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Здійснено аналіз впливу сучасних воєнно-політичних конфліктів «гібридного типу» на безпеку населення. 
Проаналізовано трансформаційні процеси систем цивільної оборони (цивільного захисту) країн світу в 
сучасних умовах. Досліджено особливості та закономірності їх розвитку. Вивчено нові форми співпраці 
країн блоку НАТО щодо захисту цивільних осіб під час проведення спільних операцій. Узагальнено 
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Постановка проблеми. Початок XXI сто-
ліття характеризується активізацією во-

єнно-політичних конфліктів, особливістю яких 
є пріоритет використання супротивниками ши-
рокого спектру невоєнних методів впливу (еко-
номічних, інформаційних, екологічних, соціаль-
них, політичних тощо). Більшість науковців при 
аналізі сучасних воєнно-політичних конфліктів 
відмічають їх гібридний характер та використо-
вують термін – «гібридна війна».

Статистика жертв сучасних воєнно-полі-
тичних конфліктів свідчить, що від їх наслід-
ків насамперед страждає мирне населення. Так, 
з 1990 р. у регіональних війнах та різноманітних 
воєнних конфліктах загинуло майже 4 млн. лю-
дей, з них близько 80% – не комбатанти та ци-
вільне населення [27]. Як відмічають науковці [див. 
докладніше: 11; 14; 16; 23; 24, 25; 26] пріоритетом 
дій у «гібридній війні» стає не фізичне знищен-
ня збройних сил супротивника, а нав’язування 
агресором своєї волі всьому населенню держави. 
Тобто у війнах «гібридного типу» цивільне насе-
лення не тільки несе основний фізичний тягар на-
слідків збройного протистояння (загроза життю 
та здоров’ю, порушення нормальних умов життє-
діяльності інше), але і знаходиться під шаленим 
тиском інформаційної та психологічної складової 
воєнно-політичного конфлікту.

Зазначене свідчить, що питання захисту ци-
вільного населення від наслідків збройних кон-
фліктів залишається актуальним. Більш того 
форми та методи діяльності систем цивільної 
оборони (цивільного захисту) потребують удо-
сконалення відповідно до сучасних безпекових 
викликів. Зазначене спонукає керівництво ряду 
країн до перегляду концептуальних документів, 
що регламентують діяльність цих систем, та реа-
лізації заходів щодо удосконалення їх діяльності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Широке застосування способів та методів су-
часних воєнно-політичних конфліктів «гібридно-
го» типу для вирішення міждержавних проблем 
спонукали вітчизняних науковців до поглибле-

ного їх аналізу. Так, останнім часом досліджен-
ню питань «гібридної війни» присвяченні роботи 
В. Горбуліна [6, 7], Є. Магди [16], Ю. Климчука 
[11], Г. Ситника [23], А. Слюсаренка [24], Л. Смоли 
[25], Г. Луцишиної [14], 

М. Требіна [26]. Окремо необхідно відмітити 
комплексні дослідження проблематики «гібрид-
ної війни» на Донбасі та при анексії Криму, які 
здійснено авторським колективом Національного 
інституту стратегічних досліджень, – монографії 
«Донбас і Крим: ціна повернення» [9] та «Світова 
гібридна війна: український фронт» [22].

В умовах протистояння в «гібридній війні» 
зростає значення такої безпекової функції су-
часної держави як цивільний захист. Останнім 
часом деякі аспекти цього питання розгляда-
ли у своїх роботах А. Шевцов та О. Їжак [31], 
С. Андреєв [1, 2, 3], В. Гречанінов та В. Бегун [8], 
А. Любінський [15]. Що стосується проблемати-
ки трансформації систем цивільної оборони (ци-
вільного захисту) в умовах «гібридного війни», як 
форми сучасного воєнно-політичного конфлікту, 
то вона практично не висвітлена науковцями.

