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NORMATIVEWLEGAL REGULATION OF THE IMPLEMENTATION OF CIVILWMILITARY
COOPERATION IN UKRAINE

У статті проаналізовано нормативно"правові документи з цивільно"військового співробіт"
ництва в Україні. Використано порівняльний та контент"аналізи нормативно"правових доку"
ментів України та документів Організації Об'єднаних Націй, Північноатлантичного альянсу та
провідних країн світу при їх застосуванні у міжнародних операціях з підтримання миру і безпе"
ки, у ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, гуманітарних
операціях з метою формування теоретичної основи для удосконалення нормативно"правової
бази України в згаданій сфері в умовах відбиття зовнішньої збройної агресії з боку Російської
Федерації.

Визначено, що Цивільно"військове співробітництво є найбільш ефективним та результатив"
ним сегментом відносин між суспільством і збройними силами, а також між збройними силами
і політичною владою, у зв'язку з чим є стандартною функцією збройних сил держав"членів НАТО,
яка виконується їх органами військового управління, військовими частинами та підрозділами
на тактичному, оперативному і стратегічному рівнях, як у місцях їх постійної дислокації, так і у
операційних районах (зонах ведення бойових дій).

This article analyzes the legal documents on civil"military cooperation in Ukraine. Comparative
and content analyzes of normative and legal documents of Ukraine and documents of the UN, the
NATO and leading countries of the world are used in their application in international peacekeeping
and security operations, in man"made and natural emergencies, humanitarian operations to formation
of a theoretical basis for improving the regulatory framework of Ukraine in this area in terms of
repelling external armed aggression by the Russian Federation.

Civil"military cooperation has been identified as the most effective and efficient segment of the
relationship between society and the armed forces, as well as between the armed forces and political
authorities, and is therefore a standard function of the armed forces of NATO member states, military
units and subdivisions at the tactical, operational and strategic levels, both in their places of
permanent deployment and in operational areas (combat zones).
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
АБО ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Скориставшись зарубіжним досвідом, отриманим

під час участі в міжнародних операціях з підтримання

миру і безпеки (далі — МОПМБ), у Збройних Силах Ук�

раїни (далі — ЗС України) в травні 2014 року було за�

початковано створення структур цивільно�військового

співробітництва (далі — ЦВС) [1].

Але цей досвід був притаманний лише для МОПМБ.

Випадків застосування структур ЦВС на території все�

редині держави для військових або антитерористичних

операцій з відбиття збройної агресії зафіксовано не

було.

Методичні основи організації ЦВС ООН, НАТО та

ЄС ще не повністю адаптовані до нормативно�правової

бази України, що вимагає розробки конкретних ме�

ханізмів реалізації ЦВС в Україні.

Дослідження з даної тематики зумовлено потреба�

ми подальшого удосконалення та розвитку норматив�

но�правової та методичної бази ЦВС в Україні шляхом

узагальнення нормативно�правової бази діяльності ЦВС

ООН, НАТО та провідних країн світу при їх застосуванні

у МОПМБ, у ліквідації надзвичайних ситуацій техноген�

ного та природного характеру, гуманітарних операціях

та визначенні рекомендацій щодо його застосування при

розвитку вітчизняного нормативно�правового забезпе�

чення, формування політики та діяльності ЦВС ЗС Ук�

раїни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, У ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ЦІЄЇ ПРОБЛЕМИ

Серед дослідників цивільно�військового співро�

бітництва в Україні слід відзначити І.М. Коропатніка;

О.О. Ноздрачева; В.В. Попова; О.В. Минька; Ю.А. Ка�

лагіна; О.Ф. Сальнікову; Н.В. Васюкову тощо. Однак ак�

туальність та проблематика теми статті потребують по�

дальшого дослідження у цій сфері.

It is proposed to continue the study and implementation of the experience of the relevant structures
of the UN, NATO, EU and leading countries in the world in order to form a modern domestic model of
the CIMIC institution. Generalization and implementation of the experience of the CIMIC helps to
increase the effectiveness of the CIMIC measures, to form a positive image of the Armed Forces of
Ukraine, to reduce the training time of the CIMIC specialists and to acquire professional skills these
specialists, expanding the arsenal of theoretical means of describing the application of the Armed
Forces of Ukraine, State Emergency Service of Ukraine and other military formations of the state.

