологічних теорій 

сучасності (від структурного функціоналізму до неонституціоналізму). 

Кожна із зазначених дослідницьких стратегій має як свої переваги, так 

й певні моменти, що викликають дискусії у науковому співтоваристві. 

Виходячи із об’єкта, предмета та мети дисертації, для побудови 

авторської стратегії дослідження взаємодії армії та суспільства у 

ризикогенному просторі запропоновано звернутися до евристичного 

потенціалу саме провідних положень неонституціоналізму.  

Вибір даної теорії можна обґрунтувати наступним: 

– політична реальність представлена різноманіттям інститутів, що 

вимагає їх ґрунтовного аналізу, зокрема, представленого інституту армії у 
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його традиційній інтерпретації – через розкриття його сутності, особливостей 

розвитку з точки зору формального опису для виявлення його значущості у 

соціально-політичні системі суспільства; 

– характеристики сучасного суспільства як суспільства ризику, 

мережевого, інформаційного тощо надають певних особливостей соціально-

політичним інститутам: 

а) вагому роль починають відігравати неформальні інститути, а 

традиційні (формальні) інститути, намагаючись адаптуватися до сучасних 

умов піддаються впливу змін;  

б) саме в цих умовах актуалізується неоінституційний підхід. який і 

виник у період «оновлення інституційного поля» і виявив гнучкість за 

рахунок поєднання надбань інституціоналізму, біхевіоралізму, теорії 

раціонального вибору; 

– евристичний потенціал неоінституціоналізму щодо дослідження 

взаємодії армії та суспільства полягає у можливостях:  

а) дослідити армію у якості чинника політичного розвитку, як інститут, 

який має вплив як на державну політику, так і на громадянське суспільство; 

б) дослідити зворотній вплив – інших інституцій на армію;  

в) показати роль соціокультурного середовища для армії та особливості 

динаміки і зміни даного інституту в різних інтерпретаціях – від адаптації до 

локальних ситуацій до прийняття ізоморфних форм;  

г) проаналізувати даний інститут як певні «правила гри» та їх 

співвідношення із гравцями;  

д) звернути увагу на армію через призму кооперативних ігор для 

спроби застосування відповідних стратегій щодо ефективного 

функціонування даного політичного інституту та його взаємозв’язку із 

суспільством на даному етапі його розвитку. 



142 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

1. Алексеева Т.А. Современные политические теории / Т.А. Алексеева. – 

М. : «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2000. – 

479 с. 

2. Аптер Д.И. Сравнительная политология вчера и сегодня. Политическая 

наука: новые направления / Д.И. Аптер / [под ред. Р. Гудина, Х-Д. 

Клингеманна ; пер. с англ. яз. М. Гурвица, А. Демчук, Т.В. Якушева]. – 

М.: Вече, 1999. – 816 с. 

3. Арон Р. Мир і війна між націями / Р. Арон ; [пер. з фр.]. – К. : МП 

«Юніверс», 2000. – 687 c. 

4. Байме К. Політичні теорії сучасності / К. фон Байме ; [пер. з нім. 

М. Култаєвої, М. Бойченка]. – К. : Стилос, 2008. – 396 с. 

5. Білоцерківська Н.Г. Політична участь як фактор політичної соціалізації: 

теоретичний аспект [Електронний ресурс] / Н.Г. Білоцерківська // 

Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, 

культурологічні науки. – 2017. – Вип. 2 (14). – С. 15 – 23. – Режим 

доступу : http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/politology/issue/view/38 

6. Бреннан Дж. Причина правил. Конституционная политическая экономия 

[Электронный ресурс] / Дж. Бреннан, Дж. Бьюкенен ; [пер. с англ. под 

ред. А. П. Заостровцева]. – СПб. : Экономическая школа, 2005. – 272 с. – 

Режим доступу : http://seinst.ru/page53/ 

7. Бунецький Л.Л. Інституціональна проблематика в сучасній політичній 

науці: аналіз феномену «політичний інститут» / Л.Л. Бунецький // 

Вісник Львівського університету. Серія : Філософсько-політологічні 

студії. – 2011. – Вип. 1. – С. 140 – 148. 

8. Ваславский Я.И. Неоинституциональный подход как методологическая 

основа исследования электронного правительства / Я.И. Ваславский, 



143 

 

С.В. Габуев // Вестник МГИМО университета. – 2016. – № 6 (51). – 

С. 60 – 75. 

9. Вейнгаст Б. Политические институты с позиций концепции 

рационального выбора / Б. Вейнгаст // Политическая наука: новые 

направления / [под ред. Р. Гудина, Х-Д. Клингеманнаи ; пер. с англ. яз. 

М. Гурвица, А. Демчук, Т.В. Якушева]. – М. : Издательство «Вече», 

1999. – С. 181 – 204. 

10. Денисенко И.Д. Эволюция теории конфликта в западной социальной 

философии / И.Д. Денисенко. – Харьков: «ОВС», 2002. – 288 с. 

11. Денисенко І.Д. Війни ХХІ сторіччя: у пошуках стратегії дослідження / 

І.Д. Денисенко // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні 

науки, культурологічні науки. – 2019. – Вип. 2 (18). – С. 60 – 70. 

12. ДиМаджио П. Дж. Новый взгляда на «железную клетку»: 

институциональный изоморфизм и коллективная рациональность в 

организационных полях / П. Дж. ДиМаджио, У. П. Пауэлл // 

Экономическая социология. – 2010. – Т. 11. – № 1. – С. 34 – 56. 

13. Дюверже М. Политические институты и конституционное право 

[Електронний ресурс] / М. Дюверже // Социология власти. – 2011. – № 5. 

– С. 206 – 217. – Режим доступу : http://konovalov42.ru/wp-

content/uploads/2019/10/Дюверже-М.-Политические-институты-и-

конституционное-право..pdf 

14. Зазнаев О.И. Вторая молодость «долгожителя»: концепт «политический 

институт» в современной науке [Електронний ресурс] / О.И. Зазнаев // 

Проблемы политической науки. – Казань: Центр инновационных 

технологий, 2005. – С. 3 – 29. – Режим доступу : 

http://www.ksu/ru/infers/politology 

15. Институциональная политология: Современный институционализм и 

политическая трансформация России / [под редакцией С.В. Патрушева]. 

– М.: ИСП РАН, 2006. – 600 с. 



144 

 

16. Історія політичної думки : підручник : у 2 т. / [за заг. ред. Н.М. Хоми, 

Т.В. Андрущенко, О.В. Бабкіна, І.Ю. Вільчинська та ін.] ; 2-е вид., 

перероб. і доп. – Львів : «Новий Світ-2000», 2017. – Т. 2.: XX ‒ початок 

XXI ст. ‒ 598 с. 

17. Капелюшников Р.И. Множественность институциональных миров: 

нобелевская премия по экономике-2009 / Капелюшников Р.И. – М.: 

Издательский дом Государственного университета – Высшей школы 

экономики. – 52 с. – (Препринт WP3/2010/02 (Часть 1)). 

18. Категории политической науки / [рук. авт. кол. А.Ю. Мельвиль]. – М. : 

МГИМО (Университет) МИД РФ, «РОССПЭН», 2002. – 656 с. 

19. Клаузевиц Карл. О войне [Електронний ресурс] / Карл Клаузевиц. – 

Режим доступу : https://royallib.com/book/klauzevits_karl/o_voyne.html 

20. Кокорхоева Д.С. Современные исследования институтов политической 

власти (сравнительный анализ теорий) / Д.С. Кокорхоева // Научные 

ведомости. Серия : История. Политология. Экономика. Информатика. – 

2010. – Выпуск 14. – № 7 (78). – С. 208 – 217. 

21. Колодій А. Неоінституціоналізм та його пізнавальні можливості в 

політичних дослідженнях / А. Колодій // Вісник Львівського 

університету. Серія : Філософія. – 2010. – Вип. 1. – С. 66 – 76. 

22. Короткий Оксфордський політичний словник ; [пер. з англ. за ред. 

І. Макліна]. – К. : Основи, 2006. – 789 с. 

23. Кревельд М. Ван. Трансформация войны / М. ван Кревельд ; [пер. с англ.] 

М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 344 с. 

24. Кушнарьов І.В. Методологічна основа сучасних політологічних 

досліджень політичної корупції / І.В. Кушнарьов // Науковий часопис 

НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика 

викладання соціально-політичних дисциплін. – 2017. – Вип. 22. – С. 31 – 

35. 



145 

 

25. Мейер Дж. Институционализированные организации : формальная 

структура как миф и церемониал / Дж. Мейер, Б. Роуєн // Экономическая 

социология. – 2011. – Т. 12. – № 1. – С. 43 – 67. 

26. Миллс Ч.Р. Властвующая элита / Ч.Р. Миллс ; [пер. с англ.]. – М. : Изд-

во иностранной литературы, 1959. – 543 с. 

27. Монсон П. Современная западная социология: теории, традиции, 

перспективы / П. Монсон ; [пер. со шв.]. – СПб. : Нотабене, 1992. – 

445 с. 

28. Норт Д. Институты, институциональные изменения и 

функционирование экономики / Д. Норт ; [пер. с англ. А.Н. Нестеренко ; 

предисл. и науч. ред. Б.З. Мильнера]. – М. : Фонд экономической книги 

Начала, 1997. – 180 с. 

29. Норт Д. Пять тезисов об институциональных изменениях / Д. Норт // 

Квартальный бюллетень клуба экономистов. – 2000. – Вып. 4. – С. 3 – 

15. 

30. Остром Э. Управление общим. Эволюция институций коллективного 

действия / Э. Остром ; [пер. с англ. Т. Монтян]. – К., 2013. – 400 с. 

31. Панов П.В. Институционализм(ы): объяснительные модели и 

причинность / П.В. Панов // Полис.– 2015 .– № 3 .– С. 38 – 39. 

32. Патрушев С.В. Институционализм в политической науке: этапы, 

течения, идеи, проблемы / С.В. Патрушев // Политическая наука. – 2001. 

– № 2. – С. 146 – 186. 

33. Питерс Б. Политические институты: вчера и сегодня / Б. Питерс // 

Политическая наука: новые направления / [под ред. Р. Гудина,  

Х-Д. Клингеманна; пер. с англ. М. Гурвица, А. Демчук, Т.В. Якушева]. – 

М. : Издательство «Вече», 1999. – С. 218 – 234. 

34. Политическая наука: новые направления [под редакцией Р. Гудина и  

Х.-Д. Клингеманна / научн. ред. русского издания профессор 

Е.Б. Шестопал] – М. : Вече, 1999. 



146 

 

35. Пузикова С.М. Армия как социальный институт: проблемы и 

перспективы / С.М. Пузикова // Вестник КазГУ. Серия : Экономическая. 

– 1998. – № 7. – С. 35 – 38. 

36. Райт К. Некоторые размышления о войне и мире / К. Райт // Теория 

международных отношений: хрестоматия / [сост., науч. ред. и коммент. 

П.А. Цыганкова]. – М. : Гардарики, 2002. – С. 384 – 398. 

37. Рибій О. Природа трансформацій політичних інститутів / О. Рибій // 

Політичний менеджмент. – 2010. – № 5. – С. 82 – 89. 

38. Ритцер Дж. Современные социологические теории / Дж. Ритцер. – СПб .: 

Питер, 2002. – 688 с. 

39. Романюк А. Новий інституціоналізм та поняття інституту в політичній 

науці / Романюк А. // Вісник Львівського університету. Серія : 

Філософські науки. – 2006. – Вип. 9. – С. 190 – 199. 

40. Рудя Р.Г. Сучасна армія в умовах трансформаційних змін: 

інституціональний аналіз / Р.Г. Рудя // Сучасне суспільство : політичні 

науки, соціологічні науки, культурологічні науки. – 2014. – Вип. 2. – С. 

157 – 166. 

41. Требін М.П. Армія в суспільстві, що трансформується (соціально-

філософський аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. 

філософ. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія 

історії» / М.П. Требін. – Харків, 2005. – 35 с.  

42. Требін М.П. Армія та суспільство: соціально-філософський аналіз 

взаємодії в умовах трансформації : [монографія] / М.П. Требін. – Харків: 

Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2004. – 404 с. 

43. Тяпкіна Ю.О. Армія сучасної держави: визначення стратегії 

дослідження / Ю.О. Тяпкіна, І.Д. Денисенко // Сучасне суспільство : 

політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки. – 2019. – 

Вип. 1 (17). – С. 73 – 83. 

44. Тяпкіна Ю.О. Концепція війни та миру Реймона Арона: до визначення 

евристичного потенціалу / Ю.О. Тяпкіна, І.Д. Денисенко // Сучасне 

http://scholar.google.com/scholar?cluster=1378766037126866985&hl=en&oi=scholarr
http://scholar.google.com/scholar?cluster=1378766037126866985&hl=en&oi=scholarr


147 

 

суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні 

науки. – 2019. – Вип. 2 (18). – С. 61 – 71. 

45. Тяпкіна Ю.О. Проблемне поле армії у контексті теоретичної спадщини 

Ч. Міллса / Ю.О. Тяпкіна // Сучасне суспільство : політичні науки, 

соціологічні науки, культурологічні науки. – 2018. – Вип. 1 (15). – 

С. 177 – 185. 

46. Хасс Дж. Социологический неоинституционализм и анализ организаций 

(предисловие к разделу) / Дж. Хаас // Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Серия 8 : Менеджмент. – 2007. – № 3. – С. 112 – 125. 

47. Яницкий О.Н. Социология риска: ключевые идеи / О.Н. Яницкий // Мир 

России. – 2003. – Т. XII. – № 1. – С. 3 – 35. 

48. Bilotserkivska N. Development of the Effective Information and Analytical 

Support of the OSH Management System [Електронний ресурс] / 

N. Bilotserkivska, O. Kruzhilko, V. Maystrenko, V. Kalinchyk, Y. Polukarov, 

L. Mitiuk, L. Borysova, T. Kachur // Journal of Achievements in Materials 

and Manufacturing Engineering (Scopus). – 2020. –Vol. 2. – № 99. – Р. 72 – 

84. – Режим доступу : 

https://journalamme.org/resources/html/article/details?id=204688 

49. Gordiienko-Mytrofanova I. Crisis as a Relevant Lexeme in the Linguistic 

Consciousness of Ukrainian People East European [Електронний ресурс] / 

I. Gordiienko-Mytrofanova, Iu. Kobzieva, Y. Bondar // Journal of 

Psycholinguistics. – 2017.– Vol. 4. – No 1. – P. 54 – 62. – Режим доступу : 

https://eejpl.vnu.edu.ua/index.php/eejpl/article/view/75 

50. Gordiienko-Mytrofanova I. Psycholinguistic Meanings of Playfulness. East 

European [Електронний ресурс] / I. Gordiienko-Mytrofanova, Iu. Kobzieva, 

S. Sauta // Journal of Psycholinguistics (Scopus). – 2019. – Vol. 6 (1). – 

Р. 19 – 31. – Режим доступу : https://zenodo.org/record/3371627 

51. Gordiienko-Mytrofanova I. The Army in Terms of Socio-Political 

Transformations. Social and Human Sciences [Електронний ресурс] / 

I. Gordiienko-Mytrofanova, O. Ryabchenko, N. Bilotserkivska // Polish-



148 

 

Ukrainian scientific journal. – 2019. – № 04 (24). – Режим доступу : 

https://sp-sciences.io.ua/s2664205/gordiienko-

mytrofanova_iia_ryabchenko_olga_bilotserkivska_natalia_2019_._the_army_in_t

erms_of_socio-political_transformations._social_and_human_sciences._polish-

ukrainian_scientific_journal_04_24_ 

52. March J. Rediscovering Institutions. The Organizational Basis оf Politics / 

J. March, J. Olsen. – N.Y. : The FreePress, 1989. – vii, 227 p. 

53. Shepsle K. Rational Choice Institutionalism / K. Shepsle // The Oxford 

Handbook of Political Institutions ; [ed. By R.A. Rhodes]. – Oxford: Oxford 

University Press, 2006. – P. 23–38. 

54. The Oxford Handbook of Political Institutions / [ed. by R.A.W.Rhodes, 

S.A.Burder, B.A. Rockman]. – Oxford, 2006. – 560 р. 

55. Tretiak О. The Economic Public Sphere: Theoretical Substantiation and 

Structural Construction [Електронний ресурс] / О. Tretiak, V. Toryanyk, M. 

Mikheichenko, A. Nikulin // Economic Annals-XXI (Scopus). – 2018. – Vol. 

– 169. – Iss. 1-2. – P. 84 – 88. – Режим доступу : 

http://soskin.info/en/ea/2018/169-1-2/Economic-Annals-contents-V169-16. 

56. Wright Q. The Escalation of International Conflict / Q. Wright // The Journal 

of Conflict Resolution. – 1965. – Vol. IX, No. 4. – P. 435–445.  

57. Wright Q. Problems of Stability and Progress in International Relations / 

Q. Wright. – Berkeley, Los Angeles: Free Press, 1954. –  368 p. 

58. Wright Q. A Study of International Relations / Q. Wright. – N.-Y.: Simon & 

Schuster, 1955. – 453 p.  

59. Wright Q. A Study of War / Q. Wright.: 2 vols., 2- nd ed. – Chicago: 

University of Chicago Press, 1965. – 2045 p.  



149 

 

РОЗДІЛ 3. БАЗОВІ МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ АРМІЇ ТА ІНСТИТУТІВ 

СУСПІЛЬСТВА РИЗИКУ (УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ) 

 

Держава є головним політичним інститутом політичної системи 

суспільства. Армія як інститут виникає, проходить процес становлення разом 

з виникненням та становленням держави, виконуючи частину її функцій. 

Взаємозв’язок держави і армії є сталим та, водночас, залежним від багатьох 

факторів, про що свідчить значна кількість типологій такого взаємозв’язку. 

Факторами, які лежать в основі типологізації, є міцність / слабкість 

політичної влади, ступінь військової міці (велика, середня, слабка), тип 

політичного устрою та інші. Важливими є історичні традиції, ментальність, 

цінності духовного характеру, тип політичної культури, форми державного 

та територіального устрою, зовнішньополітична ситуація в світі.  

Так, дослідник взаємодії армії і суспільства М. Требін, пропонує 

розглянути дев’ять моделей такої взаємодії. А саме [66, с. 147]. 

«Об’єктивний контроль», характеризується збалансованістю політичної 

влади та військової міці, які знаходяться на досить високому рівні при 

наявності контролю влади над армією. Характерна для держав ліберальної 

демократії – США, Західноєвропейські країни. 