Метою даної статті є дослідження особливос-
тей та закономірностей трансформації систем ци-
вільної оборони (цивільного захисту) країн світу 
в умовах сучасних воєнно-політичних конфліктів 
«гібридного типу», а також вивчення нових форм 
співпраці країн блоку НАТО щодо захисту ци-
вільних осіб під час планування та проведення 
спільних операцій і місій.

Виклад основного матеріалу. По закінченню 
часів «холодної війни», коли втратила актуаль-
ність загроза глобального військового зіткнення, 
відбулась поступова переорієнтація систем ци-
вільної оборони більшості держав світу на про-
тидію «м’ягким» загрозам, що можуть виника-
ти в умовах мирного часу (надзвичайні ситуації 
природного та техногенного характеру, епідемії 
та епізоотії, протидія кліматичним змінам, бо-
ротьба з тероризмом інше) [4]. Ця загальносві-
това тенденція була закріплена у підсумковій 
декларації 10-ї Всесвітньої конференції з цивіль-
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ної оборони [33], яка відбулась у квітні 1994 р. 
у м. Амман (Йорданія). У деяких країнах, у тому 
числі в Україні, систему цивільної оборони по-
ступово було трансформовано в державну систе-
му цивільного захисту.

Активізація на початку XXI століття воєн-
но-політичних конфліктів «гібридного харак-
теру» актуалізувало питання ефективного за-
безпечення захисту населення, культурних 
та матеріальних цінностей, а також критично 
важливої інфраструктури держави в умовах ви-
никнення різних надзвичайних ситуацій, у тому 
пов’язаних із наслідками воєнних дій. Суттєвий 
вплив на зазначенні процеси мають наступні 
фактори, притаманні сучасним воєнно-політич-
ним конфліктам: зростання вірогідності застосу-
вання високоточної зброї, новітніх засобів пові-
тряно-космічного нападу, а також зброї на нових 
фізичних та біологічних принципах; не можли-
вість повного виключення вірогідності застосу-
вання ядерної зброї та інших видів зброї масово-
го знищення або їх компонентів; пріоритетність 
ураження не військових об’єктів, а об’єктів кри-
тичної інфраструктури, що призводить до суттє-
вого погіршення умов життєдіяльності населення 
та створює умови для виникнення гуманітарних 
катастроф; все більш терористичний характер 
сучасних воєнно-політичних конфліктів.

Зазначене свідчить, що питання захисту ци-
вільного населення від наслідків збройних кон-
фліктів залишається актуальним. Більш того фор-
ми та методи діяльності систем цивільної оборони 
(цивільного захисту) потребують удосконалення 
відповідно до сучасних безпекових викликів. Ке-
рівництвом розвинених країна світу, а також бло-
ку НАТО усвідомлюється необхідність модеріза-
ції підходів до забезпечення захисту цивільного 
населення в умовах сучасних воєнно-політичних 
конфліктів. Це, в першу чергу, знаходить відобра-
ження в удосконаленні концептуальних докумен-
тів, що регламентують діяльність систем цивіль-
ної оборони (цивільного захисту).

Так, Урядом Федеративної Республіки Гер-
манії у серпні 2016 р. вперше з часів закінчення 
«холодної війни» було представлено нову Кон-
цепцію цивільної оборони країни [12]. Згідно по-
ложень зазначеної Концепції, основою розвитку 
системи цивільної оборони ФРГ повина стати 
комплексна інтегрована система запобігання різ-
ним небезпекам та реагування на надзвичайні 
ситуації можливого характеру з використанням 
потенціалу цивільної оборони. Зазначена система 
повина забезпечити створення умов для вижи-
вання населення та збереження функціонування 
об’єктів (споруд), що є важливими для діяльності 
держави та її обороноздатності. Більш детальний 
аналіз Концепції за посиланням [13], а її повний 
текст на німецькій мові за посиланням [34].

