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Те, що ми зараз називаємо незвичайною або психологічною  
війною, посяде важливе місце в майбутньому. Таку незвичайну 

війну можуть організувати (і керувати нею) тільки 
розвідувальні органи.

Вільям Донован (1883–1959), 
американський юрист і співробітник спецслужб,  

керівник Управління стратегічних служб США  (1941–1945)

Купувати у ворога мир —  
означає постачати йому засоби для нової війни.

Жан Жак Руссо (1712–1778), 
французький філософ, письменник, композитор

Війна триватиме до того часу, поки люди матимуть дурість  
дивуватися і допомагати тим, хто вбиває їх тисячами.

П’єр Буаст (1765–1824), 
французький лексикограф XVIII–XIX ст.

ВСТУП
Світ сьогодні перебуває на складному етапі розвитку, що характеризується систем-

ною кризою людської цивілізації епохи Постмодерну. Оптимізм останньої чверті  
ХХ ст., який базувався на високих темпах зростання світової економіки, змінили роз-
губленість та невпевненістю в майбутньому. Кризові явища в країнах Європи, викли-
кані нестабільністю фінансово-економічної системи Європейського Союзу, збільшен-
ням соціально-політичної напруги в державах Північної Африки та Близького Сходу, 
невизначеністю геополітичної обстановки на Середньому Сході і в країнах Централь-
ної Азії після завершення воєнної операції США і НАТО в Афганістані, а також низкою 
«кольорових революцій», що відбулися останніми роками на пострадянському просто-
рі, Близькому Сході та у Північній Африці визначили актуальне завдання з розробки 
нової методології аналізу і прогнозування процесів в сучасних міжнародних системах, 
характер яких сягнув такого динамічного та важкопрогнозованого рівня, коли можна 
говорити про загрозливе наростання турбулентності, хаосу і сингулярності в динаміці 
соціально-політичних процесів, що, також актуалізує і піднімає на новий рівень роль 
сучасної розвідувальної діяльності.

Постмодернізм — багатозначний комплекс соціально-політичних, науково-теоре-
тичних, етичних, емоційно-естетичних та ін. уявлень про світ, що одержав поширен-
ня в кінці ХХ століття.
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У суспільстві модерну провідною політичною силою було індустріальне виробни-
цтво, обробка природних матеріалів, в суспільстві постмодерну у фокусі інтересу — ін-
формаційні технології, віртуальні реальності і телебачення.

8.1. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ГЕОПОЛІТИЧНОЇ  
І БЕЗПЕКОВОЇ СИТУАЦІЇ У СВІТІ

Світ епохи Постмодерну характеризується нелінійністю розвитку соціально-полі-
тичних процесів, що проявляється в їх швидкоплинності і конфліктогенності, зумов-
лених значним загостренням територіальної, демографічної, конфесійної, екологічної, 
продовольчої та інших проблем. Геополітична ситуація у світі стала значно динаміч-
нішою, більш складною та суперечливою. По суті, сьогодні ми входимо у зовсім інший 
світ, який докорінно відрізняється від попереднього.

Насамперед це стосується трансформації всієї системи світового устрою, яка відбу-
лася в історично миттєвий проміжок часу з початку 1990-х до середини 2010-х рр. Так, 
внаслідок розпаду СРСР у 1991 р. виникла нова однополярна модель світу на чолі зі 
США, яка замінила двополярний світ періоду холодної війни між Східним та Західним 
антагоністичними блоками. Своєю чергою, зростання потужності Китаю та низки ін-
ших країн зумовлює черговий перехід міжнародних відносин у форму, якісно відмін-
ну від попередньої — форму багатополярну, з рядом нових центрів сили світового 
та регіонального рівнів. Основними з таких центрів стали Китай, Європейський Союз, 
Росія, Індія, Бразилія та Туреччина. Всі із них мають власні інтереси, які реалізуються 
політичними, економічними, а в деяких випадках, і військовими та спеціальними ме-
тодами, що призводить до підвищення загальної напруженості у світі.

Найбільш активну та агресивну політику проводить Російська Федерація, яка нама-
гається відновити свою роль та значення, як «великої світової держави», а фактично, 
– нової форми колишнього СРСР або Російської Імперії. Така політика Росії набула чіт-
ко вираженого характеру з 2007 року після переходу Кремля до відкритої конфронта-
ції із Заходом. Водночас весь пострадянський простір був оголошений Москвою «зо-
ною її виключного впливу». Саме реалізація режимом Путіна наведеного курсу і стала 
причиною збройної агресії Росії проти України у 2014 році після «Революції Гідності» 
в нашій Державі.

Зі своєї сторони, США, НАТО та ЄС підтримали Україну в плані надання їй політич-
ної, економічної та, в певній мірі, військово-технічної допомоги, а також розпочали 
проведення послідовної політики стримування РФ шляхом здійснення тиску на Росію 
та введення політико-економічних санкцій проти неї. 

В рамках такого протистояння сторони здійснюють заходи взаємного тиску у полі-
тичній та економічній сферах, а також посилюють військову активність на напрямках 
взаємного дотику. Так, Росія розгортає нові з’єднання своїх  збройних сил на Північ-
но-Західному, Західному та Південно-Західному напрямках, в тому числі поблизу кор-
донів України. При цьому в ході військових навчань відпрацьовуються питання веден-
ня широкомасштабної війни проти США, НАТО та України. В свою чергу, США і НАТО 
посилюють свою військову присутність в країнах Центрально-Східної Європи та Балтії.  

