
В Україні наразі продовжується процес реформуван-
ня та розвитку сектору безпеки та оборони (РСБО). 
Майже два роки минуло з моменту його початку у 
насиченому драматичними подіями 2014 році. В до-
мінуючому на той час т.зв. «ворого-центричному» 
вимірі багато зусиль спрямовувалося на відбиття 
російської агресії та посилення потенціалу всіх скла-
дових національного сектору безпеки та оборони 
(СБО). Базуючись на проміжних результатах проце-
су реформ та з метою кращого розуміння перспек-
тиви майбутніх демократичних перетворень на фоні 
Євроатлантичних та Євроінтеграційних  прагнень 
України, настав час проаналізувати у загальних ри-
сах існуючі концептуальні підходи до РСБО.

Беручи до уваги загальновизнані вимоги, для успіш-
ної реалізації процесу РСБО в будь-якій країні, яка 
стала на шлях демократичного переходу від моделі, 
що базується на пануванні правлячих еліт, до країни 
з соціально орієнтованою моделлю розвитку, потріб-
но реалізувати три основні завдання, а саме:

1. Покращити систему демократичного управління, 
призначену для здійснення громадського контролю 
над СБО та залучення максимальної кількості заці-
кавлених сторін до формування національної страте-
гії та політики безпеки, у т.ч. представників грома-
дянського суспільства.   

2. Забезпечити стійкий взаємозв’язок між політикою 
національної безпеки та політикою демократичного 
розвитку, а також визначити серед стратегічних прі-
оритетів національної безпеки необхідність зміцнен-
ня концептуальних засад безпеки людини.

3. Здійснити професіоналізацію СБО з акцентом на 
забезпечення монополії щодо використання сили 
по відношенню до інших недержавних збройних 
формувань та ефективну протидію зовнішнім загро-
зам. 

У більшості випадків,  у т.ч. це стосується й України, 
реалізація третього завдання є найбільш публіч-
ним та суттєвим елементом з огляду на необхідність 
здійснення нагальних контрзаходів у вузьких рамках 
ворого-центричного виміру на фоні зменшення ува-
ги до питань демократичного контролю та безпеки 
людини. Вирішальну роль тут відграють значні на-
ціональні зусилля та дієва міжнародна допомога, 
не дивлячись на існування певних суперечностей 
щодо останньої у рамках концептуального підходу 
«тренуй та озброюй». Іноземна допомога не завжди 
може бути панацеєю у вирішенні ключових проблем 
РСБО, часом підмінюючи процес реформ формаль-
ним наданням сприяння у вирішенні тих чи інших 
питань. Таким чином існує необхідність дотримання 
певного балансу та взаємозв’язку між всіма згадани-
ми завданнями на шляху успішного реформування 
СБО. Власне виконання другого завдання з реаліза-
ції всеохоплюючої концепції безпеки людини у рам-
ках РСБО й буде слугувати цій меті. 

Загалом, безпека людини є свого роду рамковою 
концепцією активних взаємовідносин громадян-
ського суспільства з усіма складовими сектору без-
пеки та оборони. Поняття безпеки людини також 
досить часто носить назву багатовимірної безпеки 
та безпеки громадян. Це поняття розглядається під 
кутом суспільно-центричної, а не ворого-центричної 

Розвиток сектору безпеки та оборони 
України: концепція безпеки людини

Забезпечення стійкого взаємозв’язку між політикою національної безпеки та полі-
тикою демократичного розвитку, орієнтованого на зміцнення концептуальних за-
сад безпеки людини, має бути серед сучасних пріоритетів реформування сектору 
безпеки та оборони України.

Лютий 2016

COMMENT Олександр Титарчук  

EESRI

www.eesri.org



2

EESRI COMMENT        Лютий 2016

www.eesri.org

перспективи. Рівень безпеки людини визначається 
тим, якою мірою відчуває себе місцеве населення в 
безпеці. З цією метою громадянське суспільство має 
приділяти надзвичайно важливу увагу спільній ді-
яльності з СБО для пошуку нових шляхів покращен-
ня безпеки людини. 