Значна увага модернізації системи цивіль-
ної оборони приділяється у Російській Фе-
дерації. Так, прийнято Федеральний закон 
від 29.06.2015 № 171 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О гражданской оборо-
не» [28]. Також, указом Президента России від 
20.12.2016 р. № 696 затверджено «Основы госу-
дарственной политики Российской Федерации 
в области гражданской обороны на период до 
2030 года» [18]. Аналіз вищезазначених докумен-

тів свідчить що основними тенденціями розвитку 
цивільної оборони Росії є: підвищення оператив-
ності реагування сил цивільної оборони на ве-
ликомасштабні надзвичайні ситуації та військові 
конфлікти; диференційований підхід до захисту 
населення, матеріальних і культурних цінностей 
на певних територіях; формування нових підхо-
дів до організації та ведення цивільної оборони; 
підвищення ролі цивільної оборони в системі за-
безпечення національної безпеки. Більш деталь-
но про заходи щодо розвитку системи цивільної 
оборони Російської Федерації за посиланням [17].

Значна увага модернізації національних систем 
цивільного захисту приділяється в балтійських 
країнах, які перебувають у зоні підвищеного ри-
зику виникнення воєнно-політичних конфліктів 
гібридного характеру у зв’язку з активізацією ім-
перської політики Російської Федерації.

У червні 2016 року Сейм Республіки Латвія 
затвердив нову концепцію оборони країни [31]. 
У цій концепції приділенно значну увагу за-
вданням національної системи цивільної оборони 
у забезпеченні обороноздатності країни. Також, 
з 1 жовтня 2016 року набув чинності новий За-
кон «Про цивільну оборону та управління кри-
зовими ситуаціями» Республіки Латвія [5]. Як 
зазначається у анонсі до нового закону [21] його 
прийняття викликано необхідністю усунення 
проблем у системі цивільної оборони, а також 
врегулювання нових завдань цивільної оборони, 
пов’язаних із сучасними безпековими викликами. 
Метою цього закону є визначення правової осно-
ви та організаційної структури системи цивіль-
ної оборони країни, принципів управління ризи-
ками стихійних лих для забезпечення захисту 
людей, майна, безпеки інфраструктури в умовах 
різних надзвичайних ситуацій та під час воєнний 
дій. Також у законі доповнено завдання цивіль-
ної оборони, зокрема – своєчасне прогнозування 
загроз стихійних лих та катастроф, планування 
та організація заходів щодо відновлення зруйно-
ванної (пошкодженної) інфраструктури, забезпе-
чення мінімальних потреб населення і суспіль-
ства під час надзвичайних ситуацій та воєнний 
дій. Також, згідно нового закону, планується 
реформа структур цивільної оборони. За основу 
прийнято принцип територіального співробітни-
цтва, тобто держава розподіляється на 16-ть зон, 
у межах яких об’єднають структури цивільної 
оборони міст, країв та територіальних інститу-
цій державних організацій та установ. Законом 
передбачено протягом 2017 року утворення цих 
нових структур, затвердження їх положень, а 
до кінця поточного року – розроблення нових 
планів цивільної оборони на територіях співро-
бітництва, а також на потенційно-небезпечних 
об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури.

На прикінці 2016 року Уряд Республіки Ес-
тонія прийняв рішення розробити концепцію 
захисту населення в разі воєнного нападу або 
загрози масштабної природної катастрофи [32]. 
Як зазначається в урядовому повідомленні, од-
нією з вимог цього документу є складання планів 
дій при виникненні природних або техногенних 
надзвичайних ситуацій, та криз, пов’язаних із 
державною обороною. Відповідно до анонсованої 
інформації цей документ повинен передбачати 
вимоги щодо інформування людей про загрози, 
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розроблення програм підготовки місцевого само-
врядування, держави та населення у разі криз-
вих ситуацій. Також готуються рекомендації, які 
запаси (продукти харчування, питна вода, ліки, 
засоби гігієни) і на який термін повинні бути 
в кожній родині на випадок криз різного харак-
теру. Ця концепція повинна була представлена 
уряду Естонії на початку 2017 року, але до сих 
пір вона не оприлюдненна.