«Поліцейський контроль» існує за наявності сильної політичної влади 

та середнього ступеня військової міці. Модель орієнтована скоріше на 

підтримку порядку в своєї країні та виконання спільних дій під егідою 

миротворчих місій. Модель існує в Швеції, Японії, Ірландії. 

«Апаратний контроль» відбивається як контроль сильної влади 

пануючої політичної партії над досить сильними збройними силами. 

Характерна для СРСР, країн Східної Європи після Другої Світової війни, 

Китаю та інших. 

Різновиди моделі «Озброєна нація» та «Революційно озброєна нація». 

Сильна політична влада домінує над армією, основним завданням якої стає 

консолідація перед зовнішньою загрозою. Функція захисту нації 
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збільшується у разі посягань на революційні перетворення (Куба, Алжир 

В’єтнам).  

«Суб’єктивний контроль» розглядається як поєднання функцій 

політичної еліти та верхівки армії. М. Требін вбачає проявлення цієї моделі у 

ХІХ ст. в Латинській Америці [66, с. 147]. 

«Гарнізонний стан» виявляється як домінуюча роль «військових 

імперативів у житті соціуму», що провокує армію на участь у прийнятті 

політичних рішень. Модель притаманна для країн Західної Європи 

напередодні світових війн. 

Наступні «патерналістська» та «постколоніальна патерналістська» 

моделі характеризуються наявністю не дуже сильної, але інституалізованої 

армії, яка здатна стати на захист від зовнішньої та внутрішньої загрози, 

перебирати на себе функції політичної влади аж до силового її захоплення. 

Модель мала місце у країнах Латинської Америки, Півничної Африки, Азії.  

«Преторіанська держава» розглядається як результат усвідомлення 

військовими власної унікальності, приналежності до окремої соціальної 

групи, ототожнення її інтересів з інтересами нації, що веде до перебирання 

на себе функцій держави за рахунок втрати боєздатності армії.  

«Політичний вакуум» характеризується слабкістю влади і армії, 

неспроможності обох навести порядок в військових та владних структурах та 

країні взагалі. Прикладом можуть бути Нігерія та Конго. 

Таким чином, наведена типологія взаємин армії та держави базується 

здебільшого на історичній ретроспективі – моделі діють не одночасно, а 

внаслідок зміни внутрішніх та зовнішніх політичних подій, факторів, 

функцій держави.  

Більш вдалою, з боку політології, можна вважати типологію, в основу 

якої покладена класифікація політичних режимів. Політичний режим в 

такому разі розглядається як фактор детермінації збройних сил та політичної 

влади. Як показує історичний досвід, армія може бути або окремим гравцем 

на політичному полі і виступати суб’єктом політичних відносин, або 
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інструментом для зміни політичного устрою та примусової ротації владних 

еліт.  

Так, дослідники розглядають взаємодію держави і армії за умов 

тоталітарного, авторитарного та демократичного режимів. Окремої уваги 

потребує аналіз взаємовідносин держави та збройних сил в 

трансформаційних суспільствах.  

Тоталітарний політичний режим завжди спирається на силу. Армія в 

таких державах - опора влади, запорука встановленого правлячою елітою 

порядку, контролю влади над суспільством. В науковій літературі дослідники 

пропонують розрізняти «комуністичну»та «фашистську» моделі [22, с. 207]. 

Обидві моделі перетворювали армію в підконтрольну політичній 

номенклатурі структуру, а «фашистська» модель надає армії статус об’єкту 

політичної влади. Як вважає дослідниця У. Ільницька, ця типологія 

доповнюється іншою, яка тільки конкретизує взаємини влади та армії. 

Розрізняють: партійно-тоталітарну (за умов сталінського режиму); 

напіввійськово-тоталітарну (за умов гітлерівського режиму); військово-

тоталітарну або стратократичну (Греція, Чілі). Остання модель може діяти і в 

межах авторитарного режиму [22, с. 208]. 

Поділяє таку точку зору і М. Требін, який в якості чинника детермінації 

армії вводить поняття її «модусу буття». Під «модусом буття» науковець 

пропонує розуміти соціокультурну матрицю, яка включає традиції, 

ментальність, духовні цінності тощо. Типи «модусів буття» ототожнюються з 

існуючими в світі політичними режимами – тоталітарним, авторитарним, 

демократичним [66, с. 148]. 

За умов авторитарного режиму, армія не знаходиться відсторонь від 

діяльності владних структур. Вона може діяти або як силовий елемент в 

руках певних політичних гравців, або може виходити на політичну арену 

самостійно, як окрема політична сила. Останній варіант добре відомий як 

військові перевороти, введення військової диктатури. В такому разі армія 

перетворюється з об’єкту політичного життя на суб’єкта. Вона може усунути 
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від правління владну політичну еліту, пропонувати варіанти подальшого 

розвитку суспільства, навіть, змінювати форму управління державою та 

суттєво коригувати функції органів влади. Науковці розрізняють цивільно-

авторитарну, напіввійськово-авторитарну та військово-авторитарну моделі 

взаємовідносин держави та армії [22, с. 207]. 

Дослідники вважають, що роль яку відіграють ЗС за авторитарної 

моделі, не завжди є реакційною, а може бути патріотичною та, навіть, 

миротворчою. Армія може стояти на захисті реформування суспільства. 

Історичний досвід Південної Кореї, Сінгапуру, Тайваню переконливо 

доводить, що успішна модернізація суспільства відбувалася саме завдяки 

підтримки армії [66, с. 148]. 

Таким чином, недемократичні політичні режими в певній мірі є досить 

широким полем для діяльності ЗС. Армія може бути як інструментом в руках 

правлячої еліти (за умов сильної влади), і, навіть підтримувати прогресивний 

розвиток держави, а може здійснювати військові перевороти, перебирати на 

себе функції державного управління (за умов слабкої влади).  

На наш погляд, вищезазначені варіанти побудови моделей взаємодії 

армії та суспільства досить всебічно інтепретують зміст та особливості цього 

процесу, але не розкривають саме механізм його трансформації. 

Для розв’язання цієї проблеми пропонується застосування авторської 

методологічної стратегії, заснованій на зверненні до неоінституціонального 

підходу та евристичного потенціалу теорії суспільства ризику – тобто, 

розгляди його з позиції логіки подолання ризиків у межах усвідомлення 

необхідності прийняття постійних змін, насамперед, на інституціональному 

рівні. 

Становлення суспільства ризику призводить до виникнення нових 

викликів, які безпосередньо стосуються, насамперед, тих або інших 

суспільних інститутів, а перспективи їх нормалізації, зрозуміло, передбачає 

їх певну трансформацію. 
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За цих обставин взаємодія держави і армії є процесом, що призводить 

до постійних змін військової та цивільної сфер, становленню нових зв’язків 

та відносин. Ці зміни умовно можна підрозділити на дві групи: 

першу з них утворюють трансформації, що відбуваються 

безпосередньо у середині самих ЗС як провідного суспільного інституту; 

другу – трансформації та виникнення нових утворень, що є 

результатом взаємодії різних соціально-політичних інституцій та інститутів з 

армією в умовах ризикогенного простору.  

Саме на експлікації цих змін пропонуємо побудувати дві базові робочі 

моделі політичних практик, які відтворюють основні напрями і специфіку 

взаємодії армії та суспільства за умов трансформації останнього у 

суспільство ризику – «модель структурної трансформації армії у 

ризикогенному просторі» та «модель міжінституціональної взаємодії армії та 

суспільства у ризикогенному просторі». 

Ці конструкції містять:  

формат змін / трансформацій;  

систему викликів /протиріч, що в процесі функціонування соціально-

політичних структур / інституцій та інститутів врегульовуються (отримують 

певні варіанти «відповіді» (у термінології А. Бека)) у суспільстві; 

систему загроз / небезпек, виникнення яких стимулюється подальшим 

процесом модернізації та прийнятими рішеннями щодо розв’язання 

вищезазначених ризиків; 

сукупність нових характеристик, що набувають структури / інститути в 

результаті реакції на ризикогенні ситуації. 

 

3.1. Модель структурної трансформації армії у ризикогенному 

просторі 

 

У контексті застосування авторської дослідницької програми зміни у 

воєнно-політичній обстановці у світі, що глобалізується, зміни у стратегіях та 
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тактиках введення так званих «гібрідних війн», боротьба з тероризмом тощо. 

передбачають та вимагають, з одного боку, суттєвих змін у структурі ЗС 

кожної держави, а з іншого – змін у принципах та формах їх комплектування 

(це формат існування першої моделі політичних практик). 

Експерти міжнародної аналітичної компанії Global Firepower вже 15 

років стежать за арміями 138 країн світу. Рейтинг аналітичної компанії є 

одним з найавторитетніших серед подібних рейтингів. Для аналізу та 

визначення найсильнішої армії в світі, експерти компанії використовують 

понад 50 показників, серед яких кількість озброєння та військової техніки, 

чисельність армії, транспортна інфраструктура, військовий бюджет тощо.  

Крім параметрів, безпосередньо пов’язаних зі ЗС також враховується і 

географічне положення держави, клімат, логістика, промисловість і 

інфраструктура, а також наявність стратегічних і природних ресурсів, 

включаючи їх запаси. 

Окреме місце в оцінці могутності ЗС займає наявність ядерного 

озброєння, яке значно впливає на загальну оцінку армії.  

Однак, тут варто відзначити що ряд рейтингів не враховує ядерне 

озброєння у зв’язку з обмеженнями його застосування на практиці. Але в разі 

глобальних конфліктів і світових воєн ризик його застосування зростає їх не 

можна не враховувати. 

Військові об’єднання, союзники і альянси також безпосередньо 

впливають на сумарну військову міць. Не останню роль в обороноздатності 

країни грає відсоток модернізації озброєнь і загальний військовий бюджет 

країни. 

Водночас рейтинг не враховує такий показник, як бойовий досвід армії. 

На основі перерахованих параметрів компанія Global Firepower формує 

власний індекс сили, який відображає міць армії держави. Чим нижче індекс 

тим сильніше і могутніше армія. 

На поточний момент в світі функціонує близько 160 армій, відмінних 

за величиною, чисельності військовій техніці і різних військових доктрин і 
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стратегій. Незважаючи на те, що в сучасному світі на силу і міць армії 

впливає не тільки кількість збройних сил і регулярних військ, їх число, як і 

раніше має значення, особливо при масштабних конфліктах. 

Вже довгі роки поспіль перше місце у рейтингу найсильніших армій 

світу впевнено утримує армія США [75]. 

Сполучені Штати Америки (PowerIndex («PwrIndx Score») 0,0718) є 

лідером по військовому бюджету (2017 р. – 618,7 млрд.дол., 2018 р. – 700 

млрд.дол., 2019 р. – 716 млрд.дол., 2020 р. – 7 млрд.дол., 2021 р. – 740,5 

млрд.дол.) за кількістю військових літаків і по військово-морським силам 

[65]. 

Величезний американський оборонний бюджет – одна з головних 

складових її успіху. Він дозволяє американцям розробляти і закуповувати 

найсучасніші (і найдорожчі) системи озброєння, постачати свою армію на 

найвищому рівні, одночасно вести кілька військових кампаній в різних 

куточках світу. 

США мають у своєму розпорядженні найпотужніший військово-

морський флот, до складу якого входить десять авіаносних груп, понад 

сімдесят підводних човнів, велика кількість літаків і допоміжних кораблів. 

США також є лідером в розробках сучасних військових технологіях і 

роботизації військових сил, причому їх спектр дуже широкий: від створення 

лазерів і роботизованих бойових систем до протезування. Американці мають 

свої військові бази практично по всьому світу [64]. 

На другому місці рейтингу знаходяться збройні сили Російської 

Федерації (PwrIndx Score 0,0791). 

Є лідером по сухопутним силам серед всіх армій світу. Одна з 

найпотужніших авіацій. Активно модернізується ВМФ. 

За кількістю особового складу російська армія займає всього лише 

п’яте місце, поступаючись США, Китаю, Індії і КНДР. Однак при цьому вона 

володіє одними з найпотужніших сухопутних сил в світі: понад п’ятнадцять 

тисяч танків, величезна кількість бронемашин і бойових вертольотів. 
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Також слід зазначити, що потужний військово-промисловий комплекс 

дістався Росії у спадок від Радянського Союзу. Він в змозі самостійно 

виробляти практично всі види озброєнь для сучасної сухопутної армії і 

військово-морського флоту. Росія виступає один з найбільших експортерів 

(поступається лише США) зброї у світі. 

На третьому місці цього рейтингу знаходиться Народно-визвольна 

армія Китаю (PwrIndx Score 0,0854). Це найбільші збройні сили на планеті – 

їх чисельність становить 2,3 млн осіб. Військовий бюджет Китаю 

знаходиться на другому місці в світі і поступається тільки США. Він 

становить 237 млрд. доларів. 

Сьогодні Китай продовжує збільшувати витрати оборонного бюджету: 

якщо на початку 2000 років країна витрачала на армію і ВПК 17 млрд 

доларів, то в 2020 році ця цифра досягла 237 млрд. доларів.  

Китай поки що відстає від США і Росії в деяких напрямках: по 

виготовленню авіаційних і ракетних двигунів, підводним човнам, крилатим 

ракетам – але це відставання стрімко скорочується. Проте КНР поступово 

перетворюється на потужного гравця на світовому ринку зброї, впевнено 

займаючи нішу недорогого і якісного озброєння [64]. 

Збройні сили Індії – військова організація Індії (PwrIndx Score 0,1207), 

призначена для оборони Республіки, захисту свободи і незалежності 

держави, одне з найважливіших знарядь політичної влади. Високий рейтинг 

Індії багато в чому обумовлений її величезним населенням (1,3 млрд. 

чоловік) і, як наслідок, великим числом військовослужбовців. 

Індія посідає перше місце в світі за обсягом імпорту озброєнь, володіє 

ядерною зброєю. 

Щорічно індійський уряд витрачає досить великі суми на закупівлю 

нового сучасного озброєння. І якщо раніше в основному індійський уряд 

купував зброю зроблену в СРСР або Росії, то тепер вони все частіше 

віддають перевагу більш якісним західним зразкам. 
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Крім того, останнім часом керівництво країни приділяє багато уваги 

розвитку власного військо-промислового комплексу. Кілька років тому була 

прийнята нова стратегія розвитку оборонної промисловості, що проходить 

під девізом «Роби в Індії». Тепер індуси при покупці озброєння віддають 

перевагу тим постачальникам, які готові відкривати виробництва на території 

країни і ділитися новітніми технологіями.Також, цікаво, що прикордонні 

війська Індії – єдині в світі, хто використовує в якості засобу пересування 

верблюдів. 

За кількістю літаків і танків Індія посідає четверте місце в світі. А ось 

військово-морський флот не такий численний, як слід було б очікувати. За 

кількістю судів вона поступається набагато менш численним Таїланду і 

Єгипту (292 і 316 проти 285 індійських суден) [18; 64]. 

Армія Японії займає п’ятий рядок рейтингу (PwrIndx Score 0,1599). 

Сили самооборони Японії (сучасна назва ЗС) були сформовані з 

Національних сил безпеки в 1954 році. Основним завданням Сил 

самооборони Японії є оборона держави, захист її свободи і незалежності. 

Військовою доктриною Японії передбачається не тільки тісна 

співпраця з США, але й дозвіл на використання Сил самооборони для 

захисту інших союзників, навіть якщо сама Японія не зазнала нападу та 

стримування КНР в Східно-Китайському і Південно-Китайському морях.  

Хоча військові сили Японії налічують всього 305 тис. чоловік, однак це 

країна компенсує найсучаснішим озброєнням. Японська армія налічує 162 

літака спеціального призначення – більше, ніж у будь-якій іншій країни світу 

(крім США) і досить значний флот з 37 есмінцями (третє місце після США і 

Китаю). Підтримується все це серйозними бюджетними відрахуваннями (57 

млрд доларів) [18; 64]. 

Шосте місце займають ЗС Південної Кореї (PwrIndx Score 0,1612). За 

кількістю військовослужбовців на душу населення Південна Корея займає 

друге місце в світі після КНДР. 
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Армія Південної Кореї практично в два рази поступається за 

чисельністю армії КНДР, але за своїми мобілізаційним ресурсів вона нічим 

не поступається північному сусіду. 

Практично за всіма показниками збройні сили Південної Кореї входять 

сьогодні в десятку найсильніших армій світу, особливо з урахуванням дуже 

високого рівня бойової підготовки. За останні 20 років Південна Корея 

створила першокласні ЗС, які в змозі успішно протистояти арміям практично 

будь-якої держави. Також ЗС цієї держави мають міцний тил у вигляді 

потужної виробничої бази [64]. 

За чисельністю збройних сил, кількістю літаків (1581 одиниць) і 

військово-морському флоту (234 одиниці) Південна Корея міцно входить в 

першу десятку країн-лідерів. І все це при відносно невеликому бюджеті (48 

млрд доларів). 

Сьоме місце займають ЗС Французької Республіки (PwrIndx 

Score 0,1681). У Європі ЗС Франції є другими за чисельністю і рівнем 

оснащення. При цьому французька армія є найбільшою на континенті серед 

тих, чия військова доктрина передбачає проведення закордонних військових 

операцій.  

Крім того, у неї є ще дві додаткових відмінності: 

по-перше, армія Франції володіє власною тактичною і стратегічною 

ядерною зброєю; 

по-друге, ЗС країни мають збалансовану структуру, включаючи 

потужний військово-морський флот, і володіють ймовірно найбільшим 

досвідом самостійних військових операцій серед всіх країн Євросоюзу і 

НАТО. 

У ЗС Франції не так багато кораблів (180 одиниць), літаків (1057 

одиниць) і танків (406 одиниць) в порівнянні з іншими державами, однак ті, 

що є, сучасні і дуже потужні. Літаки Mirage і Rafale, вертольоти Tiger, танки 

LeClerc і єдиний після США авіаносець з власною ядерною установкою – все 

це входить в основні сили французької армії. Франція також цілком здатна 
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сама себе забезпечувати військовою технікою та обладнанням, що, при 

необхідності, допоможе країні вести затяжні військові дії [18; 64]. 

Армія Великобританії займає у рейтенгі 8-у позицію (PwrIndx 

Score 0,1997).  

Основне завдання ЗС Великобританії – це захист Сполученого 

Королівства і територій які їй належать, забезпечення безпеки і захист 

інтересів Великобританії, участь в міжнародних миротворчих операціях ООН 

та операціях НАТО. 