During its existence, the CIMIC units of the world's leading countries have proven their effectiveness
in their use in peacekeeping operations and gained unique experience, which certainly deserves
attention in the process of reforming and developing the Armed Forces of Ukraine, during the training
peacekeeping contingents, taking into account the course chosen by our country for Euro"Atlantic
integration, strengthening the humanitarian component of the Armed Forces of Ukraine, improving
the system of democratic civilian control over the Armed Forces of Ukraine.

Ключові слова: цивільно�військове співробітництво, нормативно�правове регулювання, державне ре�

гулювання.

Key words: civil�military cooperation, normative�legal regulation, state regulation.

МЕТА СТАТТІ
У цій статті автор ставить за мету дослідити норма�

тивно�правове регулювання реалізації ЦВС в Україні з

метою подальшого удосконалення його механізмів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Досвід ЦВС США в рамках Північноатлантичного

альянсу та його переосмислення в 90�ті роки ХХ ст.

стали головним надбанням в області кризового реа�

гування НАТО. Виділявся окремий блок з системи ба�

гатонаціональних оперативних сил НАТО, в обов'яз�

ки якого входили виключно функції взаємодії з ци�

вільними організаціями. Функцією такого блока мало

стати налагодження контактів та надання місцевій

владі та міжнародним і неурядовим організаціям тех�

нічної, координаційної, інформаційної та іншої під�

тримки.

Україна долучилася до миротворчої діяльності в

1992 році. За цей період набула значний досвід у сфері

підготовки національних контингентів та персоналу,

участі у МОПМБ, організації та виконання заходів ЦВС

на тактичному рівні, використовуючи при цьому мето�

дологічну та нормативно�правову базу ЦВС ООН, НАТО,

ЄС та найбільш розвинутих країн світу.

При створенні структур цивільно�військового спів�

робітництва в ЗС України, ще у 2014 році, метою ЦВС

було визначено створення сприятливих умов для вико�

нання покладених на ЗС України, Державну службу з

надзвичайних ситуацій України та інших військових

формувань держави завдань за рахунок максимально

повного співробітництва військового командування з

цивільним населенням.

Пакет цільових нормативних документів, що вико�

ристовується для правового регулювання застосуван�

ня ЦВС включає три основні блоки документів: концеп�

туально�установчі, доктринальні і процедурно�процесні

акти.
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Законом України "Про боротьбу з тероризмом" [2]

визначено умови залучення ЗС України до вирішення

питань внутрішньої безпеки в разі виникнення терорис�

тичних загроз безпеці держави із�за меж України, що

дозволяє застосовувати ЦВС в антитерористичній опе�

рації (далі — АТО) (а пізніше, після 30 квітня 2018 року,

в операції Об'єднаних сил (далі — ООС).

Частково актуалізовані питання з ЦВС у сфері за�

гальної підготовки військовослужбовців ЗС України для

участі в МОПМБ [9]. З метою забезпечення підготовки

фахівців ЦВС ЗС України розроблено освітній стандарт

відповідно до вимог ООН та НАТО.

Мету, основні принципи організації, функції, сутність

та складові системи ЦВС, основні методи та складові

оцінки цивільного середовища, завдання, порядок

організації та здійснення ЦВС ЗС України визначено у

відповідних керівних документах. Базовими докумен�

тами для використання на цей час є: доктрина "Цивіль�

но�військове співробітництво" від 02.07.2020 р. [3]; на�

каз Генерального штабу Збройних Сил України "Про

затвердження Тимчасової настанови з цивільно�військо�

вого співробітництва у ході підготовки та застосування

Збройних Сил України" від 02.04.2019 р. № 131 [4]; на�

каз Генерального штабу Збройних Сил України "Про

затвердження Тимчасової настанови з оцінки цивільно�

го середовища" від 24.04.2019 р. № 159 [5]; "Методич�

ний посібник для військ (сил) з питань цивільно�військо�

вого співробітництва" [6] та навчальний посібник НУО

України ім. Івана Черняховського "Цивільно�військове

співробітництво за стандартами НАТО" [7].