Рівень та ефективність всеохоплюючого залучення 
громадянського суспільства до процесу РСБО може 
розглядатися у якості індикатора успішності про-
цесу суспільної трансформації країни від моделі, 
що базується на пануванні правлячих еліт, до кра-
їни з соціально орієнтованою моделлю розвитку. У 
рамках взаємодії з соціально орієнтованим урядом 
суспільство спроможне тримати такий уряд під пев-
ним контролем, а також взаємодіяти з ним у ході 
реалізації публічної політики. У соціально орієнто-
ваній країні СБО має захищати інтереси та слугува-
ти інтересам всього населення. Мир та стабільність 
тісно пов’язані із рівнем виконання завдань у сфері 
безпеки людини, який здатні забезпечити основні 
складові СБО, а також їх підзвітністю місцевим гро-
мадам. Формування сприятливих умов на місцевому 
рівні вимагає уваги до розуміння загроз безпеці різ-
ними верствами суспільства. Тому в більшості демо-
кратичних країн громадянське суспільство докладає 
постійних зусиль щодо розвитку сектору безпеки в 
напрямку моделі безпеки людини.  

Безпека людини за своєю суттю відрізняється, але 
разом з тим може й частково співпадати з національ-
ною безпекою. Національна безпека визначає серед 
своїх пріоритетів економічні, геополітичні та інші ін-
тереси держави, а також, у разі необхідності, перед-
бачає використання військової сили для їх захисту. 
Національна безпека має точки дотику з пріорите-
тами безпеки людини щодо захисту інтересів грома-
дянського суспільства. Така взаємодія реалізується 
у вигляді діалогу, консультацій та координаційних 
форумів, які можуть бути досить ефективними. Дер-
жава має розуміти той факт, що захист громадян та 
пріоритетність демократичного розвитку і демокра-
тичного управління відповідає інтересам національ-
ної безпеки. 

На основі попереднього аналізу базових положень, 
викладених в новій Стратегії національної безпе-
ки та оновленій Воєнній доктрині України, можли-
во виявити певне домінування ворого-центричних 
концептуальних підходів до РСБО. Головна увага у 
згаданих документах акцентується на визначенні за-
гроз та викликів національній безпеці, що походять 
від певних груп та країн, а також відповідних шляхів 
протидії. Доцільно зазначити наявність низки заде-
кларованих підходів, спрямованих на захист інте-
ресів як у сфері національної безпеки, так і у сфері 

безпеки людини. Це стосується, перш за все, спіль-
них  цінностей, до яких входять і людина, її права та 
свободи, а також верховенство права і добробут. Ра-
зом з цим, безпека громадян або безпека людини як 
поняття не визначаються в жодному із згаданих до-
кументів, що акцентують увагу виключно на питан-
нях громадської безпеки. Громадська безпека сама 
по собі має досить вузьке специфічне значення та є 
складовою більш узагальненого розуміння концеп-
туального поняття безпеки людини. 

Центральне місце у національних нормативних до-
кументах посідають положення щодо покращення 
демократичного управління шляхом посилення гро-
мадянського контролю над СБО та залучення грома-
дянського суспільства до формування політики без-
пеки, а також професіоналізації СБО та захисту прав 
військовослужбовців. Національні правоохоронні 
органи, включаючи Поліцію та Національну гвардію, 
а також Державна міграційна служба та Державна 
служба з надзвичайних ситуацій включені до перелі-
ку складових СБО, до компетенції яких, серед іншо-
го, відносяться й питання забезпечення громадської 
безпеки. Серед зазначеного переліку Національна 
Гвардія визначена органом, який безпосередню від-
повідає за громадську безпеку в Україні. 

В оновленій Воєнній доктрині України необхідність 
протидії актуальним воєнним загрозам та воєн-
но-політичним викликам національній безпеці ви-
значається головним пріоритетом. Що стосується 
РСБО, то тут  увага акцентується на інтегруванні до 
СБО добровольчих формувань, а також на посиленні 
координації між урядовими та місцевими органами 
влади, неурядовими організаціями та об’єднаннями, 
у т.ч. волонтерськими, в інтересах ліквідації воєнно-
го конфлікту і відсічі збройної агресії. Доктриною 
передбачається також запровадження стандартів 
етики для військовослужбовців, зокрема щодо цін-
ності людського життя і здоров’я особового складу 
бойових підрозділів.