Сьогодні вважається, що Великобританія має у своєму арсеналі 

близько 225 термоядерних боєголовок, з яких 160 перебуваютьу постійній 

бойовій готовності, але точний розмір арсеналу офіційно нерозголошується. 

З 1998 року єдиним компонентом ядерних сил Великобританії є група 

ПЛАРБ «Трайдент», яка складається з чотирьох атомних підводних човнів 

типу «Венгард», що базуються в Шотландії в Фаслейн. Кожний підводний 

човен несе до 16 ракет Трайдент II, на кожній з яких може розміщуватися до 

восьми боєголовок. Один зі збройних підводнихчовнів завжди знаходиться 

на бойовому чергуванні [64]. 

Число військово-повітряних суден (738 одиниць), танків (109 одиниць) 

і військово-морських судів (88 одиниць) у Великобританії не така значна, як 

у інших країн, не кажучи вже про чисельність військовослужбовців. Як 

зазначають експерти, причина – вражаючий військовий бюджет у 56 млрд. 

доларів, який не поступається багатьом більш великим державам. Основна 

частина військового бюджету витрачається на наукові дослідження у сфері 

інженерної справи і нових технологій. 

А ще справа у вигідному розташуванні острова, який не так-то просто 

атакувати [18]. 

На дев’ятому місці найсильніших армій світу знаходяться ЗС Бразилії 

(PwrIndx Score 0,2026). На думку експертів, причина, по якій армія Бразилії 

з’явилася в першій десятці найсильніших армій світу 2021 року – це загальна 

дешевизна життя в країні і, як наслідок, менші витрати на військові потреби. 
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Через відсутність як зовнішньої, так і внутрішньої загрози, витрати на 

оборону в Бразилії дуже невеликі, близько 1,1% ВВП. Незважаючи на малий 

бюджет, бразильські збройні сили налічують 318 тис. чоловік і є 

найбільшими в Латинській Америці. 

На даний момент південноамериканська країна витрачає на свої війська 

29,3 млрд доларів (13-е місце в світі), але, як кажуть, за кожен витрачений 

долар бразильці отримують більше, ніж інші країни. З точки зору військової 

техніки результати Бразилії солідні, але не найвидатніші: 17-е місце за 

потужностями військово-повітряного флоту (676 одиниць), 34-е по танках 

(439 штук) і 24 рядок по кораблям (112 штук) [18; 64]. 

Десяте місце в рейтингу займає армія Пакистану (PwrIndx 

Score 0,2073). На даний момент в армії цієї мусульманської країни 

налічується 1,2 млн. осіб (число потенційних військовослужбовців у країні 

складає 96 млн. чоловік). За кількістю одиниць військово-повітряного флоту 

Пакистан входить в першу десятку країн (1364 одиниці). Незначно відстають 

танкові війська (2680 одиниць), а ось військових судів у Пакистані не так 

багато (всього 100 одиниць) [18]. 

У вищезазначеному рейтингу GFP Україна на початку 2021 року 

підвищила сукупну військову міць і зайняла 25 місце серед 138 країн світу.  

У минулорічному рейтингу наша країна займала 27 місце. Слід 

зазначити, що рейтинг військової могутності нашої держави неухильно 

зростає в останні кілька років. 

Цікаво, що Україна вперше з 2015 року опинилася в ТОП-25. Ще у 

2014 році наша країна посідала 21 місце в рейтингу GFP, а вже у 2015 

зайняла 25-е. Падіння сталося через різке скорочення чисельності танків і 

авіації. Якщо в 2014 році GFP нарахував у нас 4112 танків і 400 різних 

літальних апаратів, то вже в 2015 році 2809 танків і 222 літальних апарати 

відповідно. Настільки серйозний спад можна пояснити втратами від бойових 

дій на Сході країни, що почалися в 2014 році, а також внаслідок російської 

окупації Криму. 
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У 2016 році Україна остаточно випала з ТОП-25, що знову ж таки 

можна пояснити продовженням активних бойових дій і втратами в боях на 

Сході. Однак протягом останніх кількох років Україна почала неухильно 

підніматися вгору. Так в 2017 р. Україна перебувала на 30-му місці, а у 2018 і 

2019 роках – на 29-му. 

За останніми даними рейтингу, в 2020 році чисельність ЗС України 

склала 255 тисяч чоловік, 90 тисяч так званих «парамілітарних утворень». 

Включення в індекс сили «іррегулярної армії» є нововведенням рейтингу 

2021 року –до цього цей показник не враховувався. 

Під «іррегулярними (від пізньолатинського irregularis – неправильний) 

арміями» пропонується розглядати військові формування «що не мають 

єдиної, постійної організації або ті, що відрізняються від регулярних військ 

порядком комплектування, проходження служби тощо» [9, с. 641]. 

Крім того, за даними GFP, українська армія має 2430 танків, 11 435 

бронемашин, 785 одиниць самохідної і 2040 ствольної артилерії, а також 550 

ракетних систем. 

Загальна чисельність українських Повітряних сил, згідно з GFP-2021, 

складає 285 літальних апаратів, у тому числі 42 винищувача. Військово-

морські сили мають 25 кораблів і суден, в тому числі 11 патрульних катерів і 

1 фрегат [41]. 

Список (рейтинг) сучасних держав за чисельністю ЗС країн світу, 

можна знайти і на сторінках сайту Вікіпедія. Де вказано чисельність діючих 

військ, резервних військ, напіввійськових організацій та загальну чисельність 

ЗС. 

Дані цього переліку опубліковані за даними видання «Військовий 

баланс» за 2019 рік. Видання публікується щорічно Міжнародним інститутом 

стратегічних досліджень – це дослідницький центр з питань воєнно-

політичних конфліктів. Штаб-квартира розташована в Лондоні. Був 

заснований у 1958 році і з самого початку фокусується на питаннях 

запобігання поширенню ядерних озброєнь та контролю озброєнь [60]. 
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Результати аналізу структур ЗС дозволяють стверджувати, що останні 

за умов становлення суспільства ризику зазнають суттєвих змін. Так, 

наприклад, якщо наприкінці ХХ ст., розробляючи рейтинг найбільш 

боєздатних армій світу, експерти, насамперед, звертали увагу на такі 

показники як: наявність ядерної зброї, чисельність представників кожного 

роду військ (від сухопутних військ до військово-морських) та кількість 

одиниць відповідної техніки у відповідних армійських підрозділах, то зараз 

акцент робиться на загальній кількості людських ресурсів держави, кількості 

одиниць танків, авіації, ядерних боєголовок, авіаносців та субмарин 

(підводних човнів) [65]. 

Зрозуміло, що це пов’язано, насамперед, з розвитком науково-

технічного рівня в оснащенні сучасної армії, що викликає, з одного боку, 

істотне скорочення числа військовослужбовців, а з іншого – вимагає від 

решти більш високо рівня професійної підготовки. 

Сьогодні в «Топ-10 найсильніших армій світу» (за версією GFP) 

входять три групи ЗС (Японії (4 місце), Південної Кореї (5 місце) і Бразилії (9 

місце)), які не мають ядерної зброї, а ЗС Ізраїлю, що володіють 120 ядерними 

боєголовками (на рівні армій Великобританії (8 місце) і Пакистану (10 

місце)) знаходяться тільки на 20 місці рейтингу. 

Така ситуація, виходячи з логіки функціонування суспільства ризику, 

викликає нові протиріччя в розвитку взаємодії армії та інших інститутів 

суспільства. До останніх можна віднести, перш за все: 

– проблему пошуку нової концепції розвитку ЗС кожної держави, що 

відповідає новим реаліям світу, що постійно змінюється; 

– проблему скорочення зайнятості у військовій сфері; 

– проблему зростання в структурі ЗС суспільства іррегулярних 

військових формувань; 

– проблему більш складної професійної підготовки в системі військової 

освіти; 

 проблему переходу на добровільний принцип комплектування ЗС; 
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– проблему служби жінок в армії. 

Дві останні ситуації безпосередньо пов’язані зі змінами у принципах та 

формах комплектування ЗС держав світу за сучасних умов суспільства, що 

глобалізується. 

Перехід на принцип добровільного комплектування армії пов’язаний з 

відмовою суспільства від обов’язку (повинності) чоловіків (в окремих 

державах і жінок) в конкретному віці і на певний термін проходити військову 

(або альтернативну / громадянську) службу як у воєнний час, так і в мирний. 

Цей обов’язок реалізується в трьох послідовних моментах: 

дійсна (термінова) служба (від 6 місяців (ЗС Австрії) до 12 років (ЗС 

КНДР)); 

знаходження в резерві (до досягнення 45-55 років – вікова межа); 

ухід в запас (після досягнення 55 років). 

Історія формування і функціонування армій держав світу містить різні 

форми / системи військового обов’язку: 

– рекрутську систему, орієнтовану на залучення до виконання 

військового обов’язку тільки певної частини населення держави (так званих 

«рекрутів»); 

– міліційну систему, засновану на формуванні ЗС держави через 

залучення до військової служби в контексті навчання військовій справі всіх її 

громадян, що володіють фізичними і моральними якостями, які дозволяють 

їм володіти і використовувати зброю; 

– кадрову систему, що функціонує частково на принципах реалізації 

рекрутської системи (на етапі організації дійсної служби - безпосереднього 

періоду виконання військового обов’язку) і міліційної системи (на етапі 

формування груп резерву і запасу ЗС держави). 

Військовими фахівцями стверджується, що саме кадрова система 

реалізації військового обов’язку в сучасному світі є домінуючою серед форм 

організації представників держави на виконання свого громадянського 

обов’язку. 
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Як свідчать дані GFP, серед армій держав, чиї ЗС входять в ТОП-10 

найсильніших армій світу, без обов’язкового військового призову в мирний 

час існують (відповідно до прийнятих політико-нормативних актів - від 

Конституції до відповідного Закону) ЗС шести країн - США, Індії, Японії, 

Франції, Великобританії, Пакистану. 

Слід підкреслити, що всі ці держави в різні часи здійснили перехід на 

контрактний (так званий «добровільний») принцип комплектування своїх ЗС 

– раніше всіх армія її Величності (з 1963 року), останньою армія Франції в 

2001 році (за умови збереження «одного дня на службі Вітчизні») [76]. 

Чотири армії з «Топ-10» – Росії, Південної Кореї, Бразилії та Китаю, як 

і раніше, комплектуються в основному в контексті реалізації принципу 

обов’язкового військового призову серед населення країни. 

Проходження військової служби в Росії регулюється Федеральним 

законом «Про військовий обов’язок і військову службу» (1998 р. з 

подальшими поправками), за яким обов’язковій військовій службі підлягають 

особи чоловічої статі віком від 18 до 27 років (строк служби з 2008 року 

становить 12 місяців). 

Згідно Конституції Південної Кореї (1948 р.), всі чоловіки зобов’язані 

служити в армії. При цьому призовний вік становить від 18 до 35 років. 

Тривалість служби за призовом становить від 21 до 24 місяців. 

Призивний вік у Бразилії становить 18-45 років для обов’язкової 

військової служби, добровольці мають право почати службу на рік раніше, з 

17 до 45 років. У Бразилії термін обов’язкової служби для чоловіків у 

сухопутних військах становить 12 місяців, у військовій авіації – 24 місяця, у 

військово-морському флоті – 36 місяця.  

Чоловіків на службу в збройні сили Китаю також призивають у віці від 

18 років і залишають в резерві до 50 років. Але цей процес здійснюється на 

певних конкурсних засадах (насамперед, за показниками фізичного здоров’я 

та інтелектуального розвитку) [64]. 
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Щодо призову на дійсну (строкову) службу в ЗС Китаю, цілою низкою 

дослідників стверджується. що в зв’язку з конкурсною основою і великими 

пільгами, які надаються цим представникам суспільства за часів її 

проходження (і головне – після її закінчення), бажання долучитися до неї 

слід розглядати виключно як добровільне. 

В Україні також продовжує існувати призов на строкову службу в ЗС. 

У 2013 році була зроблена спроба його скасування з 1 січня 2014 роки (Указ 

Президента України № 562/2013 від 14.10.2013), однак у зв’язку зі зміною 

суспільно-політичної ситуації на Сході країни та на території Автономної 

Республіки Крим дане рішення було скасовано Указом Президента України 

за № 447/2014 від 01.05.2014 року «Про заходи щодо підвищення 

обороноздатності держави» [46]. 

Слід підкреслити, що саме в цей період в контексті розвитку 

вищеописаної ситуації в Україні починають виникати і функціонувати так 

звані «іррегулярні військові формування», яких раніше не було в структурі 

українських ЗС і в складі яких на кінець 2020 року була, за даними GFP, 

близько 90 тисяч бійців. 

Вітчизняними спеціалістами у військовій сфері стверджується, що 

виникнення та розвиток в українському суспільстві іррегулярних 

парамілітарних формувань відбувалося у різних формах та на різних засадах. 

По-перше, через утворення самою державою таких військових структур 

у формі рот і батальйонів спеціального призначення МВС (зокрема, 

патрульної служби міліції особливого призначення) та батальйонів 

територіальної оборони Міністерства оборони. Комплектування цих 

формувань передбачало змішаний варіант набору особового складу: 

підрозділи МВС та частина батальйонів територіальної оборони за рахунок 

добровольців, а інша частина цих батальйонів – за рахунок мобілізованого 

складу МО.  

«Завданням батальйонів територіальної оборони, – зазначає 

український дослідник недержавних військових формувань В. Целуйко, – на 
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початку їхньої діяльності було виконання охоронних функцій, але ескалація 

збройного конфлікту на Донбасі призвела до їх залучення в бойових діях в 

якості піхотних підрозділів, що згодом знайшло відображення при 

переформуванні батальйонів ТРО в мото піхотні батальйони та введення їх 

до складу бригад Сухопутних Військ України» [72, с. 84]. 

По-друге, через процес інтеграції окремих недержавних формувань, що 

з’явилися в країні в ті чи інші державні структури. Зокрема, відомий своєю 

участю у воєних операціях під Авдієвкою, Іловайськом та Дебальцево 

батальйон «Донбас», який на початку свого існування не мав 

підпорядкування державним силовим структурам, у 2015 році був 

інтегрований в Національну Гвардію України, а після його розколу, з частини 

особового складу було сформовано батальйон «Донбас-Україна» у складі ЗС 

України Міністерства оборони. У грудні 2019 року згідно з Указом 

Презедента України «Про присвоєння почесного найменування 46 окремому 

штурмовому батальйону 54 окремої механізованої бригади Сухопутних 

військ Збройних Сил України» за № 882/2019 від 05.12.2019 р. у контексті 

відновлення історичних традицій національного війська батальон отримал 

назву – 46 окремий штурмовий батальйон «Донбас» 54 окремої механізованої 

бригади Сухопутних військ ЗСУ [71]. 

Слід зауважити, що іррегулярні збройні формування в сучасній Україні 

не обмежуються лише бойовими структурами на фронті, а й представлені 

резервними формуваннями переважно з охоронними функціями. Такими 

допоміжними охоронними формуваннями ЗС сучасної України стали 

формування територіальної оборони: роти охорони військових комісаріатів 

та загони оборони. Обидва види формувань, виходячи із військової практики 

інших країн, на території яких традиційно діють парамілітарні утворення, 

відносяться до Міністерства Оборони і в мирний час підпорядковуються 

військовим комісаріатам.  

Виходячи із зарубіжного досвіду, роти охорони повинні охороняти 

відповідні військомати, а загони оборони – райони свого формування шляхом 



167 

 

захисту державних установ та важливих об’єктів життєзабезпечення, 

охорони комунікацій, патрулювання районів, служби на блокпостах та 

боротьби з мародерами, диверсантами та недержавними збройними 

формуваннями » [72, с. 85]. 

Разом з тим, слід зазначити, що вище розглянуті формування 

територіальної оборони не мають в українському суспільстві легалізованих 

політико-правових засад функціонування. Відповідно, й не існує реального 

контролю за їх діяльністю. На нашу думку, спроби діючих політичних еліт 

легалізувати цю діяльність без дієвого реформування системи місцевого 

самоврядування та здійснення певних заходів у напрямку підвищення рівня 

політичної культури населення не є ефективними. Прикладом може бути 

проект Закону України «Про територіальну оборону України (реєстр. № 4504 

від 16.12.2020), поданий народним депутатом України А.А. Шараськіним 

[50].  

У законопроекті пропонується розглядати: 

війська територіальної оборони України «як військове формування, на 

яке покладається виконання завдань територіальної оборони України в 

мирний час та в особливий період, під час ведення воєнного стану (за 

виключенням зон (районів) ведення бойових дій з відсічі збройної агресії, 

згідно планувальних документів) та діють відповідно до цього Закону та 

інших нормативно-правових актів»; 

загін територіальної оборони та безпеки територіальної громади «як 

окремий підрозділ Військ територіальної оборони України, сформований на 

добровільній основі з жителів відповідної територіальної громади та 

підпорядкований командиру військової частини (підрозділу) територіальної 

оборони України за територіальним принципом, який здійснює свою 

діяльність відповідно до цього Закону та Положення про Загони 

територіальної оборони та безпеки територіальної громади, з метою 

підготовки та виконання завдань територіальної оборони України в межах 

територіальної громади»; 
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керівника району територіальної оборони –- «Голову районної 

державної адміністрації (керівника районної військово-цивільної або 

військової адміністрація у разі її утворення)» [50].  

На нашу думку, такий «окремий» варіант легалізації загонів (рот) 

охорони, що вже існують в Україні призведе до актуалізації, насамперед, 

таких ризиків: 

– утворення паралельної державної військової організації; з високим 

фаховим рівнем та оплатою.  

– формування засад для ствердження та підтримання необґрунтованої 

самостійності регіональних владних структур (протистояння центральних та 

місцевих органів влади);  

– можливість діяльності цих формувань в інтересах олігархічних кланів 

всередині держави. 

У цілому, виходячи з історії формування особового складу армій світу, 

можна стверджувати, що тенденція переходу на добровільний принцип їх 

комплектування стає домінуючою. Так, за оцінками експертів, з 165 країн 

світу, що мають власні ВС, тільки в 67 з них існує загальна військова 

повинність (при цьому, п’ять з них вже заявили про своє бажання як 

найшвидше переходити до професійної армії (Грузія, Казахстан, Тайвань, 

Туреччина, Україна) [61]. 