Зокрема, у Доктрині ЦВС розглянуто особливості

організації ЦВС у різних формах застосування ЗС Ук�

раїни; розкрито сутність та основні шляхи розв'язання

комплексних міжвідомчих питань (супутніх завдань);

окреслено роль та місце ЦВС під час повсякденної діяль�

ності та у ході застосування ЗС України та інших скла�

дових сил оборони у разі збройної aгpeciї в будь�яких

її формах i проявах, зокрема у формі гібридної війни,

aбо збройного конфлікту [3].

Тимчасову настанову з ЦВС у ході підготовки та за�

стосування ЗС України [4] розроблено у відповідності

до вимог STANAG 2509 [8] та практичного досвіду от�

риманого при виконанні завдань в АТО/ООС на сході

України.

Проте методичні основи організації ЦВС ООН,

НАТО та ЄС ще не повністю адаптовані до норма�

тивно�правової бази України, що окреслює не�

обхідність розвитку нормативно�правової бази ЦВС

в Україні.

Фахівцями з розробки доктринальних документів

Об'єднаного командування НАТО Брюнссум, у рамках

надання дорадчої допомоги з підготовки фахівців ЦВС,

було запропоновано бачення системи ЦВС (для націо�

нальних потреб) у ЗС України, оптимізоване для сучас�

них викликів та загроз. Ці пропозиції спиралися на такі

фактори:

ЦВС у ЗС України носить національний характер (на

відміну від ЦВС у МОПМБ);

ЦВС у ЗС України будуть притаманні ті ж функції,

що і ЦВС за стандартами НАТО: в зоні першочергової

уваги буде місцеве населення та органи місцевої влади,

незалежно від їх ставлення (нейтрального чи агресив�

ного) до представників ЗС України. У свою чергу,

військові мають враховувати специфіку регіону — делі�

катні теми для обговорення, релігійні чи культурні фак�

тори, під час контактів з цивільним населенням та пред�

ставниками місцевої влади;

на державну владу покладаються обов'язки з орган�

ізації, координації та проведенні програм, направлених

на надання гуманітарної допомоги, як це покладається

на приймаючу країну у зоні проведення МОПМБ. Засто�

совується принцип: чим більш розвинені та налагоджені

державні структури, тим більш керівну роль вони відігра�

ватимуть у цьому процесі;

координація діяльності з міжнародними та неуря�

довими організаціями залишається такою самою, як у

МОПМБ та має на меті мінімізацію або уникнення кон�

фліктних ситуацій.

відсутність фінансового ресурсу у представників

ЦВС ЗС України;

офіцери підрозділів ЦВС активно працюють над

залученням ресурсів міжнародних організацій та неуря�

дових громадських об'єднань, державних структур для

відновлення інфраструктури Донбасу.

У процесі створення та налагодження системи ЦВС

ЗС України використовувався досвід та напрацювання,

які мають Велика Британія, США, Канада, Нідерланди

та країни Скандинавії. Саме вони є законодавцями стан�

дартів цивільно�військового співробітництва Північно�

атлантичного альянсу. Їхній досвід в колишніх респуб�

ліках Югославії, Іраку, Афганістані та країнах Африки

є дуже цінним та являє собою чіткий, відпрацьований

механізм взаємодії військового та цивільного компонен�

та під час збройного конфлікту.

Проводячи паралель між діяльністю у складі Ба�

гатонаціональних сил в Іраку та специфікою вико�

нання завдань у зоні АТО/ООС, фахівці підрозділу

ЦВС ЗС України одразу відзначили суттєву різницю:

у виконанні завдань важливу роль відіграє наявність

у командирів певних ресурсів. Наприклад, якщо в

Іраку командир українського миротворчого кон�

тингенту мав у розпорядженні щомісячний запас у

200 тисяч доларів, що надходив від Багатонаціональ�

них сил та уряду США, а також багатомільйонні гран�

ди на будівництво та відбудову інфраструктури на�

селених пунктів у своїй зоні відповідальності, то в

зоні проведення АТО/ООС у командирів такий ре�

сурс відсутній.