Іншим положенням, на якому часто робиться наголос 
у всіх згаданих документах, є вимога щодо упрова-
дження реформ у секторі безпеки і оборони відповід-
но до стандартів НАТО, які, серед іншого,  передба-
чають обопільний процес поглиблення взаємодії 
між громадянським сектором та всіма складовими 
СБО.  Зокрема, у новій Настанові НАТО з гуманітар-
них аспектів оперативної обстановки відзначається 
посилення ролі людського виміру у рамках кризово-
го менеджменту, особливо під час операцій Альянсу 
з кризового врегулювання, які проводяться поза ме-
жами союзних зобов’язань за п’ятою статтею Північ-
ноатлантичного договору. 



Всеохоплюючий підхід Альянсу до проблематики 
безпеки людини також досить часто асоціюється з 
цивільно-військово-поліцейським співробітництвом 
(ЦВПС), орієнтованим на посилення основ соціаль-
ної взаємодії на місцях. З урахуванням вищенаве-
деного, потрібно передбачити подальші кроки для 
розвитку та розширення ЦВПС у рамках поточної 
РСБО в Україні. Першочергову увагу при цьому по-
трібно приділити стратегічним питанням підтримки 
безпеки людини, розрахованим на довгострокову 
перспективу з активним залученням всіх складових 
СБО, виходячи за поточні рамки виключно цивіль-
но-воєнного співробітництва. 

З перспективної точки зору доцільно також згадати 
проект Концепції розвитку сектору безпеки і оброни 
України. У цьому документі зроблено спробу визна-
чити роль та місце громадянського суспільства у про-
цесі РСБО в Україні. Проект Концепції, окрім іншо-
го, містить посилання на необхідність забезпечення 
державної та громадської безпеки, у тому числі у 
сфері боротьби з тероризмом. Що стосується запро-
понованого переліку пріоритетів, то тут згадується 
виключно діяльність з розмінування, спрямована на 
забезпечення безпеки громадян. З точки зору стра-
тегічних поглядів на РСБО, у проекті фактично пов-
торюються попередні базові положення, орієнтовані 
на покращення демократичного управління СБО та 
його професіоналізацію без належного посилання 
на безпеку людини з точки зору демократичного 
розвитку. Окремий розділ проекту Концепції при-
свячений ролі та місцю громадянського суспільства 
в РСБО. Цим документом, серед іншого, передба-
чається  й максимальне використання духовного та 
інтелектуального потенціалу суспільства і його люд-
ських ресурсів для забезпечення безпеки і оборони 
держави. 

У згаданому проекті пропонуються такі основні на-
прями взаємодії між СБО та громадянським суспіль-

ством, а саме:

- створення правових, організаційних і фінансо-
во-матеріальних умов для залучення громадських 
організацій та громадян до процесу формування і 
реалізації державної політики з питань безпеки і 
оборони;

- створення умов для ефективного громадського 
контролю за діяльністю складових сектора безпеки 
і оборони України;

- сприяння участі громадських організацій у підви-
щенні готовності складових сектора безпеки і оборо-
ни до виконання визначених їм завдань.

Таким чином, існуючі концептуальні підходи до 
РСБО загалом орієнтовані на професіоналізацію 
СБО, а також покращення процесів демократично-
го управління шляхом посилення громадянського 
контролю та залучення громадянського сектору до 
формування національної політики та стратегії без-
пеки. Враховуючи наведене, навряд чи варто очіку-
вати найближчим часом будь-яких кардинальних 
змін в існуючих стратегічних підходах до РСБО че-
рез фактичну відсутність положень, що передба-
чають налагодження стійкого взаємозв’язку між 
політикою національної безпеки та політикою де-
мократичного розвитку, орієнтованою на зміцнення 
концептуальних засад безпеки людини. Попри певні 
спільні моменти, існує низка істотних  відмінностей 
між розумінням національної безпеки та безпеки 
людини, що не сприяє ефективності процесу РСБО. 
Згаданий процес має базуватися на всебічній 
двосторонній взаємодії (а не тільки залученні) з 
громадянським сектором, що є характерною ознакою 
дійсно демократичної країни, орієнтованої перш за 
все на безпеку власних громадян.
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