Однак, існують і винятки, наприклад, повернення до строкової служби 

після декількох років функціонування конкратної спостерігається в ЗС Литви 

і Швеції. 

Можна припустити, що такі рішення держав мають під собою 

об’єктивні підстави. Наприклад, в 2013 році в Швейцарії з ініціативи 

Мінстерства оборони відбувся референдум з питань скасування 

обов’язкового призову в армію і переходу до її професійного варіанту і «73% 

населення висловилися за те, щоб зберегти закон у колишньому вигляді. У 

цій країні всі юнаки з 16 років проходять військову підготовку, а з 18 до 30 

років зобов’язані відслужити в збройних силах не менше 245 днів. Після 
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проходження обов’язкової служби громадяни до 34 років (офіцери до 50) 

залишаються в запасі і повинні відвідувати регулярні військові збори. 

Сумарно солдатам і сержантам треба відслужити 300 днів, офіцерам 600 у 

військовій сфері» [10]. 

В якості підстав для збереження строкової служби в ряді країн, що 

мають високі показники соціально-економічного та демократичного 

розвитку, можуть бути: 

зміни соціально-політичної ситуації в країні (Україна); 

зміни в міжнародному просторі, що певним чином впливають на умови 

існування конкретної держави (Литва); 

збереження національних традицій (Швейцарія; 

виховання на практиці почуттів патріотизму (Греція). 

Як ще один з варіантів змін у внутрішній структурі ЗС держав 

сучасного світу, пов’язаних з викликами суспільства ризику, можна 

розглядати зростання числа жінок-військовослужбовців в їх кадровому 

складі, тобто, активізація гендерного аспекту (вимірювання) комлектування 

армії. 

Виходячи із змісту публікацій, присвячених розгляду цього процесу, 

можна констатувати, що з боку різних груп фахівців у цьому питанні 

(політичні аналітики, феміністки, військові експерти та паліологи) мова йде 

про зовсім різні оцінки наслідків цих змін та їх подальші перспективи. 

Так, по-перше, політичні аналітики і представники політичних 

структур вважають, що це зростання є реальним показником подальшої 

демократизації сучасного суспільства на шляху до встановлення відповідної 

гендерної рівності.  

За словами провідного американського політолога Р. Інглхарта, 

«гендерна рівність – це чутливий індикатор, який демонструє наскільки 

розвинутою і демократичною є держава» [4]. 

Дійсно, аналіз результатів достатньо великої кількості досліджень, 

присвячених гендерній проблематиці у контексті розвитку сучасного 
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суспільства дозволяють стверджувати, що зростання кількості жінок у лавах 

ЗС будь-якої національної держави є, насамперед, показником гендерної 

рівності, загалом, у соціумі.  

Так, наприклад, за останніми даними Світового економічного Форуму 

(відповідно до Звіту з глобального гендерного розриву за 2016 рік) за так 

званим «індексом гендерної рівності» Україна займає 69 місце (серед 142 

країн світу, які складають рейтинг) [77]. 

Цей індекс обчислюється на підґрунті статистичних даних щодо 

співвідношення нерівності між чоловіками та жінками у чотирьох важливих 

сферах: економічна участь і кар’єрні можливості; освіта; здоров’я і 

виживання; політичні права і можливості. За цих обставин гендерні 

показники в сучасній українській армії у порівнянні з даними інших 

розвинутих держав є більш значними, ніж у вищезазначених сферах. Так, на 

кінець 2017 року, за словами начальника Головного управління персоналу – 

заступника начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенанта 

А. Артеменко, у лавах ЗСУ проходили військову службу 23 тис. жінок-

військовослужбовців, що становить приблизно 9% від усього особового 

складу [69]. 

Для порівняння ця цифра в арміях Німеччини становить також 9%, 

Північної Кореї – понад 10%, Литви – 12%, Франції – 13%, Естонії, Італії, 

Канади, Латвії, СРДА – по 15% [14, с. 4]. 

Слід підкреслити, що такий рівень гендерної рівності у вітчизняному 

військовому інституті базується, насамперед, на суттєвих позитивних змінах 

у політико-правовому полі українського суспільства. Так, останнім часом в 

Україні були прийняті та набули чинності: Указ Президента України від 

10.12.2008 р. №1153/2008 щодо прийняття жінок на військову службу за 

контрактом за наявності вакантних військових посад, які можуть бути 

заміщені військовослужбовцями-жінками; Наказ Міністерства оборони 

України від 27.05.2014 р. № 337 «Про затвердження тимчасових переліків 

військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового, 
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сержантського і старшинського складу та військовослужбовців-жінок і 

тарифних переліків посад вищезазначених військовослужбовців»; 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. № 113-р «Про 

затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки 

ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року»; Закон Про 

внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і 

можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у 

Збройних силах України та інших військових формуваннях» і т.ін. Тобто, 

зміни у традиційних структурах військового інституту вимагають та 

призводять до певного підвищення політико-правового рівня демократизації 

суспільства  

Можна погодитися з твердженням фахівців (від представників 

Міністерства оборони до Центру О. Разумкова), що «Збройні Сили 

традиційно є чи не найконсервативнішим суспільним інститутом щодо 

питання перебування жінок на військовій службі» [11]. Й відповідно, зміни у 

цьому напряму є справжнім підтвердженням ситуації на краще. 

По-друге, прибічники феміністичного напряму стверджують, що таке 

масове та швидке зростання кількості жінок на різних посадах у військовому 

інституті є показником суттєвих змін у традиційному процесі соціалізації в 

суспільстві й у подальшому обов’язково призведе до переорієнтації їх певної 

частини з фемінних ідеалів на маскулинісні.  

Тобто, за словами феміністок, орієнтуючись на службу в сучасній армії 

жінки свідомо приймають так званий «мілітаристсько-маскулиний» образ. 

Для його досягнення вони певний період готують себе до практик чоловічого 

життя в суспільстві (від когнітивного аспекту до фізичного). Тобто, ця група 

жінок орієнтується переважно на чоловічу модель поведінки, яка базується 

на фізичній силі, низькій емоціональності, жорсткій витримці тощо.  

Цікаво, що сучасна армія активно підтримує ці трансформації у 

традиційній жіночій поведінці. Провідні держави світу пропонують та 

гарантують жінкам можливість зайняти будь-яку посаду  майже в усіх родах 
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своїх ЗС – від сухопутних до повітряних. Українська армія також не є 

виключенням, це підтверджується, наприклад, змістом вищезгаданого Наказу 

Міністерства оборони України «Про затвердження тимчасових переліків 

військовооблікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського 

і старшинського складу та військовослужбовців-жінок і тарифних переліків 

посад вищезазначених військовослужбовців» від 27.05.2014 р. № 337 [37]. 

З моменту видання цього Наказу жінки-військовослужбовці можуть 

проходити службу не тільки на посадах музичних, медичних, юридичних 

спеціальностей, бухгалтерів, діловодів, кухарів, спеціальностей зв’язку, але й 

на посадах майже усіх військових спеціальностей – від водія та 

гранатометника (крім високомобільних десантних військ) до заступник 

командира розвідгрупи (військових частин спеціального призначення) та 

заступника начальника Центру підготовки сержантського складу [63]. 

При цьому також слід підкреслити, що така орієнтація на чоловічу 

модель поведінки спостерігається не тільки у тих жінок, які вирішили 

пов’язати своє життя з військовою службою, але й у тих, що активно з 

дитинства займаються тими видами спорту, які традиційно вважаються 

«чоловічими» – важка атлетика, бокс, футбол, гандбол і т. ін.  

По-третє, відповідно до висновків відомих фахівці у галузі війни та 

миру, сучасне широке розповсюдження по країнах світу ситуації, пов’язаної з 

появою жінок та зростанням їх кількості у ЗС держав, є показником так 

званого «занепаду армії». Наприклад, згідно до тверджень відомого 

зарубіжного паліолога М. ван Кревельда, за таких умов розвитку суспільства, 

коли корисність існування та ефективного функціонування регулярних армій 

«підривається ядерною зброєю, з одного боку, і конфліктами низької 

інтенсивності – з іншого, ведення війни – це останнє, що може входити в 

плани більшості армій, що знаходяться в розпорядженні держав сучасного 

типу» й далі – «у цій ситуації факт, що армії змогли або були змушені знайти 

нішу для жінок, може розглядатися в якості як причини (хоча і не основний), 

так і ознаки їх занепаду» [24]. 
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Крім того, за думкою М. ван Кревельда, широке залучення жінок до 

структури військового інституту (але не в якості допоміжного персоналу) є 

(гіпотетично) третім варіантом прямого шляху до зникнення у всіх 

представників суспільства прагнення воювати та безпосереднього 

завершення воєнних дій [24, с. 232]. 

Іншими двома засобами здійснення цих процесів, за висновками 

паліолога, є активне втручання у свідомість усіх громадян країни та побудова 

державного устрію з тотальним контролем за поведінкою кожного 

представника останньої [24, с. 231]. Зрозуміло, що застосування таких засобів 

зупинення зростання та накопичення військового потенціалу світу є мало 

ймовірним, але висновок щодо ролі жінок у функціонуванні сучасних армій є 

реальним – «якби чоловіків змусили воювати разом з жінками або проти них, 

то або війна перетворилася б на пародію (до речі, це і є звичайним засобом 

розваги в багатьох культурах), або чоловіки з відразою склали б зброю» [24, 

с. 233]. 

Отже, сучасні паліологи наголошують на безперспективності активного 

залучання жінок до служби у ЗС будь-якої держави, пов’язуючи цей процес з 

певним занепадом функціонування самого військового інституту.  

Зрозуміло, що в умовах такого різноаспектного оцінювання цього 

процесу останній потребує подальшого більш всебічного аналізу та 

узгоджених висновків щодо доцільності, можливості та ефективності 

втручання в його розвиток. 

Але у контексті застосування авторської стратегії дослідження (в 

межах вищезазначеного моделювання) можна стверджувати, що процес 

активізації гендерного аспекту комлектування армії за умов розвитку 

суспільства ризику дійсно сприяє розв’язанню певних проблем, зокрема: 

– подальшої демократизації суспільства; 

– прискорення впровадження результатів науково-технічного прогресу 

у практики функціонування військового інституту; 
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– виникнення так званої «гнучкості» як у структурі ЗС, так й у 

провідних напрямах її діяльності. 

Та разом з тим, це, виходячи з логіки функціонування суспільства 

ризику, викликає нові протиріччя в розвитку взаємодії армії та інших 

інститутів суспільства. До останніх можна віднести, насамперед, проблеми: 

– переосмислення традиційних моделей соціалізації, розробка і 

впровадження на практиці їх нових версій; 

– необхідність постійного скорочення чисельності кадрового складу 

військового інституту; 

– прагнення істотних змін у змісті і структурі професійної військової 

освіти. 

 

3.2. Модель міжінституціональної взаємодії армії та суспільства у 

соціально-політичному контексті 

 

Як було зазначено вище, друга базова модель політичних практик, що 

інтерпретує процес взаємодії армії в умовах ризикогенного простору, 

експлікує саме трансформацію вже існуючих інститутів та формування й 

становлення нових інституцій і  структур (як результат міжінституціональної 

взаємодії). 

Яскравим прикладом цього процесу є взаємодія «суспільство / держава 

/ армія» у контексті функціонування інституцій громадського контролю.  

Тема громадського (демократичного) контролю актуалізується в 

демократичних суспільствах, які демонструють поліваріантність 

взаємовідносин державних інститутів і армії та в трансформаційних 

суспільствах, які перебувають у процесі переходу до демократії.  

Дослідники взаємовідносин у системі «суспільство / держава / армія» 

наполягають на тому, що одним з основних принципів організації 

громадського контролю є розуміння контролю як прерогативи суспільства. 

Державна монополія на легітимне володіння силою та використання цієї сили 
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(за М. Вебером) лежить в основі розуміння природи цього явища. У науковій 

літературі термін «громадський контроль» часто замінюється на 

«демократичний контроль» задля уникнення протиставлення понять 

цивільний / військовий [7, с. 52]. 

Проблема громадського контролю є однією з найважливіших у 

сучасній політичній науці і практиці. Конкретно-історичні контексти 

світового досвіду дозволяють всю безліч різновидів контролю 

систематизувати таким чином:  

у залежності від об’єкту контролю (наприклад армія, ЗС);  

у залежності від суб’єкту контролю (парламентський, 

адміністративний, партійний, судовий та інші);  

у залежності від мети контролю (політичний, громадський);  

у залежності від обсягу контролю (повний, частковий) та інше [8, с. 

163]. 

У широкому розуміння громадський контроль розглядається як 

соціальний процес визначення місця ЗС в демократичному суспільстві. У 

вузькому – як соціально-політичний процес визначення місця і ролі ЗС у 

державі. Як вже було зазначено, в науковій літературі поняття «громадського 

контролю» стоїть в одному синонімічному ряду з «демократичним 

контролем». 

У цьому сенсі під демократичним контролем слід розуміти участь 

керівництва державою в управлінні армією демократичними методами – за 

допомогою створених для цього політичних інститутів. Інакше кажучи, 

демократичний контроль над ЗС треба розуміти як підпорядкування армії 

демократично обраному правлінню. Рішення стосовно організації, 

застосування ЗС, їх потреб та ресурсів має вирішувати законодавча влада за 

підтримки народу. Основною метою є створення такої моделі, за умов якої 

ЗС повинні слугувати суспільству, яке вони захищають, а військова міць має 

бути адекватною політичним цілям та економічній базі держави. 
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Найбільш відомою типологією різновидів громадського контролю 

залишається робота С. Гантінгтона «Солдат і держава. Теорія і політика 

військово-цивільних відносин» [79]. 

За С. Гантінгтоном, обидві моделі – об’єктивний та суб’єктивний 

контроль прямують до єдиної мети – максимального зміцнення цивільної 

влади по відношенню до влади військових. Але за методами вони різняться. 

Об’єктивний – передбачає визнання автономності військового 

професіоналізму, мілітаризацію армії, що веде до перетворення її у 

інструмент держави. Суб’єктивний контроль, навпаки, не визнає 

незалежність військової сфери, примушує військових визнавати громадські 

цінності та полягає у підпорядкуванні армії інтересам різних політичних сил 

[39]. 

До обов’язкових елементів об’єктивного громадського контролю 

С. Гантінгтон відносить наступні: 

 високий фаховий рівень військових та визнання ними обмеження 

власної професійної компетенції; 

 наявність ефективної системи підпорядкування армії політичним 

лідерам держави, що приймають рішення з питань міжнародної та військової 

політики; 

 визнання лідерства та автономії армії у фаховій сфері. 

Наявність цих елементів призводить до мінімального втручання армії в 

політику та обмеження втручання політиків в суто військові проблеми, 

залишає військовим експертне право вирішення проблем національної 

безпеки. 

Характерно, що не існує об’єктивних механізмів примату цивільної 

влади над військовою. Армія здебільшого контролюється суб’єктивними 

чинниками, серед яких цінності та ідеали правлячої в державі еліти. Це 

відкриває канал для механізмів політизації армії. Так зване «проникнення в 

армію» в різних державах набуває складних інституціональних форм. 
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Прикладом такого контролю є введення інституту політичних керівників за 

часів СРСР. Термін «проникнення в армію» пов’язаний з типологією 

громадського контролю за Е. Нордлингером. Дослідник пропонував дві 

основні моделі громадського контролю – «ліберальну» та «проникнення». За 

своєю суттю вони відбивають типологію С. Гантінгтона «об’єктивного» та 

«суб’єктивного» контролю. Виходячи з цього, значна частина контролю над 

армією повинна залишатися у військовій сфері, надто великий зовнішній 

контроль з боку влади не буде ефективним. 

Е. Нордлингер основою ліберальної моделі вбачає чіткий розподіл 

функцій між військовою та політичною сферами:  

підпорядкування армії цивільному керівництву, яке звітує громадським 

органам влади (наприклад, парламенту);  

прийняття рішень цивільною владою з питань оборони з обов’язковим 

консультуванням з військовими; політична нейтральність армії повинна 

зберігатися не дивлячись на те, яка політична еліта знаходиться при владі 

[15, с. 9]. 

Основним завданням армії за умов демократичного політичного 

режиму є спрямованість на захист інтересів суспільства та демократичних 

цінностей. Захист суверенітету та цілісності держави – пріоритетні напрямки 

діяльності армії. В правовій, демократичній державі армія має бути 

деполітизованою. Вона на законодавчому рівні не має прав брати участь у 

політичній боротьбі. У конституціях демократичних держав має місце суворе 

розмежування ролей та функцій між цивільною та військовою сферами, 

немає місця для варіантів втручання армії в боротьбу за політичну владу.  

До механізмів, що обмежують можливість політичної еліти 

використовувати армію для власних політичних інтересів, відноситься 

система заходів щодо введення цивільного контролю над армією. Це 

розгалужена система правових механізмів, яка унеможливлює перетворення 

ЗС в приватний інструмент в руках правлячої політичної еліти. Армія має 

бути деідеологізована, департизована та деполітизована. 
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Таким чином, армія в державах з демократичним політичним режимом 

існує на наступних політичних принципах:  

«побудови збройних сил на рівні оборонної достатності та заборони 

використання структури для виконання завдань, не пов’язаних з обороною 

держави;  

реалізації механізмів цивільного контролю над збройними силами; 

єдиноначальності та колегіальності у прийнятті рішень;  

департизації армії та забороні діяльності будь-яких політичних партій і 

рухів у збройних силах;  

демократизації збройних сил;  

співробітництві зі збройними силами інших держав; забезпеченні 

політичної лояльності до нинішнього конституційного ладу при 

комплектуванні збройних сил особовим складом» [22, с. 207]. 

Саме тому особливого значення в демократичних державах набуває 

питання демократичного контролю над армією. Розуміння необхідності 

такого контролю має історичне коріння і визнавалося державними діячами 

ще до появи перших професійних армій. Дослідники вважають, що не існує 

однозначного контролю над армією з боку цивільної влади. У 

демократичному суспільстві існує певна варіативність створення системи 

громадського контролю над армією.  

За думкою експертів, не дивлячись на безліч варіантів, сучасні 

суспільства вирішують це питання лише двома основними методами – 

елементами стримування.  

По-перше, це наявність «імперативу обмежень», тобто системи суворих 

законодавчих норм поведінки, що закріплені в конституціях та армійських 

уставах.  