Тому офіцери підрозділів ЦВС активно працюють

над залученням ресурсів міжнародних організацій та

неурядових громадських об'єднань, державних струк�

тур для відновлення інфраструктури Донбасу. Зокре�

ма, налагоджена тісна співпраця з міжнародними орга�

нізаціями "Лікарі без кордонів", "Данська рада у спра�

вах біженців", "Данська рада з питань розмінування",

всіма департаментами ООН, Міжнародним комітетом

Червоного Хреста, волонтерськими організаціями Ук�

раїни та міста, завдяки яким надається допомога меш�

канцям Донбасу.

Відповідно до підходів НАТО ЦВС розглядається як

окремий вид оперативного забезпечення військових

операцій (J�9) та визначається як координація і співро�

бітництво в інтересах виконання завдань військ (сил) між

командуванням сил НАТО і цивільними, включаючи як
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місцеве населення і місцеві органи влади, так і міжна�

родні урядові та неурядові організації, а також інші

організації та агентства.

Метою ЦВС є встановлення та підтримка максималь�

но повного співробітництва цивільного населення і уста�

нов з військовими структурами в межах зони конфлікту

для створення найбільших моральних, матеріальних і

тактичних переваг над противником при розв'язанні кри�

зової ситуації.

ООН розглядає ЦВС як координацію зусиль цивіль�

ної і військової сторін та їхню взаємодію для захисту і

підтримки гуманітарних принципів, уникнення суперниц�

тва, мінімізації конфлікту та досягнення відповідних

спільних цілей.

Попри різницю у поглядах ООН та НАТО на

сутність ЦВС, механізм його реалізації має єдиний

характер і полягає у взаємодії військового команду�

вання з усіма цивільними інституціями під час прове�

дення операції за рахунок співробітництва, коорди�

нації, двосторонньої підтримки, спільного плануван�

ня та обміну інформацією з метою досягнення кінце�

вої мети операції.

Фахівці ООН та НАТО зазначають, що значна час�

тина завдань може бути виконана без застосування

військової сили або загрози силою, за рахунок узгод�

ження дій військового командування з цивільним насе�

ленням. Такий спосіб є найбільш дієвим у сучасних умо�

вах, коли фактори міжнародного гуманітарного права і

поваги до цивільного населення відіграють вирішальну

роль і накладають суттєві обмеження на способи за�

стосування військ.

Згідно з Доктриною зі стратегічних комунікацій,

затвердженою Головнокомандувачем ЗС України 12 жовт�

ня 2020 року, ЦВС визначено складовою стратегічних

комунікацій у ЗС України [10], відповідно до положень

якої штаби усіх рівнів організовують залучення сил та

засобів інших видів забезпечення до виконання завдань

ЦВС. Органи військового управління та підрозділи ЦВС

проводять заходи стратегічних комунікацій за такими

напрямами:

розповсюдження друкованих видань проукраїнсь�

кої спрямованості серед місцевого населення групами

цивільно�військового співробітництва (за попередньою

домовленістю з редакцією газети "Голос України" 6 гру�

пам ЦВС щотижня доставляється по 500 примірників

видання, 9 груп ЦВС отримують щотижня по 800 при�

мірників безкоштовного додатку до газети "Факти",

який має назву "Факти Донбас");

залучення засобів масової інформації до висвітлен�

ня діяльності ЗС України в зоні АТО/ООС (співпраця з

телевізійними компаніями СТБ, 1+1, Інтер, Громадське

ТВ, ВВС, CNN, Аль — Джазіра та іншими);

відновлення радіомовлення у районі проведення

АТО (ще у 2016 році розпочато спільний проєкт Управ�

ління ЦВС та Благодійного фонду "МИР І КО" щодо роз�

міщення на місцях стаціонарного базування груп ЦВС,

у районі проведення АТО, портативних радіопереда�

вачів потужністю 15 Вт, які транслюють програми

військового радіо "Армія ФМ". 23 грудня 2016 року

встановлено передавач та налагоджено трансляцію у

населеному пункті Гранітне Донецької області та у ра�

діусі 20 кілометрів);

гуманітарні та соціальні проєкти тощо.