Світові тенденції до активізації воєнно-полі-
тичних конфліктів «гібридного типу» спонукали 
Уряд Республіки Польща до перегляду підходів 
до системи забезпечення національної безпеки, 
зокрема питань цивільної оборони. Як зазначає 
В. Паливода [20] у 2016 р. було оприлюднено до-
повідь Верховної контрольної палати Республіки 
Польща «Підготовка структур цивільної оборони 
до реалізації завдань у воєнний період і мирний 
час». У представлених результатах контролю 
константується, що цивільна оборона Польщі не 
готова на належному рівні до виконання жодного 
зі своїх завдань ні у разі виникнення стихійно-
го лиха, ні під час війни. Першочерговим кроком 
Уряду Польщі стала розробка проекту нового 
закону «Про цивільний захист та цивільну обо-
рону» [10], який повинен чітко визначити повно-
важення державних установ, органів самовря-
дування, громадських організації що виконують 
завдання у сфері цивільного захисту, як у мир-
ний час так і під час війни. Також, Міністерство 
оборони Польщі до 2021 року планує створити 
війська територіальної оборони [20]. У мирний 
час ці підрозділи будуть виконувати завдання, 
щодо захисту цивільного населення від наслідків 
стихійних лих.

Захист цивільного населення від наслідків 
збройних конфліктів є стратегічним пріоритетом 
у діяльності держав – членів НАТО та країн парт-
нерів. Основою реалізації цих завдань є механізм 
цивільно-військового співробітництва. Після уза-
гальнення досвіду участі у військових операці-
ях в різних куточках світу керівництвом НАТО 
було визнано необхідність організації взаємодії 
цивільних і військових гравців у зоні конфлік-
ту. Це поклало початок розробки доктринальної 
бази НАТО щодо «цивільно-військового співро-
бітництва» (далі – СІМІС, англ. СІМІС – Civil-
Military Cooperation) при застосуванні військ під 
час проведення міжнародних операцій з підтри-
мання миру і безпеки. Першим офіційним доку-
ментом НАТО з цього питання стала директива 
Військового комітету НАТО, прийнята у серп-
ні 1997 року. У директиві МС-411 були окрес-
лені принципи та підходи до концепції СІМІС 
у НАТО. Ці принципи були відображені та де-
тально пояснені у 2003 році у доктрині СІМІС 
(AJP-09) та переглянуті у 2013 році (AJP-3.4.9) 
з метою пристосування до сучасних викликів 
та вимог [29].

В умовах ескалації сучасних воєнно-полі-
тичних конфліктів блок НАТО та країни альян-
су визначають нові форми та методи співпраці 
з метою запобігання, мінімізації та пом’якшення 
шкоди цивільним особам, забезпечення дотри-
мання прав людини і норм міжнародного гума-
нітарного права. В рамках Варшавського саміту 
НАТО, який відбувся 8-9 липня 2016 року у сто-
лиці Польщі, схвалено документ про всеосяжну 

політику НАТО щодо захисту цивільного насе-
лення (далі – PoC, англ. Policy for the Protection 
of Civilians) [35]. Метою цього документу є вста-
новлення послідовного і комплексного підходу до 
PoC у діяльності НАТО та операціях під прово-
дом НАТО, місіях та інших заходах, санкціоно-
ваних Північноатлантичною радою.