По-друге, так зване, «моральне самообмеження» – уявлення 

військових, що вони можуть використовувати зброю тільки за умов наказу 

вищого політичного керівництва. Прибічники такого підходу зазначають, що 

існує розбіжність взаємодії цих елементів в державах сталої демократії та 
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таких, які тільки стали на шлях демократичного розвитку. У перших ці 

елементи співвідносяться один з одним, в других – часто протистоять один 

одному. Вказана тенденція створює підґрунтя для змін у поведінці армії, 

особливо за умови соціально-економічної кризи [8]. 

У багатьох сучасних демократіях армія управляється цивільною 

особою, яка спирається в своєї діяльності на коло радників з числа цивільних 

та військових. Міністерство оборони, таким чином, представлено як 

комплексний військово-цивільний орган та здійснює повсякденний контроль 

над армією (бюджет, стратегічне планування, визначення структури ЗС 

тощо). Для розуміння цієї тези, пропонуємо звернутися до досвіду деяких 

демократичних держав.  

Традиційно військово-громадські відносини розглядаються в межах 

двох основних моделей – англосаксонської та прусської. 

У США (англосаксонська модель) Президент здійснює керівництво 

армією через цивільного міністра оборони. Для його призначення 

обов’язковою є згода Конгресу. До функцій міністра відноситься: 

формування ЗС, матеріально-технічний стан армії, проведення військових 

досліджень. Адміністрування армією міністр здійснює через Міністерство 

оборони та Міністерства сухопутних, військово-повітряних та військово-

морських сил, на чолі яких стоять цивільні міністри. Оперативне управління 

міністр здійснює через територіальні та цільові Командування. Керівництво 

штабів очолюють військові, які за своїм статусом є радниками міністра 

оборони та профільного міністра та не мають командних повноважень. 

Начальники штабів складають Комітет начальників штабів і керують цим 

органом по черзі, протягом двох років. Таким чином, армія керується 

цивільними представниками влади, а військові розробляють військові плани 

та виконують накази вищого політичного керівництва країни (Президента, 

міністра). 

У Великобританії армія підпорядкована монарху через Кабінет 

міністрів, Міністерство оборони на чолі з цивільним міністром. Таким чином, 
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зберігається принцип обмеження влади військових через керівництво 

громадських осіб. Ця класична схема потребує істотних змін в сучасному 

глобальному світі – суспільство ризику ставить перед державами нові 

виклики. Тероризм, техногенні катастрофи, збільшення військово-політичної 

активності в світі потребують внесення змін в традиційні схеми та моделі. 

Прусська модель лежить в основі військово-громадських відносин 

Німеччини. На чолі ЗС Німеччини (бундесверу) стоїть цивільний міністр 

оборони, який має п’ять цивільних заступників. До компетенції міністра 

відносять виключне право віддавати накази та розпорядження в мирний час. 

У період війни ЗС очолює федеральний канцлер. Оперативне керівництво 

належить генеральному інспектору, який очолює Керівний штаб. Чисельність 

та структуру ЗС, військові закупівлі контролює виключно Парламент 

Німеччини. Важливим парламентським інститутом для контролю за армією є 

уповноважений бундестагу з питань оборони. Це виборна посада, основною 

функцією якої є захист прав військовослужбовців. Уповноважений не тільки  

має право на політичну діяльність, але може не мати й досвіду військової 

служби.  

Події ХХ сторіччя, а саме – демократизація Центральної та Східної 

Європи, підіймає питання демократичного контролю на якісно новий рівень. 

Для цього в Женеві було створено «Женевський центр демократичного 

контролю над збройними силами», який займається розробками в сфері 

здійснення демократичного контролю. 

До базових елементів демократичного контролю над ЗС зазвичай 

відносять: 

 регулювання відносин між вищими органами державної влади 

(президент, уряд, парламент) і ЗС за допомогою юридичних та 

конституційних механізмів задля розподілу влади; 
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 наявність змішаного штату цивільних та військових осіб у 

Міністерстві оборони з цивільним міністром на чолі, проведення військових 

експертиз з політичним та економічним контекстом; 

 введення ефективного парламентського контролю, який забезпечує 

демократичну законність та підтримку народу; 

 максимальну прозорість та відкритість, що досягається завдяки 

дослідницькій діяльності та незалежним ЗМІ; 

 послаблення впливу ЗС на суспільство в цілому [27, с. 13].  

У цьому сенсі виникає необхідність зупинитися на ролі виконавчої та 

законодавчої гілок влади у встановленні демократичного контролю над ЗС.  

Виконавча влада. Загальні функції виконавчої влади визначають 

пріоритетність уряду держави у забезпеченні необхідної оборони у 

відповідності з політичними цілями та економічними ресурсами держави. 

Відповідно до цього, міністр оборони, профільне міністерство та генеральний 

штаб відповідальні за організацію оборони країни та ведення справ ЗС. 

С. Ланн виділяє три сфери «потенційної незгоди», в яких інтереси військових 

та цивільних перехрещуються та можуть переростати у конфлікт. Це 

проблеми командування, залучення цивільних осіб, розподіл повноважень 

між військовими та цивільними спеціалістами [27]. 

Проблеми пріоритетності командування (в період військових дій та 

мирного часу) пов’язані з особливостями форм державного управління. В 

ідеальному вигляді відповідальність за рішення взяти участь у військових 

діях повинна належати парламенту. Але в президентських та президентсько-

парламентських системах, президент може перебирати на себе роль 

керівника Генерального штабу (США) та одноосібно вирішувати питання 

розміщення військового контингенту. 

Друга потенційна точка зіткнення військових і цивільних інтересів 

пов’язана з пріоритетною роллю цивільних осіб в Міністерствах оборони, що 

є загальною рисою більшості західних демократій. Вважається, що цивільні 
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фахівці (включаючи міністра оборони) виявляються кращими у вирішенні 

питань управління, менеджменту та фінансів, порівняно із військовими. 

Перетинання сфер діяльності військових та цивільних стає причиною 

непорозуміння і, навіть, конфліктів. 

Це тягне за собою третю проблему – розподіл компетенцій та 

відповідальності між військовими та цивільними фахівцями. Зрозуміло, що 

основною ідеєю взаємодії між цивільними та військовими має бути 

підзвітність політичній владі. Але є питання, в яких лінія розмежування 

нечітка, розмита. Це питання застосування сили (стратегії і тактики), 

багатонаціональні військові операції, закупівля військового оснащення тощо. 

Ці проблеми не є вирішеними, в кожному конкретному випадку вони 

потребують розв’язання та збалансування взаємодії, навіть в демократичних 

державах. 

Законодавча влада. Участь законодавчої гілки влади у здійсненні 

демократичного контролю є кроком уперед у справі розвитку демократичних 

відносин. Парламенти, як органи, які обрані народом в результаті легітимних 

виборів, є виразниками інтересів того суспільства, яке захищають ЗС 

держави. Однак, політична практика доводить, що не всі парламенти 

прагнуть брати участь в організації громадського контролю, а віддають 

ініціативу виконавчій владі. 

Сьогодні в світі не існує єдиної моделі участі парламентів у 

демократичному контролі. Рівень їх впливу на дієвість контролю та методи 

його здійснення різняться в залежності від багатьох факторів (серед яких – 

форми управління державою, партійна система, історичний досвід та інші). 

Наскільки ж має бути вагомим вплив парламенту на розвиток, організацію та 

управління ЗС? Головним принципом парламентського контролю 

залишається: «підзвітність уряду, забезпечення рівноваги між політикою 

безпеки і суспільством шляхом погодження цілей, політики і процедур 

військових та політичних лідерів» [5, с. 28]. 



183 

 

С. Ланн розглядає два варіанти впливу парламенту на організацію 

демократичного контролю – прямий (США) та непрямий (Великобританія). 

Конгрес США відіграє дуже впливову роль у визначенні бюджету оборони. 

Департамент оборони, навіть у дрібницях, підзвітний Конгресу. 

Повноваження Конгресу визначені в Конституції США. Парламент 

Великобританії, навпаки, голосує тільки за загальну цифру бюджету один раз 

на рік, причому уряд не мусить очікувати схвалення Парламентом рішення 

про специфічні військові витрати. Національна аудиторська служба, яка 

підзвітна Парламенту, на щорічних слуханнях та обговореннях доповідей 

стримує дії уряду та контролює ефективність військових затрат. 

Дослідник наполягає на тому, що, не дивлячись на те, який варіант діє, 

прямий або непрямий, необхідно розглядати парламентську діяльність у 

трьох великих сферах:  

підзвітність (голосування бюджету); 

контроль (інформація про розміщені ЗС за кордоном, рішення про 

придбання нових видів ядерної зброї, ратифікація договорів НАТО та інші), 

прозорість (парламентські слухання та доповіді.) [27, с. 24]. 

За думкою фахівців, у здійсненні парламентського контролю існує три 

складові, наявність яких робить такий контроль дієвим. Це 

контекстуальність, політична готовність депутатів парламентів та створення 

умов для дієвого контролю [5, с. 29]. 

Контекстуальність – це один з основних демократичних стандартів. Не 

існує єдиного оптимального варіанту контролю законодавчої влади над 

армією. Кожна країна має право обирати свій шлях військо-цивільних 

відносин, спираючись на історичний досвід, законодавчу базу, форму 

державного правління. Єдиним має бути одне – обов’язкова наявність 

парламентського контролю як умови демократичного розвитку. 

Політична готовність депутатів парламентів повинна включати два 

основних моменти. По-перше, жорсткий контроль діяльності уряду, не 
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зважаючи на інтереси правлячої еліти і, по-друге, відхід від популізму в 

сфері безпеки. 

Щодо створення умов для дієвого контролю, тут головним є 

врахування світового досвіду. Створення парламентських комітетів (комісій) 

безпеки та оборони з розширенням повноважень парламентаріїв в цій сфері, 

спільна діяльність з громадськими об’єднаннями, створення дієвої системи 

бюджетного контролю над витратами військової сфери тощо. 

Досвід країн, в яких існує дієвий парламентський контроль, доводить, 

що питання демократичного контролю структурно вирішується у комітетах 

або комісіях. Як зазначає У. Ф. ван Ікелен, майже усі європейські парламенти 

мають постійні комісії з проблем оборони. В залежності від конституції та 

регламенту, комісії охоплюють наступні сфери: 

 «військова доктрина та стратегія;  

 планування національної концепції безпеки;  

 місії,  

 завдання і цілі військових;  

 загальна організація сектора оборони, проблеми реформи оборони; 

 міжнародне співробітництво та договори в сфері військової безпеки; 

миротворчі місії;  

 допоміжні операції збройних сил з подолання наслідків стихійного 

лиха;  

 контроль виконання бюджету оборони;  

 аспекти працевлаштування військових;  

 національна військова служба і політика військового призиву та 

найму;  

 військове правосуддя та інші» [70, с. 39]. 

У Європі перші десятиріччя ХХІ ст. пов’язані з посиленням інтересу до 

парламентського демократичного контролю ЗС. Глобальні виклики, 

тероризм, катастрофи – все це потребує внесення змін в питання організації і 
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функціонування ЗС та трансформації форм і методів парламентського 

контролю. До основних причин посилення інтересу парламентського 

контролю у Європі Г. Борн відносить: 

 скасування обов’язкового призиву до лав військових сил (Італія, 

Голландія, Іспанія та інші) та ускладнення системи контролю; 

 процес реструктуризації та скорочення ЗС став причиною військово-

політичних негараздів в багатьох країнах; 

 підвищення ролі міжнародних військових місій потребує 

міжнародного контролю; 

 організація контролю в посткомуністичних державах Центральної і 

Східної Європи (вимоги НАТО та ОБСЄ)» [5, с. 29]. 

Таким чином, можна охарактеризувати модель існування цивільного 

контролю за збройними силами за умов демократичного політичного 

режиму. Вона повинна включати наступне: 

наявність відповідних конституційних норм з чітко означеною 

відповідальністю законодавчих та виконавчих органів влади;  

прерогативу політичних рішень в Міністерстві оборони, підзвітність 

військових легітимно обраній владі;  

введення цивільних фахівців у Міністерство оборони;  

парламентський контроль повинен відбуватися на високому фаховому 

рівні (наявність комітетів, комісій);  

наявність професійного штату експертів для підготовки та 

інформування депутатів парламентів щодо питань безпеки та оборони;  

відкритість в процесі створення бюджету оборони з метою запобігання 

проведенню військових дій на підтримку певних політичних груп;  

створення незалежних аудиторських структур з метою викриття 

корупційних схем у військовій сфері;  

компетентне, відкрите та публічне обговорення питань безпеки, що 

передує прийняттю рішень на законодавчому рівні;  
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деполітизація армії та мінімізація впливу політики на суто військові 

питання;  

використання ЗС за межами національних держав виключно на основі 

згоди легітимно обраної влади. 

Слід зазначити, що в країнах, які стають на шлях демократичного 

розвитку, проблеми демократичного контролю стають ще більш 

масштабними, тому що пов’язані з залишками тоталітарного та 

авторитарного минулого, скороченням збройних сил, зміною їх структури 

тощо.  

У трансформаційних суспільствах процеси «проникнення в армію» ще 

більш різноманітні. Прикладом може бути арабський світ. Арабські держави, 

що перебувають на перехідному етапі свого розвитку, мають досить усталену 

традицію втручання армії у політичні процеси держави. Тому 

взаємовідносини між армією та державою невід’ємні від загального 

політичного процесу. 

Основними елементами цього процесу є наступне. 

По-перше, надання правового статусу армії, який закріплюється на 

конституційному рівні. Після отримання незалежності, військова еліта 

отримувала повноваження контролю над державною, господарчою 

політичною елітою, що фіксувалося в конституціях. Так, наприклад, в 

Конституції Єгипту 1971 р. проголошувалася охорона соціалістичної 

власності силами народної армії [56]. 

По-друге, визначення основних цілей ЗС та їх фіксація у законодавстві. 

Це не тільки збереження суверенітету, цілісності та незалежності, а ще й 

виконання деяких соціально-політичних функцій, як-то, сприяння розвитку 

держави та нового суспільства (Хартія 1976 р. Алжирська народно-

демократична республіка) [58]. 

Конституційне закріплення приналежності армії виключно державі, із 

наданням їй статус «народності». В Конституції Іраку 2005 р. зазначається, 

що армія підконтрольна владі, вона не може бути використана проти народу, 
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втручатися в політичне життя, впливати на процес передачі владних 

повноважень [57]. 

По-третє, не дивлячись на те, що останні конституції держав 

арабського світу фіксують демократизацію армії, наявність політичних 

функцій армії у законодавчих актах зберігається і сьогодні. Так, Конституція 

Єгипту 2014 р ще в Преамбулі називає армію основною дієвою особою 

реалізації бажань народу та відводить армії цілий розділ. У Ч.2, розділах 1-4 

наголошується наявність Вищої Ради ЗС, розширюються повноваження 

військових, надається автономія військовому відомству, впроваджується 

власний бюджет, непідконтрольний цивільній владі [56]. ЗС отримують свій 

конституційний орган – Вищу Раду, повноваження якої розповсюджуються 

не тільки на збройні сили, а й можуть бути пов’язані з політичними 

процесами всередині держави. Міністр оборони призначається тільки за 

підтримки Вищої Ради збройних сил, що поширює повноваження військової 

структури на державні процеси будівництва.  

По-четверте, департизація ЗС. Процеси обмеження політичної 

діяльності армії з боку держави мають місце в новітніх конституціях Лівану, 

Ємену, Іраку. «Іракським збройним силам та їх персоналу… заборонено 

брати участь у виборах у якості кандидатів для займання політичних 

посад…не можуть брати участь у виборчих кампаніях інших кандидатів або 

інших акціях, заборонених Уставом Міністерства оборони» [57]. 

По-п’яте, створення спеціальних форм контролю над армією. Ці 

специфічні форми мають історичне коріння та відбивають ментальність і 

культурні традиції держав. Мета контролю над армією – це, насамперед, 

обмеження її впливу на суспільство. Серед найбільш значущих методів і 

форм контролю: створення служб безпеки та спецслужб, надання 

контролюючої функції Національній Гвардії (Саудівська Аравія) та 

Національній жандармерії (Алжир), створення окремих підрозділів ЗС та 

воєнізованих формувань (Ірак), використання іноземних найманців у ЗС, що 

частково вирішує проблему лояльності армії окремим політичним силам, 
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ротація верхівки командування збройними силами (Єгипет), впровадження 

економічних стимулів, розширення пільг, покращення умов життя, 

індивідуальне матеріальне стимулювання військових та фінансова підтримка 

армії в цілому та інші [58]. 

У цих прикладах простежується прагнення політичного режиму до 

політико-інструментальної форми використання політичної ресурсності ЗС. 

У трансформаційних суспільствах існує велика кількість проблем, 

пов’язаних з парламентським контролем. Серед тих, що зустрічаються 

найбільш часто: відсутність компетенції у справах оборони серед 

парламентаріїв (Болгарія, Румунія, Чехія, Латвія), конфіденційність 

інформації, обмеженість доступу до інформації (Чехія, Україна), відсутність 

досвіду у вирішенні проблем оборони (Угорщина, Латвія), обмеженість 

контролю бюджету через недостатнє фінансування (Румунія), перебільшення 

повноважень президента у справах оборони (Росія) та інші. 

Деякий досвід в організації контролю на законодавчому рівні має 

Україна. У відповідності до Закону України «Про демократичний цивільний 

контроль над воєнною організацією і правоохоронними органами держави» 

на посаду міністра оборони та інші керівні пости у ЗС можуть бути 

призначені цивільні особи. А для здійснення контролю у сфері національної 

безпеки та оборони введена посада представника Верховної Ради України у 

справах захисту прав військовослужбовців [45].  

Закон втратив чинність 21.06.2018 р. Але з боку взаємодії інститутів 

держави він є першою спробою встановлення демократичного контролю над 

ЗС. Закон визначав систему цивільного контролю, яка включає 

парламентський контроль, контроль Президента України, контроль з боку 

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, контроль з боку 

судових органів та нагляд з боку прокуратури, громадський контроль. Тобто, 

редакція Закону фіксувала основних суб’єктів цивільного контролю, а саме: 

Президента України; Верховну Раду України; Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини; Раду національної безпеки і оборони України, 



189 

 

Кабінет Міністрів України; органи виконавчої влади центрального та 

місцевого значення в межах повноважень, визначених законом; органи 

місцевого самоврядування у межах повноважень, визначених законом; 

прокуратуру України; судові органи України; громадян України та 

громадські організації, створені відповідно до Конституції України для 

здійснення захисту прав і свобод громадян та задоволення їхніх політичних, 

економічних, соціальних, культурних інтересів, а також засоби масової 

інформації. 