Разом з цим групи ЦВС у районах проведення ООС

на території Донецької та Луганської областей вимушені

діяти у складних оперативно�тактичних та соціально�

економічних умовах, що впливає на зміст заходів ЦВС,

зокрема:

не виконання Мінських домовленостей протилеж�

ною стороною. Керівництво, тимчасово окупованих

районів впевнено поводить себе, отримуючи цілковиту

підтримку і практичну допомогу з боку Російської Фе�

дерації (далі — РФ): гуманітарні конвої з боєприпаса�

ми і продовольством, інструктори та регулярні підроз�

діли збройних сил РФ, що замасковані під "загони са�

мооборони Донбасу" і воюють проти ЗС України, мож�

ливість лікування поранених бойовиків на території РФ

та відновлення необхідної для продовження війни

інфраструктури силами інженерних підрозділів зброй�

них сил РФ;

незавершеність формування нормативно�правової

бази, основним наслідком якої є наявність неврегульо�

ваних питань у системі взаємодії представників ЗС Ук�

раїни та цивільних акторів;

недостатнє фінансування заходів ЦВС України,

більша частина заходів якого реалізується за рахунок

волонтерського руху;

майже повністю зруйнована інфраструктура на лінії

зіткнення, де велись/ведуться бойові дії;

частина місцевих жителів не толерантно налашто�

вана до присутності ЗС України та їх дій в зоні ООС;

присутність як українського, так і російського

інформаційних контентів на лінії зіткнення;

наявність гуманітарних проблем місцевого населен�

ня, особливо в районі зони зіткнення (недостатня

кількість їжі, питної води, медикаментів, предметів

гігієни, житла тощо);

продовження обстрілів зі сторони незаконних

збройних формувань, які так і не припиняються, не�

зважаючи на Мінські домовленості, Спеціальну Мо�

ніторингову Місію ОБСЄ та функціонування Спільно�

го центру з контролю та координації з питань при�

пинення вогню та стабілізації лінії розмежування

сторін.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Проведений аналіз засвідчує результативність ро�

боти щодо розбудови та розвитку нормативно�право�

вої бази ЦВС в умовах протидії гібридній агресії, а та�

кож необхідність продовження формування політики

організованих дій у зазначеному напрямі й удоскона�

лення цієї діяльності згідно з вимогами та викликами

часу. Окрім цього, пропонується продовження вивчен�

ня та імплементації досвіду відповідних структур ЦВС

ООН, НАТО, ЄС та провідних країн світу з метою фор�

мування сучасної вітчизняної моделі інституції ЦВС.

Узагальнення та впровадження досвіду ЦВС сприяє

підвищенню ефективності виконання заходів ЦВС,

формуванню позитивного іміджу ЗС України, скоро�

ченню часу підготовки фахівців ЦВС та набуття про�

фесійної майстерності фахівцями з питань ЦВС, роз�
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ширенню арсеналу теоретичних засобів опису засто�

сування ЗС України, Державної служби з надзвичай�

них ситуацій України та інших військових формувань

держави.

ЦВС є найбільш ефективним та результативним сег�

ментом відносин між суспільством і ЗС, а також між ЗС

і політичною владою, у зв'язку з чим є стандартною

функцією збройних сил держав�членів НАТО, яка ви�

конується їх органами військового управління, військо�

вими частинами та підрозділами на тактичному, опера�

тивному і стратегічному рівнях, як у місцях їх постійної

дислокації, так і у операційних районах (зонах ведення

бойових дій).

За час існування підрозділи ЦВС провідних країн

світу вже довели свою ефективність при їх застосуванні

у миротворчих операціях і набули унікального досвіду,

який, безумовно, заслуговує на увагу в процесі рефор�

мування та розвитку ЗС України, при підготовці миро�

творчих контингентів, з урахуванням обраного нашою

країною курсу на євроатлантичну інтеграцію, посилен�

ня гуманітарної складової у ЗС України, удосконален�

ня системи демократичного цивільного контролю над

ЗС України.
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