У документі зазначається, що політика PoC 
є всеохоплюючою та має відношення до усіх 
основних завдань НАТО. Виконання НАТО своїх 
обов’язків у рамках цієї політики здійснюється 
згідно правових норм для конкретної операції чи 
місії НАТО із врахуванням дій військ і колектив-
них зобов’язань оборони. При цьому НАТО ви-
знає, що повинні бути прийняті всі можливі за-
ходи для запобігання, мінімізації та пом’якшення 
шкоди цивільним особам, аж до застосування 
сили, у разі необхідності, для стримування, попе-
редження, і реагувати на ситуації, в яких цивіль-
ні особи піддаються фізичному насильству або 
перебувають під загрозою фізичного насильства. 
Особлива увага приділяється захисту найбільш 
уразливим до насильства груп місцевого насе-
лення, якими загалом є діти та жінки, які часто 
найбільш страждають від насильства. Політика 
PoC включає планування і проведення операцій 
і місій, навчальні та освітні заходи, а також за-
ходи у сфері оборони і безпеки, пов’язані із зміц-
ненням потенціалу.

Одночасно із схваленням НАТО політики 
щодо PoC Президент Сполучених Штатів Аме-
рики Б. Обама підписав 1 липня 2016 р. розпо-
рядження «Про політику США щодо усунення 
втрат серед цивільного населення в операціях 
США, які передбачають застосування сили» [19]. 
Цей документ встановлює на рівні закону заходи 
цивільного захисту під час проведення військо-
вих операцій, визнає важливість захисту цивіль-
них осіб під час конфліктів та робить цивільний 
захист ключовим елементом військових операцій. 
Він включає норми щодо підготовки військових 
кадрів з питань захисту цивільного населення, 
використовуючи технології для точнішого роз-
різнення цивільних осіб і комбатантів, та вжиття 
всіх можливих запобіжних заходів при завданні 
ударів з метою зменшити ймовірність шкоди ци-
вільному населенню. Окрім того, розпорядження 
вимагає проведення розслідування заяв стосовно 
завданої шкоди, встановлення більш тісних від-
носин з громадянським суспільством, а також на-
дання допомоги після шкоди.

Висновок і перспективи подальших дослі-
джень. Досліджуючи особливості та закономірнос-
ті трансформації систем цивільної оборони (ци-
вільного захисту) розвинених країн світу в умовах 
сучасних воєнно-політичних конфліктів, на нашу 
думку, можливо зробити наступні висновки.

Активізація на початку XXI століття воєнно-
політичних конфліктів «гібридного характеру» 
дала поштовх до трансформаційних процесів 
у системах цивільної оборони (цивільного захис-
ту). З метою модернізації цих систем керівництво 
ряду країн удосконалюють законодавство у цій 
сфері, а також вживати заходів щодо покращен-
ня їх діяльності відповідно до сучасних безпеко-
вих викликів. Аналіз цих документів свідчить що 
кожній країні притаманні свої особливості цих 
модернізаційних процесів. Разом з тим, доціль-
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но відмітити наступні загальні закономірності 
трансформації систем цивільної оборони (цивіль-
ного захисту).

Більшість країн визначають, що основним прі-
оритетом розвитку у цій сфері є створення комп-
лексних інтегрованих систем запобігання різним 
небезпекам та реагування на прогнозованні над-
звичайні ситуації можливого характеру, у тому 
числі із використанням потенціалу цивільної обо-
рони для мінімізації наслідків сучасних воєнно-
політичних конфліктів для цивільного населення.

Зазначенні зміни відбуваються у тісній вза-
ємодії з процесами розвитку та удосконалення 
оборонної політики держав. Наслідком цього є по-
силення взаємодії сил цивільної оборони (цивіль-
ного захисту) з усіма видами збройних сил щодо 
зміцнення спільних зусиль у рішенні завдань во-
єнного і мирного часу, та розширення функцій 
військових формувань щодо захисту цивільного 
населення як в умовах ліквідації наслідків ве-
ликомасштабних надзвичайних ситуації так і під 
час військових конфліктів.