Закон встановлював механізм контролю бюджетних коштів. «Контроль 

за використанням коштів Державного бюджету України, що виділяється на 

потреби національної безпеки і оборони…здійснює від імені Верховної Ради 

України Рахункова палата. Про свою діяльність та стан справ у цій сфері 

Рахункова палата не рідше одного разу на рік доповідає Верховній Раді 

України і періодично інформує громадськість, у тому числі, через засоби 

масової інформації» [45]. 

Таким чином, відповідно до Закону, сутність цивільного контролю 

вбачалася у забезпеченні внутрішньої стабільності і безпеки України, 

недопущенні узурпації влади, нехтування правами і свободами громадян. 

Завдяки демократичному цивільному контролю повинна була 

забезпечуватися участь у розробці державних програм, доктрин, концепцій у 

оборонній сфері, здійснювалося спостереження за їх реалізацією, був 

передбачений контроль за використанням бюджетних ресурсів органами 

безпеки і оборони. 

Після втрати чинності, основні положення громадського контролю 

були зафіксовані в Законі України «Про національну безпеку» [43, с. 8]. 

Відповідно до закону, система демократичного цивільного контролю 

охоплює контроль Президента України, контроль Верховної Ради України, 

контроль Ради національної безпеки та оборони України, контроль Кабінету 

Міністрів України, контроль з боку органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, судовий та громадський контроль. 
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«Цивільний контроль здійснюється за принципами верховенства права, 

законності, підзвітності, прозорості, ефективності та результативності. 

Предметом цивільного контролю є: дотримання вимог Конституції і законів 

України у діяльності органів сектору безпеки і оборони, недопущення їх 

використання для узурпації влади, порушення прав і свобод людини і 

громадянина; зміст і стан реалізації стратегій, доктрин, концепцій, державних 

програм та планів у сферах національної безпеки і оборони; стан 

правопорядку в органах сектору безпеки і оборони, їх укомплектованість, 

оснащеність сучасним озброєнням, військовою і спеціальною технікою, 

забезпеченість необхідними запасами матеріальних засобів та готовність до 

виконання завдань за призначенням у мирний час та в особливий період; 

ефективність використання ресурсів, зокрема бюджетних коштів, органами 

сектору безпеки і оборони» [43, с. 8]. 

У цьому варіанті Закону враховані рекомендації Парламентської 

Асамблеї Ради Європи щодо розвитку системи демократичного цивільного 

контролю над сектором безпеки і оборони України. До основних напрямків 

подальшого розвитку системи слід віднести:  

залучення громадянського суспільства до прийняття стратегічних 

рішень з питань забезпечення національної безпеки;  

налагодження ефективних стратегічних комунікацій сектора безпеки і 

оборони та співпраці;  

введення чіткої регламентації діяльності в секторі безпеки і оборони 

(для гарантії стабільного розвитку держави);  

використання адаптивних стратегій управління, які передбачають 

залучення незалежних експертних організацій тощо [43]. 

Постійна увага до дієвості демократичного контролю за діяльністю ЗС 

спрямована, насамперед, на мінімізацію ризиків втручання армії у 

політичний процес, ризиків державних переворотів з використанням сили. 

Тому демократичні процедури прийняття рішень стають все більш 

складнішими та тривалішими. Але сучасний глобальний світ дедалі більше 
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потребує швидкого реагування на світові та національні загрози, економічні 

кризи і колапси (в тому числі, пов’язані з великими транснаціональними 

кампаніями), національні катастрофи. 

Але спроба уникнути одних ризиків – породжує інші, більш загрозливі. 

Це стає причиною появи наприкінці ХХ – початку ХХІ сторіччя інституцій, 

які отримують назву приватних військових (воєнних) кампаній (далі ПВК).  

На відміну від армії, ПВК можуть бути більш ефективним 

інструментом зовнішньої політики національних держав, завдяки їх 

мобільності та фаховому рівню держава отримує можливість вирішувати свої 

інтереси в кризових регіонах. У той самий час ПВК діють як приватні 

компанії, їх взаємини не врегульовані з командуванням збройних сил, вони 

не несуть кримінальної відповідальності за зрив завдань. 

Поява ПВК актуалізує інші ризики, які потребують негайного 

реагування національних та міжнародних організацій.  

Так, в рекомендаціях Парламентської Асамблеї 1713 (2005) 

зазначається, що «законодавство повинно регулювати роботу приватних 

компаній, які займаються питаннями розвідки та безпеки, а також важливим 

вбачається запровадження спеціальних систем нагляду, бажано на 

європейському рівні» [43, с. 698]. У документі звертається увага на 

необхідність парламентського нагляду, створення системи і механізмів 

моніторингу, удосконалення положень про ліцензування та встановлення 

мінімальних вимог до діяльності ПВК. 

До причин актуалізації ПВК у сучасному світі зазвичай відносять 

наступне.  

По-перше, підтримка національної безпеки та оборони держав, що 

нещодавно отримали незалежність та в яких існує постійна загроза цілісності 

території і суверенітету.  

По-друге, зменшення чисельності збройних сил провідних держав та 

скорочення бюджетних асигнувань.  
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По-третє, підготовка армій та правоохоронних органів «молодих» 

держав до протидії сучасним викликам і загрозам. Освоєння нових видів 

озброєння.  

По-четверте, безпека діяльності транснаціональних корпорацій у 

кризових регіонах світу.  

По-п’яте, попит з боку міжнародних організацій в процесі виконання 

миротворчих місій (матеріально-технічне забезпечення, охорона 

гуманітарних вантажів тощо).  

По-шосте, високий фаховий рівень спеціалістів ПВК. Натепер обсяг 

світового ринку військових послуг на приватній основі становить 100 млрд 

дол. США [3]. 

Відповідно до документів Женевського Центру демократичного 

контролю ПВК розглядаються як структури, які на комерційній основі 

пропонують спеціалізовані послуги, серед яких «участь у війнах і збройних 

конфліктах, включаючи бойові операції, стратегічне планування, збір 

розвідувальної інформації, оперативну підтримку і логістику, підготовку, 

постачання, поставки, обслуговування» [44]. 

Надання послуг на комерційній основі захищені ліцензіями та 

надаються (у відповідності до їх статутів) фізичним та юридичним особам, 

серед яких є уряди демократичних країн, великі транснаціональні кампанії, 

міжнародні організації. Серед найбільш відомих є приватна американська 

компанія Blackwater (1997), яка двічі змінювала назву у 2009 – на Xe Services 

LLC, а у 2010 році – на Academi. Спеціалізується на супроводженні вантажів 

та проведенні військових операцій. Британська компанія G4S має 

представників у 125 країнах світу та нараховує понад 600 тисяч осіб. 

Сьогодні ПВК легалізовані у Германії, Франції, Ізраїлі, Індонезії тощо [3]. 

Аналіз існуючих в світі ПВК, дозволяє виокремити їх загальні риси. А 

саме: 

всі вони мають статус приватної комерційної організації;  
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об’єктами надання послуг слугують іноземні / національні фізичні або 

юридичні особи;  

відповідно до статуту організації, основними напрямками діяльності є 

надання військових послуг та отримання прибутку;  

ПВК можуть надавати послуги не тільки в мирний час, але й в період 

військового конфлікту (включаючи діяльність в зоні конфлікту);  

компанії діють переважно за межами своїх держав. 

У літературі існують спроби типологізації ПВК. В їх основі лежать 

види діяльності ПВК. Так, виділяють:  

компанії бойового забезпечення (military provider companies); 

військові консалтингові компанії (military consulting companies); 

військові логістичні компанії (military support companies).  

Перші надають тактичну підтримку. Другі – послуги зі створення, 

планування, розвитку та реформування сил безпеки та оборони. Треті 

надають послуги з експлуатації складних видів озброєння, їх обслуговування, 

матеріально-технічне забезпечення військ та інше [12]. 

Наявність ПВК, поряд з існуючими національними арміями, поставили 

на порядок денний низку питань, які потребують негайного вирішення. 

Більшість з них лежить в правовому полі. Зростання кількості ПВК, їх 

використання, розширення сфери діяльності продукують все нові і нові 

ризики. Процес інституалізації приватного військового сектору випереджає 

можливості національних держав встановити дієвий контроль над цією 

структурою. На початку ХХІ сторіччя виникає перша Асоціація, метою якої 

стає координація діяльності ПВК на міжнародному рівні (2001 р. Асоціація 

миротворчих операцій (Peace Operations Association)). Після початку війни в 

Іраку – Асоціація приватних компаній безпеки в Іраку (Private Security 

Company Association of Iraq). В США та Великобританії існують національні 

асоціації координації дій ПВК.  

Контроль над ПВК залишається одним з найактуальніших питань у 

взаємовідношеннях між суспільством / державою / армією. Як вважають 
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фахівці, можливо два основних варіанта встановлення контролю над 

діяльністю ПВК – законодавча заборона діяльності ПВК і законодавче 

врегулювання їх діяльності. На нашу думку, останній варіант має вирішити 

не тільки питання ліцензування і об’єму військових послуг, але й створення 

системи контролю з чітким розумінням відповідальності держави за 

діяльність ПВК. 

У зв’язку з цим, варто зупинитися на прикладах світового досвіду 

правового регулювання діяльності ПВК. Починаючи з 2010 року, була 

створена Міжурядова робоча група ООН, яка опрацьовує проект Конвенції з 

регулювання, моніторингу та контролю діяльності ПВК.  

Серед країн, в яких діють закони щодо ПВК, найліберальнішим є 

законодавство США. Воно жорстко регулює діяльність ПВК, з якими 

співпрацює уряд США, на відміну від компаній, які надають військові 

послуги або неурядовим установам, або іншим приватним фізичним і 

юридичним особам. Фактично в американському законодавстві відсутня 

заборона на окремі види діяльності ПВК, в той самий час, посилена 

відповідальність за злочини, скоєні за кордоном.  

У законодавстві Швейцарії наголошено, що експорт військових послуг 

за кордон має відбуватися тільки за наявності згоди уряду країни, перелічено 

детальні правила надання послуг та умови застосування зброї.  

У ПАР існують досить жорсткі обмеження діяльності ПВК за 

кордоном: існує заборона на ведення військових дій, а перемови щодо 

надання допомоги мають проводитися під наглядом спеціального урядового 

органу та міністра оборони, остаточне рішення ухвалюється Президентом. За 

порушення встановлена кримінальна відповідальність [2]. 

Наведені приклади дозволять зробити висновок про контроль ПВК з 

боку виконавчої гілки влади. Парламентський контроль за діяльністю цих 

інституцій або відсутній, або мінімальний. Як вважають фахівці, в 

майбутньому ПВК будуть відігравати значущу роль в конфліктних зонах та, 

в залежності від законодавства держав-творців ПВК, частково перебирати на 
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себе функції регулярних армій. Маючи міцний технологічний та 

інтелектуальний потенціал, недержавні військові інституції будуть ставати 

все більш впливовими. 

Особливої уваги потребують держави, що перебувають в процесі 

трансформації. У цих державах ще не встановлений дієвий контроль за 

власними ЗС. Зрозуміло, що нестійкі державні інститути неспроможні 

налагодити відповідний контроль за діяльністю ПВК. На нашу думку, спроби 

діючих політичних еліт легалізувати діяльність ПВК, значно випереджає час. 

Прикладом може бути проект Закону України про військово-консалтингову 

діяльність (реєстр. № 3005 від 04.02.2020), поданий народним депутатом 

України О.М. Василевською-Смаглюк.  

У законопроекті пропонується врегулювання правових засад, порядку 

створення та діяльності суб’єктів військово-консалтингової діяльності. До 

послуг військового характеру віднесено:  

«навчання особового складу ЗС або інших силових чи правоохоронних 

органів іноземної держави, а також надання кадрової, фінансової, логістичної 

та інформаційно-аналітичної підтримки;  

обслуговування та ремонт військової техніки та обладнання;  

послуги військового консалтингу;  

забезпечення поставки військової техніки та обладнання;  

послуг охоронного характеру:  

охорону об’єктів різного призначення;  

забезпечення захисту життя, здоров’я фізичних та юридичних осіб; 

послуги охоронного консалтингу» [47].  

За своєю суттю під «консалтинговою діяльністю» чітко простежується 

спроби легалізації ПВК. 

За законопроектом, державне регулювання у сфері військово-

консалтингової діяльності віддається Національній комісії. Вона має бути 

створена як незалежний державний колегіальний орган Кабінетом Міністрів 

України із представників, визначених Міністром оборони України, 



196 

 

Міністром внутрішніх справ України, Міністром закордонних справ України 

та осіб, визначених профільним комітетом Верховної Ради у сфері оборони. 

Створення такого «контролюючого» органу не може налагодити справжній 

контроль за діяльність легалізованих ПВК, а тільки порушує повноваження 

органів державної влади і Конституції України (комітети Верховної Ради 

України утворюються для здійснення законопроектної роботи, підготовки та 

попереднього розгляду питань, віднесених до її повноважень, виконання 

контрольних функцій). 

На нашу думку, легалізація ПВК в Україні призведе до актуалізації 

наступних ризиків. 

1. Утворення паралельної державній військової організації з 

високим фаховим рівнем та оплатою.  

2. Створення структури ПВК з базами, арсеналами та таборами 

всередині країни (навіть якщо їх діяльність буде тільки закордонна) може 

створити ризики як для національної безпеки на території нашої держави, так 

і для висування претензій Україні за дії вказаних суб’єктів на території інших 

країн.  

3. Можливість діяльності ПВК в інтересах олігархічних кланів 

всередині держави. 

4. Діяльність громадян України у сфері надання мілітарних послуг 

за кордоном потенційно створить додаткові проблеми у сфері незаконного 

обігу зброї (включаючи вивезення його з України). 

5. Ймовірна втрата державою монополії на застосування сили. У 

законопроекті на приватні структури покладено виконання певних 

державних функцій (наприклад, участь суб’єктів військово-консалтингової 

діяльності у розвитку та розширенні міжнародного військового 

співробітництва України). 

6. Збільшення парамілітарних формувань на тлі тривалого занепаду 

виробничого, інноваційного та соціокультурного потенціалу країни, 
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обмеження дієздатності української державності внаслідок панування 

олігархічної моделі та злочинних кланів. 

Ці ризики посилюються погіршенням криміногенної ситуації, 

зниженням фахового рівню і чисельності кадрового потенціалу 

кримінального розшуку; зростанням гострої фінансово-майнової 

диспропорції на тлі відсутності легітимних механізмів контролю з боку 

держави й суспільства, незрілості громадянського суспільства, низького 

рівня політичної культури. 

Іншим прикладом виникнення нових утворень (інституцій / інститутів) 

як результату взаємодії різних соціально-політичних інституцій та інститутів 

з армією в умовах ризикогенного періоду розвитку суспільства є становлення 

служби / інституту військових капеланів (священнослужителів). 

Світова історія виникнення та розвитку служби / інституту військових 

капеланів безпосередньо пов’язана з історією становлення ЗС США. Згідно з 

історичними даними, посаду капелана в американських військах з’явилася в 

рамках «Служби капеланів», заснованої Конгресом США 29 липня 1775 року 

за ініціативою їх першого президента Джорджа Вашингтона. Свою ініціативу 

американський політичний діяч обґрунтовував такими словами: «... 

Благословіння і захист небес необхідні в усі часи, але особливо за часів 

суспільних потрясінь і військової небезпеки. Хочеться сподіватися і вірити, 

що кожен офіцер і чоловік буде прагнути жити і діяти так, як повинен це 

робити християнин-солдат, що захищає свободу своєї країни» [цит. за 62]. 

Слід підкреслити, що до середини XIX століття до служби в лавах 

збройних сил США допускалися виключно протестантські священики, 

пізніше – священнослужителі католицького напряму, до середини ХХ ст. – 

представники православного та іудейського віросповідань. 

На кінець 2019 року в армії США налічувалося понад 5.000 капеланів, з 

яких 3.300 - в регулярних військах, а 1.650 – в резерві. Вони представляють 

різні християнські конфесії, в основному протестантського зразка 
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(методисти, баптисти та інші), іудеїв, буддистів (з 1987 року) і мусульман (з 

2017 року) [74]. 

Виникнення інституту військових капеланів у Великобританії 

датується 1796 роком [78]. Спочатку Департамент військових капеланів 

складався тільки з представників англіканської церкви, пізніше до служби в 

армії стали допускати: з 1836 року представників католицизму, з 1858 року –

пресвітеріанів, з 1892 – іудеїв. На початку третього тисячоліття в рядах ЗС 

Об’єднаного Королівства було дозволено нести службу представникам 

ісламського, індуїстського, буддійського та сикхського духовенства. 

Наприкінці 2019 року на службі в британських ЗС значилися 350 

священиків: близько 150 з них служать в регулярних військах, понад 100 

працюють серед резервістів і близько 100 – в кадетських корпусах [74]. 

У ХХ ст. ідея залучення представників різних конфесій для 

підтримання на високому рівні морально-психологічного стану 

військовослужбовців та формування основ їх духовної готовності 

відстоювати інтереси держави отримує досить широке поширення в ЗС 

інших країн світу. 

Наприклад, в 1948 році разом з утворенням армії оборони Ізраїлю 

створюється Військовий раввинат, який входить до структури генерального 

штабу АОІ. 

6 липня 1952 року «Декретом про консисторські конгрегації» у ЗС 

Франції був заснований вікаріат, який об’єднував під керівництвом 

архієпископа Паризького служби головних військових священиків 

сухопутних військ, військово-повітряних і військово-морських сил 

республіки. Військовослужбовцями французької армії стали представники 

духовенства каталітичного, протестантського та юдейського напрямків. З 

2006 року на армійську службу стали закликати мусульманських капеланів. 

У 1957 році в Федеративній республіці Німеччина створюється 

військово-церковна служба бундесверу, яка формується виключно 

католицькими і Євангелічно-лютеранськими священиками. 
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Аналіз умов і засад функціонування інституту / служби капеланів 

дозволяє зробити такі висновки. 

Сьогодні інститути військових капеланів існують в більшості держав 

світу. Їх існування не визначається конституційним моментом відділення 

церкви від держави (наприклад, в США, ФРН церква відділена від держави, а 

в Англії, Ізраїлі - англіканство і іудаїзм (відповідно) є офіційними релігіями). 