Загальною рисою є пріоритет на підвищення 
спроможностей та посилення оперативності реа-
гування сил цивільного оборони на великомасш-
табні надзвичайні ситуації та військові конфлікти. 
В основному це реалізується шляхом удоскона-
лення систем управління, зміцнення матеріальної 
бази та оснащенням цих формувань сучасними 
технічними засобами, удосконалення механізмів 
логистіки, створення необхідних резервів тощо. 
Також відмічається тенденція щодо універсалі-
зації формувань цивільного оборони у напрямку 
створення мобільних багатопрофільних підроз-
ділів здатних швидко вирішувати завдання як 
у мирний час так і під час військових конфліктів.

Загальною тенденцією є надання місцевим 
органам влади (органам місцевого самоврядуван-

ня) більшої самостійності у вирішенні завдань 
цивільної оборони (управління в кризових си-
туаціях, реалізації заходів щодо захисту насе-
лення, забезпечення першочергових потреб по-
страждалих тощо). Разом з тим, в залежності від 
виду та масштабів надзвичайної ситуації, обсягів 
необхідної допомоги, обов’язково передбачається 
посилення можливостей місцевої влади потенці-
алом урядових структур країн.

Особлива увага приділяється забезпеченню 
стійкого функціонування об’єктів критичної інф-
раструктури. У багатьох країнах це завдання 
є складовою функціоналу систем цивільної обо-
рони (цивільного захисту) або реалізується у тіс-
ній взаємодії із виконанням їхніх завдань. Взага-
лі відмічається тенденція щодо переорієнтації до 
забезпечення стійкості до надзвичайних та різ-
них кризових (нештатних) ситуацій. При цьому 
першочергова увага приділяється безперервному 
управлінню та здатності державних інституцій 
до виконання своїх функцій; забезпеченню стій-
кого постачання енергоресурсів, продовольства 
та води; забезпеченню стійкості систем зв’язку 
та транспортних комунікацій; здатності до вирі-
шення проблем массової міграції населення.

Значна увага приділяється питанням підготовки 
до дій в умовах кризових ситуацій органів управ-
ління, сил цивільної оборони, населення в цілому. 
При цьому особлива увага приділяється навчанню 
населення діям в критичних умовах, самозабезпе-
ченню (тобто здатності забезпечити себе продук-
тами, водою, енергією та коштами до тих пір, поки 
держава зможе взяти на себе вирішення цих пи-
тань), наданню першої допомоги, тощо.

Вищенаведенні загальні закономірності транс-
формації цих систем свідчать про підвищення 
ролі цивільної оборони (цивільного захисту) у за-
безпечені національної безпеки.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ  
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ

Аннотация
Осуществлен анализ влияния современных военно-политических конфликтов «гибридного типа» на 
безопасность населения. Проанализированы трансформационные процессы систем гражданской оборо-
ны (гражданской защиты) стран мира в современных условиях. Исследованы особенности и закономер-
ности их развития. Изучены новые формы сотрудничества стран блока НАТО по защите гражданских 
лиц во время проведения совместных операций. Обобщены основные концептуальные направления 
модернизации систем гражданской обороны (гражданской защиты) стран мира в современных без-
опасности условиях.
Ключевые слова: военно-политический конфликт, «гибридная война», вооруженный конфликт, граж-
данская защита, гражданская оборона, чрезвычайные ситуации, НАТО.
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INTERNATIONAL EXPERIENCE OF TRANSFORMATION  
OF CIVIL DEFENSE SYSTEMS IN CONDITIONS  
OF MODERN MILITARY-POLITICAL CONFLICTS

Summary
The analysis of the influence of modern «military-political conflicts» of the «hybrid type» on the security 
of the population is carried out. The transformational processes of civil defense systems (civil protection) 
of the countries of the world in the present conditions are analyzed. Features and regularities of their 
development are investigated. New forms of cooperation between the NATO bloc countries for the 
protection of civilians during joint operations have been explored. The main conceptual directions of 
modernization of civil defense systems (civil protection) of the countries of the world in modern security 
conditions are generalized.
Keywords: military-political conflict, armed conflict, «hybrid warfare», safety, civil defense, 
emergencies, NATO.