Діяльність військових священиків здійснюється в рамках чітко 

прописаного правового поля (від «Закону про Службу військових капеланів» 

(США) до «Закону про організацію Військово-Церковної служби» (ФРН)). 

У сучасних арміях існують відмінності за статусом військових 

священиків. В одних державах (наприклад, США) військові капелани є 

військовослужбовцями і мають військові звання, в інших (наприклад, 

Німеччина) – цивільними особами (державними службовцями) без 

можливості здійснювати військову кар’єру. 

Незалежно від офіційного статусу, в армії усі військові капелани в усіх 

збройних силах є так званими «noncombatant», тобто, службовцями, які не 

мають права носити і застосовувати зброю. 

У всіх державах існують певні вимоги до кандидатів на посаду 

військового капелана (від громадянської належності до вікових меж). 

Наприклад, згідно з вимогами ЗС США, кандидат на цю посаду має бути 

громадянином США, мати відповідні фізичні дані та вік від 21 до 50 років, 

повинен «мати академічну освіту університетського рівня і не менше трьох 

років богословських студій магістерського рівня (це приблизно рівень 

духовної академії). Крім того, він повинен мати відповідні духовні, моральні, 

інтелектуальні та психологічні кваліфікації… Кандидат на службу 

військового капелана має бути членом духовенства даного віросповідання і 

повинен мати апробат на цю службу від найвищих властей своєї церковної 

інституції» [59]. 
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Підготовка військових священників здійснюється, як правило, через 

систему змішаної освіти – духовні, світські і військові навчальні заклади 

різного рівня. 

Військові капелани служать у всіх видах сучасних збройних сил – 

армії, флоті, військово-повітряних силах, а також у всіх їх структурних 

компонентах – на дійсній службі, в резерві, серед цивільного персоналу і в 

національній гвардії. 

Військові капелани в збройних силах однієї групи держав 

представляють тільки домінуючі (1–2) в суспільстві релігії (наприклад, 

Ізраїль, Німеччина), в іншій групі – досить широку сукупність конфесій 

(США, Великобританія). Так, в ряді публікацій відзначається, що, наприклад, 

в США «теоретично в службу військових капеланів можуть бути прийняті не 

тільки представники основних конфесій, а й взагалі всіх груп, офіційно 

зареєстрованих в якості релігійних організацій: наприклад, американська 

рада відьом, церква сатани або саєнтологічна церква» [23]. 

Функції, які виконуються військовими капеланами в процесі їх служби 

в лавах збройних сил умовно можна розбити на чотири групи: 

першу групу складають так звані «основні функції» діяльності 

військових капеланів, які виконуються ними в будь-яких ситуаціях, поза 

обліком особливих умов, в яких знаходиться армія або суспільство в цілому: 

всебічне забезпечення військовослужбовцям реалізації їхніх релігійних 

потреб; 

постійне консультування армійського керівництва всіх рівнів щодо 

морально-психологічного стану представників збройних сил; 

другу групу складають функції, які повинні виконувати військові 

священики в умовах бойових дій: 

моральна та духовна підтримка воюючих, поранених, помираючих та 

військовополонених; 

підтримка медиків у наданні першої допомоги пораненим, їх евакуації; 

проведення богослужінь та похоронів; 
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третю групу складають функції, які виконують капелани в умовах 

нештатних / кризових ситуацій, до вирішення яких залучаються збройні сили 

(наприклад, для ліквідації наслідків стихійних лих, екологічних катастроф і 

т.д.); 

четверту групу складають додаткові функції діяльності військових 

капеланів у армії: 

залучення їх до членства в різних комісіях щодо розслідування 

злочинів, урегулювання конфліктів та створення доброзичливого 

мікроклімату у військових частинах і на кораблях; 

залучення їх до роботи у різних громадських та релігійних організаціях 

щодо розслідування злочинів, урегулювання конфліктів та формування 

конструктивних відносин між збройними силами  та громадськістю; 

залучення їх до викладацької діяльності у межах системи вищої освіти. 

Найбільш часто в ЗМІ зазначається, що військові капелани в різних 

країнах активно співпрацюють з представниками ряду урядових і 

добровільних організацій, в тому числі і міжнародних. Наприклад, в США 

організаційну і технічну підтримку армійським капеланам надають «Відділ 

цивільних осіб армії, фахівці з релігійної освіти, фахівці по роботі з молоддю, 

адміністративний персонал, священнослужителі релігійних меншин, лідери 

самобутніх релігійних течій, волонтери» [1]. 

Що стосується положення і перспектив запровадження інституту 

військових капеланів у ЗС України, то ситуацію, що склалася можна 

охарактеризувати наступним чином. 

Історія формування Служби військових капеланів в українській армії 

розпочинається з початку 90-х років ХХ ст., коли у 1993 році за ініціативи 

групи офіцерів-християн ЗСУ була створена Асоціація християн-

військовослужбовців (з 1994 року «Всеукраїнське міжконфесійне релігійне 

християнсько-військове братство»). Згідно з Уставом організації, вона 

об’єднує військовослужбовців різних християнських конфесій, які займають 
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різні посади (від командирів до рядових) та презентують різні професії (від 

інженерів до юристів). Головними завданнями Братства є:  

«роз’яснення ідеї християнського вчення; 

допомога військовослужбовцям у досягненні духовної зрілості; 

зміцнення сім’ї на основі християнських цінностей; 

відродження кращих християнських традицій українського війська; 

участь у конкретних програмах соціальної підтримки 

військовослужбовців тощо» [59]. 

З часом, враховуючи досвід західних країн, в українському просторі 

почало розроблятися політико-правове поле існування військового 

капеланства. Це поле формує ціла низка нормативно-правових актів, 

постанов та проектів, зокрема: 

«Положення про Раду у справах душпастирської опіки при 

Міністерстві оборони України», затверджене Наказом Міністра оборони 

України № 115 від 17.03.2009 р. [40]; 

«Концепція душпастирської опіки у Збройних Силах України», 

затверджена Наказом Міністра оборони України № 220 від 22 квітня 2011 р. 

[32]; 

проект Закону України № 3143«Про внесення змін до деяких законів 

України (щодо запровадження інституту священнослужителів (капеланів) у 

військових, правоохоронних органах)» від 29.08.2013 р. [53]; 

Розпорядження Кабінету Міністрів України№ 677-р від 02.07.2014 

«Про службу військового духовенства (капеланську службу) у 

Збройних Силах, Національній гвардії, Державній спеціальній службі 

транспорту та Державній прикордонній службі» [54]; 

проект Закону України № 1153 «Про внесення змін до деяких законів 

України (щодо запровадження інституту священнослужителів (капеланів) у 

військових, правоохоронних органах, а також у закладах Державної 

пенітенціарної служби України)» від 02.12.2014 р. [48]; 
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Закон України № 419–VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо регулювання діяльності священнослужителів (капеланів) 

в органах та установах, що належать до сфери управління Державної 

пенітенціарної служби України» від 14.05.2015 р. [16]; 

«Положення про службу військового духовенства (капеланську 

службу) у Збройних Силах України», затверджене Наказом Міністерства 

оборони України № 685 від 14.12.2016 р. [35]; 

«Положення про службу військового духовенства (капеланську 

службу) у Національній гвардії України» затверджене Наказом Міністерства 

внутрішніх справ України № 205 від 24.03.2016 р. [36]; 

«Положення про службу військового духовенства (капеланську 

службу) у Державній прикордонній службі України», затверджене Наказом 

Міністерства внутрішніх справ України № 1065 від 10.10.2016 р. [34]; 

«Положення про службу військового духовенства (капеланську 

службу) у Державній спеціальній службі транспорту», затверджене Наказом 

Міністерства інфраструктури України № 201 від 06.06.2017 р. [33]; 

Проект Закону України № 6643 «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо соціального захисту військових капеланів 

під час  проведення антитерористичної операції» від 23.06.2017 р. [51]; 

проект Закону України № 10244 «Про військове капеланство» від 

23.04.2019 р.; 

проект Закону України № 10279 «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо врегулювання капеланської діяльності у Збройних Силах 

України та інших утворених відповідно до законів України військових 

формуваннях від 13.05.2019 р. [49];  

проект Закону України № 10335 «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо врегулювання капеланської діяльності у Збройних Силах 

України та інших утворених відповідно до законів України військових 

формуваннях від 27.05.2019 р. [42]; 
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проект Закону України № 4148 «Про військове капеланство у Зброних 

Силах України» від 23.09.2020 р. [52]; 

проект Закону України № 4626 «Про службу військового капеланства» 

від 21.01.2021 р. [17]. 

Саме у цих документах висвітлено визначається сутність, зміст та 

структура служби військового духовенства (капеланської служби), засади та 

особливості організації її діяльності, права і обов’язки військових священиків 

(капеланів). 

Зокрема, згідно до змісту «Положення про службу військового 

духовенства (капеланську службу) у Збройних Силах України» (2016 р.): 

капеланську службу становлять «структурні підрозділи (посадові 

особи) з питань служби військового духовенства (капеланства) (далі – 

СВД(К)) та військові священики (капелани)» [35]; 

військовими священиками (капеланами) є «фізичні особи, які мають 

духовну освіту, є священнослужителями зареєстрованої в Україні релігійної 

організації, пройшли відбір та прийняті на роботу на посади працівників у 

військових частинах, військових навчальних закладах, установах та 

організаціях Збройних Сил України для задоволення релігійних потреб 

особового складу» [35]; 

основними напрямами діяльності військового священика (капелана) є: 

«задоволення релігійних потреб військовослужбовців та членів їх 

сімей; 

релігійно-освітня робота; 

душпастирська опіка військовослужбовців та членів їх сімей; 

соціально-доброчинна діяльність» [35]; 

основними завданнями військового священика (капелана) є: 

«організація та проведення молитов, богослужінь, благословень, 

урочистих і поминальних заходів та інших релігійних обрядів і культів, 

пов’язаних із задоволенням релігійних потреб військовослужбовців; 
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виховання військовослужбовців на основі морального і духовного 

потенціалу релігійної та культурної спадщини українського народу; 

допомога військовослужбовцям у розвитку їх особистісних та 

колективних моральних якостей на основі братерства, мужності, хоробрості, 

відповідальності, поміркованості, стійкості, жертовності, дисциплінованості, 

розсудливості; 

ознайомлення військовослужбовців з основами релігійного вчення; 

виховання у військовослужбовців толерантного ставлення до людей з 

іншим світоглядом та релігійними переконаннями; 

ознайомлення особового складу з історією національного, культурного 

та релігійного становлення української державності; 

налагодження партнерських відносин з представниками релігійних 

організацій, які діють у місцях дислокації військових частин; 

участь у реабілітації особового складу, який потребує психологічної 

допомоги; 

всебічна душпастирська опіка та турботливе ставлення до 

військовослужбовців та членів їх сімей» [35]; 

діяльність структурних підрозділів (посадових осіб) з питань СВД(К) 

щодо задоволення релігійних потреб здійснюється на основі таких 

принципів: 

«забезпечення конституційного права громадян на свободу світогляду і 

віросповідання; 

добровільність участі військовослужбовців у богослужіннях, 

релігійних обрядах та інших заходах; 

рівність представників всіх віросповідань, які проходять службу у 

Збройних Силах України, щодо задоволення їх релігійних потреб; 

невтручання військового командування у діяльність релігійних 

організацій; 

невтручання релігійних організацій у діяльність військового 

командування; 
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повага, толерантне ставлення до віруючих та військових священиків 

(капеланів) усіх релігійних організацій; 

використання будівель та приміщень, які збудовані, відновлені чи 

пристосовані для здійснення культових потреб на території військових 

частин, установ та організацій, на основі рівності представників всіх 

релігійних організацій» [35]. 

Слід зазначити, що особлива активність українського суспільства у 

даному напряму спостерігається з 2015 року, кожного року ця діяльність стає 

більш активною. Так, тільки за останні два роки (2019–2020 рр.) на розгляд 

Верховної Ради України було представлено п’ять проектів Законів щодо 

створення військового духовенства (капеланської служби) у Збройних Силах 

України (чотири з ініціативи народних депутатів Верховної Ради VIII – IX 

скликання, а один – п’ятого Президента України – П. Порошенка).  

Таку активність української держави можна пояснити трьома 

моментами:  

– бойові дії на Сході України призвели до активізації волонтерського 

руху, зокрема, до волонтерського добровільного служіння, яке проводиться 

служителями різних церков; 

– у січні 2019 року, завдяки Патріаршому і Синодальному Томосу 

Православна Церква України (ПЦУ) отримала автокефальний церковний 

устрій та стала повноправною і самоврядною адміністративною частиною 

єдиної Вселенської православної церкви, це стало реальними засадами для 

усунення конфлікту між п’ятьма провідними християнськими церквами, що 

сформувалися та функціонували в Україні до грудня 2018 року – 

Українською православною церквою Московського Патріархату, 

Українською православною церквою Київського Патріархату, Українською 

Автокефальною православною церквою, Українською греко-католицькою 

церквою та Римо-католицькою церквою в Україні; 

– орієнтація України на активну співпрацю з державами Організації 

Північноатлантичного договору (альянсу) – НАТО, що потребує приведення 
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структури та змісту ЗСУ до відповідності з арміями цих держав Північної 

Америки та Європи, у складі яких капеланській службі придається вагоме 

значення. 

Виходячи з провідних положень авторської дослідницької програми (у 

межах другої моделі політичних практик), така ситуація зі створенням 

інституту військового капеланства в Україні, безумовно, з одного боку 

формує певні підстави для врегулювання проблем взаємодії між армією та 

такими інститутами як волонтерство та релігія, що за нових умов розвитку 

українського суспільства, наприклад, проведення на Сході України АТО / 

ООС, стали здійснювати рецепцію окремих функцій ЗСУ; 

а з іншого боку – стимулює засади для виникнення нових небезпек / 

протиріч, що здатні певним чином позначитися на рівні ефективності 

функціонування ЗСУ та їх взаємодії з іншими інститутами та інституціями 

українського суспільства. 

Виходячи з аналізу публікацій з відповідної тематики, до таких 

проблем можна віднести: 

– необхідність вдосконалення законодавства України щодо 

функціонування вищезазначених інститутів, зокрема, норм чинної 

Конституції України щодо введення інституту військового капеланства; 

– необхідність досягнення консенсусу з конкретних питань 

душпастирської опіки між великою кількістю конфесій, церков, деномінацій, 

напрямків і толків у віросповіданнях, що функціонують у сучасній Україні; 

– необхідність організації підготовки кваліфікованих кадрів для 

діяльності служби військових капеланів; 

– необхідність додаткових заходів щодо збереження традиційної 

жорсткої структури супідрядності військової організації; 

– необхідність додаткових заходів щодо підвищення рівня 

забезпечення державної безпеки з боку військового інституту. 

Слід зазначити, що загроза виникнення та зростання останніх ризиків, 

пов’язаних з підвищення рівня забезпечення державної безпеки з боку 
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військового інституту, в епоху розвитку інформаційних технологій стає 

домінуючої для визначення як внутрішньої, так й зовнішньої політики будь-

якої держави (зокрема, української) [див., напр., 29–31; 80–81]. 

Прискорення реалізації цього ризику на практиці пов’язане з певними 

вимогами відкритого суспільства щодо публічності та прозорості у 

функціонуванні суспільних інститутів, гарантами яких є громадські засоби 

масової комунікації (ЗМК). 

Разом з цим, слід зазначити, що світова практика свідчить -  

консервативне ставлення до ЗМК властиво всім військовим організаціям у 

всіх державах сучасної міжнародної системи.  

Так, військовослужбовцям Великобританії з 2007 року влада країни 

заборонила спілкуватися із засобами масової інформації (ЗМІ) в обмін на 

грошову винагороду.  

Відомо, що 2007 році 15 британським морякам, які повернулися з 

полону в Ірані, як виняток дозволили спілкуватися зі ЗМІ в обмін на оплату 

їх інтерв’ю. Міністерство оборони Великобританії прийняло таке рішення з 

огляду на величезний інтерес журналістів до події з моряками і морськими 

піхотинцями [6]. 

Причиною заборони спілкування зі ЗМІ стала негативна реакція 

частини суспільства, політиків і військових на вищевказане виключення. На 

думку останніх, затримання британських військових іранськими 

прикордонниками не та подія в історії королівських ЗС, якою може пишатися 

країна і армія. Також негативно відреагували на дозвіл військовополоненим 

заробити на перебування в полоні, де їхнє життя не піддавалася реальній 

небезпеці, родичі солдатів, загиблих і поранених в Іраку і Афганістані [6]. 

Також у 2018 році Міністерство оборони Великобританії випустило 

секретне попередження для командирів військових баз, в якому застерігало їх 

від спілкування з російським журналістом Першого телеканалу. Як пише 

Daily Mail, військовим строго заборонено вступати з ним в розмови, у разі 
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наближення їм до об’єктів відомства відразу повідомити вищому 

керівництву. 

Все це пов’язане з тим, що журналіста помітили поруч з 

розташуванням 77-ї армійської бригади – надсекретним підрозділом армії, 

який працює разом з розвідками. На наступний день після того, як британські 

військові помітили журналіста біля військової бази, на Першому каналі 

вийшов сюжет про 77-у бригаду. Журналісти стверджували, що підрозділ 

займався дезінформацією.  

Директор Центру досліджень розвідки і безпеки Букінгемського 

університету Е. Гліс заявив, що у нього немає сумнівів в тому, що журналісти 

під видом зйомки репортажу займалися шпигунством [28].  

У 2020 році було прийняте синхронне рішення міністрів оборони Росії і 

США обмежити своїх підлеглих в спілкуванні з пресою, що викликало 

занепокоєність у експертів. У РФ закритість Міноборони забезпечить 

прийняття законопроекту, що дозволяє внести доповнення до статті 3.1 

Федерального закону від 31.05.96 № 61-ФЗ «Про оборону». Американці 

будуть приймати рішення по цій проблемі в вересні, і незрозуміло, як це буде 

зроблено – спеціальним наказом або законом. 

З прийняттям подібних рішень армія буквально перестає взаємодіяти з 

суспільством. Ці структури тепер спілкуються тільки за допомогою прес-

релізів, прес-конференцій та спеціально підготовлених матеріалів. Звичайно, 

аналізувати можна і їх, однак армії тепер доведеться постійно займатися 

самоцензурою і думати – а чи не виявиться сказане розголошенням секретної 

інформації. 

Важливо ще й те, що за прес-релізами суспільство не буде бачити в 

армії конкретних людей, не знатиме, чи розуміють керівники існуючі 

проблеми і на основі чого приймають рішення [19]. 

Аналогічна ситуація спостерігається й в українському суспільстві. 

Реально, для журналістів, єдиним способом отримати будь-яку інформацію в 

українських військових залишається офіційний запит, на який надається, 



210 

 

здебільшого, письмова відповідь або ж приймається рішення щодо 

уповноваженої особи, яка дає коментар чи інтерв’ю. Поспілкуватися з 

військовослужбовцями при менш формальних обставинах представникам 

ЗМІ майже неможливо. Власне, через це журналісти часто скаржаться на 

закритість ЗС, а ті, в свою чергу – на появу замовних публікацій, 

необ’єктивність журналістів, їх зосередженість лише на негативі. 

Інструментом, за допомогою якого Україна намагається збалансувати 

інформаційний фон навколо своєї армії, є, перш за все, офіційні медіа 

Міністерства оборони. Тут треба згадати журнали «Військо України», «Наука 

і оборона», «Морська Держава», газети «Народна армія», «Крила України», 

«Флот України», а також Центральну телерадіостудію Міністерства оборони 

України, програми якої виходять на телеканалах, а також на радіо. Крім того, 

останнім часом Міністерство оборони України посилило свою присутність в 

соціальних мережах – крім офіційних сторінок самого відомства і його глави, 

в Інтернеті з’явилися представництва багатьох окремих підрозділів [13].  

 

Висновки до розділу 3 

 

Аналіз функціонування й взаємодії армії та суспільства за умов його 

трансформації у суспільство ризику, виходячи із авторської дослідницької 

стратегії, на практиці пропонується розглядати через застосування двох 

базових моделей – «модель структурної трансформації армії у ризикогенному 

просторі» та «модель міжінституціональної взаємодії армії та суспільства у 

ризикогенному просторі».  

Ці моделі базуються на чотирьох моментах (форматі змін / 

трансформацій; системі викликів /протиріч, що в процесі функціонування 

соціально-політичних структур / інституцій та інститутів врегульовуються 

(отримують певні варіанти «відповіді» (у термінології А. Бека)) у суспільстві; 

системі загроз / небезпек, виникнення яких стимулюється подальшим 

процесом модернізації та прийнятими рішеннями щодо розв’язання 
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вищезазначених ризиків; сукупності нових характеристик, що набувають 

структури / інститути в результаті реакції на ризикогенні ситуації). 

Перша модель розкриває особливості здійснення та результати 

трансформацій як у структурі ЗС сучасної держави, так й змін у принципах та 

формах їх комплектування. Ці моменти розглянуті на прикладах формування 

професійної армії та масового залучення жінок до служби в сучасній армії. 

Друга модель розкриває умови трансформації вже існуючих інститутів 

та виникнення й становлення нових інституцій та структур (як результат 

міжінституціональної взаємодії). Ці моменти розглянуті на прикладі 

взаємодії «суспільство / держава / армія» у контексті функціонування 

інституції громадського / демократичного контролю та виникнення й  

становлення інституцій, які отримують назву приватних військових 

(воєнних) кампаній, та служби / інституту військових капеланів 

(священнослужителів). 

Результати аналізу соціально-політичних реалій українського 

суспільства в контексті застосування двох вищезазначених авторських 

моделей свідчать, що останні підтверджують свої інтерпретаційні 

можливості. 

Результати взаємодії армії та суспільства в українському просторі 

призводять до ситуацій, відповідно до яких відбуваються зміни як усередині 

самих ЗСУ, так й у інституціональному полі функціонування інших структур. 

Разом з тим, наслідки цього процесу функціонування та взаємодії 

мають амбівалентний характер – з одного боку, вони нормалізують 

відносини у суспільстві, наприклад, у гендерному аспекті, релігійному тощо, 

а з іншого – призводять до виникнення нових загроз та небезпек, зокрема, до 

погіршення як криміногенної ситуації, так й рівня національної безпеки у 

цілому. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено комплексний аналіз взаємодії армії та 

суспільства, що трансформується, у політико-інституційному вимірі, в 

результаті чого сформульовано ряд висновків. 

У політичній науці пропонується сучасне суспільство розглядати з 

позиції трьох дослідницьких стратегій : 

орієнтація на парадигмальний формат у міждисциплінарному 

контексті;  

орієнтація на політичні теорії сучасності;  

орієнтація на різні варіанти соціально-політичних інтерпретацій 

сучасного соціуму. 

Найбільший рівень пізнавальних можливостей щодо характеру та 

механізмів розвитку сучасного суспільства демонструє остання дослідницька 

стратегія, яка у політологічному дискурсі презентована чотирма варіантами 

теорій: марксистською; постіндустріальною; посмодерністською; 

цивілізаційною. 

Сукупність теоретичних конструкцій, які формують постіндустріальну 

теорію, є самою великою за кількістю варіантів й найбільш затребуваною при 

розробці теоретико-методологічних засад досліджень різних елементів 

соціально-політичної реальності. 

Різні варіанти цієї теорії можна умовно поділити на дві групи 

концепцій – що засновані на аналізі американської моделі розвитку 

соціально-політичних відносин (конструкції Д. Белла, Дж. Гелбрейта, 

М. Кастельса, А. Тоффлера та ін.) і які базуються на західноєвропейській 

моделі їх динаміки (концепції Р. Арона, У. Бека, А. Турена та ін.). 

Активне звернення до теоретичних інтерпретацій сучасності цього 

напряму серед представників системи соціально-політичного знання 

пояснюється, насамперед, багатопрофільною структурою конструкції та 
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предметом її експлікації, що виступає утворенням, яке знаходиться у стані 

постійних змін (трансформації). 

Теорія суспільства ризику У. Бека містить як мінімум три моменти, які 

дозволяють краще усвідомити перспективи розвитку сучасного соціуму, а 

саме: 

перегляд основоположною нормативної моделі функціонування 

суспільства (зміна нормативного ідеалу – з принципу встановлення рівності 

на принцип організації та здійснення безпеки); 

формування нових потужних політичних сил – суб’єктів перетворень, 

на засадах солідарності та усвідомлення феномену «жертв ризику»; 

презентація суспільства ризику як політично нестабільного утворення.  

Провідними положеннями теорії є твердження: 

суспільство цього типу приходить на зміну кризового індустріального 

соціуму; 

суспільству ризику на всіх рівнях його функціонування притаманні 

нові небезпеки та невизначеності; 

останні безпосередньо пов’язані з активним розвитком індивідуалізму і 

радикальними змінами у ключових соціальних інститутах; 

причиною цих постійних змін та трансформацій є природа самої 

модернізації, в ході якої долаються одні протиріччя і тут же з’являються нові; 

існує велика ймовірність, що останні будуть на порядок складніше і 

багатогранніше ніж перші як за своїм змістом, так і за своїми наслідками для 

суспільства; 

така логіка суспільного розвитку безпосередньо пов’язана з процесом 

демократизації  становленням відкритого суспільства (у варіанті 

інтерпретації К. Поппера).  

Проблемне поле армії (ЗС) виступає традиційним предметом 

соціально-політичних досліджень як серед представників зарубіжного 

наукового співтовариства, так і вітчизняного.  
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У сучасному соціально-політичному дискурсі можна виокремити три 

провідних напрями його дослідження:  

у межах загальновідомих концепцій війни і миру (К. фон Клаузевіца,  

К. Райта, Р. Арона, М. ван Кревельда); 

з позиції авторських окремих теоретичних конструкцій, що акцентують 

увагу на певних аспектах формування та існування армії як політичного 

інституту (від Ч. Міллса до П. Бурдьє); 

у контексті застосування провідних політичних теорій сучасності (від 

структурного функціоналізму до неонституціоналізму). 

Евристичний потенціал теоретичної спадщини К. фон Клаузевіца щодо 

аналізу сучасних ЗС міститься у процедурі дослідження, що передбачає не 

тільки момент оцінки стану ЗС (чисельність та склад; стан поза боєм; рівень 

забезпечення; ступінь орієнтації на місцевості), але й моменти: орієнтації на 

чисельність і складу ЗС сусідніх держав; визначення оптимального варіанту 

структури армії (з позиції управління структурними угрупуваннями на всіх 

рівнях); визначення оптимальних умов підтримання безпеки у суспільстві (як 

у період війни, так й у мирний час). 

Евристичність застосування дослідницької стратегії К. Райта щодо 

сучасної армії базується на пропозиції розглядати останню як невід'ємний 

елемент держави (соціально-політичної одиниці конфлікту), поведінка якого 

визначається технологічним, ідеологічним, соціологічним, психологічним і 

цивілізаційним факторами. 

Доцільність звернення до концепції війни і миру Р. Арона у контексті 

дослідження сучасної армії базується на низці його ідей щодо оцінки 

ефективності механізму функціонування ЗС в кожну історичну добу через 

поєднання конкретних показників – вид зброї, рівень функціонування 

організації і достатня кількість зброї та солдат. Цей рівень ефективності 

визначається також змістом та характером зв’язку, що існує між військовою 

силою і власне спільнотою, яку вони зобов’язані захищати. На практиці цей 

процес пропонується визначати через так званий «мобілізаційний 
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коефіцієнт» (тобто, пропорцію людей, спроможних воювати й бути 

ефективно мобілізованими) та так звану «мобілізаційну межу» (показник 

кількості людей, яких треба залишити на роботі, щоб виробляти ресурси, 

необхідні для життя всієї спільноти під час воєнних дій, й, відповідно, 

процесу мобілізації). Цей показник пропонується розраховувати у двох 

формах – теоретичний мобілізаційний коефіцієнт та ефективний 

мобілізаційний коефіцієнт. Показники не ніколи співпадають за своїми 

значеннями. Останній завжди нижче. 

Перспективність звернення до стратегії дослідження сучасних ЗС , що 

презентована в концепції трансформації війни М. ван Кревельда, ґрунтується 

на авторській позиції, яка передбачає існування в історії людства двох типів 

збройних зіткнень: війни старого типу («тринітарні», тобто, організовані й 

здійснювані за класичною потрійною схемою «уряд – армія – населення») і 

війни сучасного типу («нетринітарні»), основними суб’єктами яких з часом  

(замість армій) стануть нові групи, які володіють зброєю і здатні ефективно 

виконувати функції щодо захисту і забезпечення безпеки у суспільстві різним 

групам населення. 

У контексті аналізу теоретичної спадщини Ч. Міллса для подальших 

досліджень армії як інституціонального елементу суспільства доцільно 

орієнтуватися на такі моменти 

– армія як соціальний інститут має власну логіку розвитку, яка 

визначається, зокрема, ступенем напруженості у стосунках між державами 

світу та рівнем підготовки військових кадрів;  

– рівень ефективності трансформації збройних структур слід 

розглядати та прогнозувати у межах аналізу змін, що відбуваються у 

динаміці та функціонуванні, насамперед, економічної та політичної сфери 

суспільства. 

Кожна із зазначених трьох груп дослідницьких стратегій має як свої 

переваги, так й певні моменти, що викликають дискусії у науковому 

співтоваристві. 
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Виходячи із об’єкта, предмета та мети дисертації, для побудови 

авторської стратегії дослідження взаємодії армії та суспільства у 

ризикогенному просторі доцільно звернутися до евристичного потенціалу 

саме провідних положень неонституціоналізму (у варіанті концепції 

інституційного ізоморфізму П. ДіМаджіо та У. Пауелла) та евристичного 

потенціалу теорії суспільства ризику (у розробці У. Бека). 

Систематична взаємодія суспільства із загрозами та небезпеками, що 

викликані та вироблені модернізацією, та «політична рефлективність» 

(спроможність інспірувати нові політичні сили та впливати на існуючі 

соціальні інститути суспільства) стають, за У. Беком, логікою розвитку 

сучасного соціуму, що актуалізує питання інституційних змін. 

Згідно до концепції інституційного ізоморфізму (соціальної подібності 

інституційних форм) авторами пропонується виокремлювати три механізми 

інституційних змін:  

– примусовий ізоморфізм – результат формального та неформального 

тиску, що здійснюється з боку інших організацій та культурними 

очікуваннями у суспільстві; 

– наслідувальний ізоморфізм –з’являється у разі виникнення ситуації 

невизначеності, яка змушує організації моделювати себе за зразком інших 

організацій; 

– нормативний – має нормативну природу і пов’язаний із 

професіоналізацією (боротьба індивідів, об’єднаних одним заняттям за певні 

умови, методи роботи, за контроль над виробництвом, а також за 

утвердження когнітивних основ та легітимацію професійної автономії). 

У контексті розвитку цих моментів щодо інтерпретації розвитку 

соціально-політичного інституту армії отримано три напрями – механізми  

його взаємодії у інституціональному середовище.  

По-перше, оскільки армія є в більшій мірі закритим інститутом, він чітко 

регламентується державними нормативно-правовими актами, відповідно, за 

ДіМаджіо та У. Пауелом, загальне правове середовище (в даному випадку 
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«владний» вплив) впливає на поведінку та структури організації – ті 

неформальні структури, що з’являються за певних умов розвитку суспільства 

поступово будуть долучатися до загального формального поля (армії). 

Наприклад, недержавні військові формування, що почали з’являтися у період 

Революції гідності в Україні. 

По-друге, оскільки наслідувальний ізоморфізм проявляється у 

використанні армією моделей, або їх окремих елементів інших успішних 

організацій / процесів, структур чи навіть через імітування, можна віднести 

до цього механізму наступні ситуації (зокрема, на прикладі Збройних сил 

України): їх участь у міжнародних миротворчих операціях під егідою ООН, 

інтеграція жінок до ЗС держави, що може слугувати зразком для 

наслідування у побудові миру, уведення інституту душпастирської опіки 

(капеланства), орієнтація на європейські матеріально-технічні вимоги 

стосовно матеріально-технічного оснащення армії тощо. 

По-третє, механізм нормативного ізоморфізму в армії пов’язаний із 

існуванням військового кодексу честі, військової присяги а також із 

підготовкою професійних військових, що має за мету вироблення чітких 

стандартів у знаннях, моделях поведінки, формах одягу, що тим самим 

гомогенізує професійних військових. У даному випадку професійна 

соціалізація також діє як «ізоморфна сила». 

У контексті розгляду механізмів інституційного ізоморфізму як засад 

функціонування військового інституту в умовах нестабільності сформовано 

базові робочі моделі політичних практик, які відтворюють основні напрями і 

специфіку взаємодії армії та суспільства. 

Перша модель («модель структурної трансформації армії у 

ризикогенному просторі») пояснює внутрішню трансформацію самого 

військового інституту: з одного боку, – суттєві зміни у структурі ЗС кожної 

держави, а з іншого – зміни у принципах та формах їх комплектування. 

Прикладом таких трансформацій у функціонуванні ЗС є перехід армії до 
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контрактної служби та зростання кількості жінок – військовослужбовців у 

всіх їх структурних підрозділах. 

Друга модель («модель структурної трансформації армії у 

ризикогенному просторі») інтерпретує зміни, що відбуваються 

безпосередньо у процесі функціонування та взаємодії різних суспільних 

інститутів, інституцій та структур. Прикладом таких змін у функціонуванні 

та взаємодії військового та інших соціальних інститутів є процеси 

становлення та розвитку інституту капеланства та становлення й розвитку 

інституту демократичного / громадського контролю). 

Ці моделі базуються на чотирьох моментах (форматі змін / 

трансформацій; системі викликів /протиріч, що в процесі функціонування 

соціально-політичних структур / інституцій та інститутів врегульовуються 

(отримують певні варіанти «відповіді» (у термінології А. Бека)) у суспільстві; 

системі загроз / небезпек, виникнення яких стимулюється подальшим 

процесом модернізації та прийнятими рішеннями щодо розв’язання 

вищезазначених ризиків; сукупності нових характеристик, що набувають 

структури / інститути в результаті реакції на ризикогенні ситуації). 

Результати аналізу соціально-політичних реалій українського 

суспільства в контексті застосування двох вищезазначених авторських 

моделей свідчать, що останні підтверджують свої інтерпретаційні 

можливості. 

Результати взаємодії армії та суспільства в українському просторі 

призводять до ситуацій, відповідно до яких відбуваються зміни як у середині 

самих ЗСУ, так й у інституціональному полі функціонування інших структур. 

Наслідки цього процесу функціонування та взаємодії, з одного боку, 

нормалізують відносини у суспільстві, наприклад, у гендерному аспекті, 

релігійному тощо, а з іншого – призводять до виникнення нових загроз та 

небезпек, які базуються на таких проблемах: 

– пошуку нової концепції розвитку ЗС кожної держави, яка відповідає 

новим реаліям світу, що постійно змінюється; 
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– різкого скорочення зайнятості у військовій сфері; 

– зростання в структурі ЗС суспільства іррегулярних військових 

формувань; 

– організації та здійснення більш складної професійної підготовки в 

системі військової освіти; 

 переходу на добровільний принцип комплектування ЗС; 

– зростання кількості жінок у кадровому складі ЗС; 

– переосмислення традиційних моделей соціалізації, розробка і 

впровадження на практиці їх нових версій; 

– організації дієвого демократичного контролю за діяльністю 

військового інституту; 

– визначення рівня «можливої відкритості» у функціонуванні сучасної 

армії тощо. 

Метою подальших наукових досліджень у напрямі підвищення рівня 

ефективності функціонування і взаємодії армії та суспільства в умовах 

розвитку ризикогенного простору є розробка обґрунтованих пропозицій 

щодо вдосконалення політико-правового простору існування провідних 

інститутів та інституцій, безпосередньо пов’язаних зі здійсненням цих 

процесів, та механізму ефективного демократичного / громадського 

контролю за їх діяльністю. Насамперед, це стосується діяльності приватних 

військових кампаній (ПВК) та загонів територіальної оборони. 
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науково-практичні конференції «Соціалізація особистості у сучасних 

соціокультурних контекстах»: VIІ (Харків, 17 червня 2016 р.), VIIІ (Харків, 

11 жовтня 2017 р.), ІХ (Харків, 05 жовтня 2018 р.); Міжнародні науково-

практичні конференції «Соціалізація особистості у сучасних соціокультурних 

та соціально-політичних контекстах»: Х (Харків, 11 жовтня 2019 р.), ХІ 

(Харків, 2020 р.). 

Крім того, основні ідеї дисертації пройшли апробацію на теоретико-

методологічних семінарах кафедри політології, соціології та культурології 

Харківського національного педагогічного університету імені 

Г.С. Сковороди. 
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