Крім того, Москва намагається привернути на свою сторону країни колишнього 
СРСР, а також інші держави, які мають власні суперечності із Заходом та проводять 
незалежну від нього політику. Саме створення противаг США, НАТО та ЄС і є голов-
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ною метою дій Російської Федерації з формування Євразійського економічного союзу, 
а також зміцнення та розвитку Організації Договору колективної безпеки, Шанхай-
ської організації співробітництва та групи БРІКС (Росія, Бразилія, Індія, Китай і Пів-
денна Африка).

Водночас набуло посилення протистояння також і між Західним та Мусульман-
ським світами, що стало наслідком поглиблення нерівномірності їх соціально-еко-
номічного розвитку, а також загострення суперечностей сторін в різних регіонах сві-
ту. Зокрема, проявами такого протистояння стали військові операції США, НАТО та їх 
союзників в Афганістані і Іраку, які розпочались у 2001 та 2003 роках після масштаб-
ного терористичного нападу ісламістів на США (терористичних актів 11 вересня 2001 
року) та відмови іракського режиму С.Хусейна допустити міжнародних спостерігачів 
на ядерні об’єкти країни, де можливо здійснювалось виготовлення ядерної зброї. 

Опосередкований вплив на ситуацію довкола України здійснюють також особли-
вості обстановки в інших регіонах світу, насамперед в Азійсько-Тихоокеанському 
регіоні, який постає новим економічним центром світового рівня. Наслідком цього 
є посилення боротьби за вплив у АТР, як країн самого регіону, так і провідних держав 
світу. Зокрема, свідченням цього є посилення суперечностей між КНР, Японією, В’єт-
намом та Тайванем за спірні острови у Південно-Китайському та Східно-Китайсько-
му морях. Крім того, Азійсько-Тихоокеанський регіон є основною ареною суперниц-
тва між США та Китаєм.

Іншим центром зосередження уваги світової спільноти є Арктика, де зосереджені 
значні запаси природних ресурсів. З урахуванням цього Арктичний регіон також по-
стає ареною протистояння між Росією та Заходом. В рамках такого протистояння Ро-
сія переслідує декілька стратегічних цілей економічного та воєнно-політичного ха-
рактеру.  Насамперед, це стосується закріплення за Росією нових територій, багатих 
природними ресурсами, а також збереження контролю над Північним морським шля-
хом — найкоротшим транспортним коридором між Європою та Азіатсько-Тихоокеан-
ським регіоном. Крім того, Арктика є одним із основних районів розгортання росій-
ських підводних човнів стратегічного призначення для нанесення ракетно-ядерних 
ударів по території США через Північний полюс. Водночас Арктика розглядається Ро-
сією, як привід для можливості створення нової зони конфлікту в Європі, що дозво-
лить Москві здійснювати вплив на всі зацікавлені країни регіону за прикладом досві-
ду дій Кремля на пострадянському просторі.

На геополітичну ситуацію у світі відчутно впливає поглиблення процесів світової 
глобалізації, що спостерігаються в усіх найбільш важливих сферах розвитку цивіліза-
цій. Можливими стають війни із застосуванням неядерної зброї та «гібридних» і «аси-
метричних» методів. Зокрема, йде активна боротьба в інформаційному та кібернетич-
ному просторах, ведуться торговельно-економічні війни, а також вдаються до диверсій 
різні екстремістські організації, так і окремі держави. Все це дає можливість одним 
країнам впливати на інші для досягнення своїх зовнішньополітичних цілей. Водно-
час посилюється і взаємна залежність між різними суб’єктами міжнародних відно-
син, внаслідок чого дії кожного з них впливають не тільки на їх відносини, а й на си-
туацію в усьому світі.

Через загострення конфронтації між провідними центрами сили в умовах глобаліза-
ції світу виникає реальна загроза загальносвітової катастрофи, наслідки якої пе-
редбачити важко. Як приклад — відновлене протистояння між Росією та Заходом фак-
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тично до рівня нової холодної війни, що супроводжується також і поновленням «гонки 
озброєнь» сторін, зокрема в ракетно-ядерній сфері. Водночас посилюється протисто-
яння між США і такою новою наддержавою світового рівня, як Китай.

За таких обставин основним стабілізуючим чинником, що стримує світ від неконтр-
ольованого хаосу, залишаються світові та регіональні системи колективної безпеки, на-
самперед ООН та ОБСЄ, які базуються на розумінні світовою спільнотою необхідності 
досягнення певних компромісів у розв’язанні ключових міжнародних проблем. Вод-
ночас сьогодні у їх роботі більш помітні такі проблеми: прагнення окремих держав, 
попри інтереси інших країн, до світового або регіонального лідерства; прояви безвід-
повідальності і авантюризму у міжнародній політиці; нехтування окремих країн нор-
мами міжнародного права, зокрема застосування військової сили для досягнення сво-
їх цілей; активізація міжнародного екстремізму та тероризму нівелює в сучасному світі 
ефективну діяльність міжнародних організацій.

8.2. ВІЙНИ І КОНФЛІКТИ ПОСТМОДЕРНОГО СВІТУ
У XXI столітті простежується тенденція стирання відмінностей між станом війни і 

миру. Війни вже не оголошуються, а розпочавшись — йдуть не за звичним нам шабло-
ном. Широке поширення отримали асиметричні дії, до яких відносяться використан-
ня сил спеціальних операцій, приватних військових компаній та внутрішньої опози-
ції для створення постійно діючого фронту на всій території держави-супротивника, а 
також інформаційний вплив, форми і способи якого постійно удосконалюються. Все 
це здійснюється на тлі економічного тиску і об’єднується поняттям «гібридна війна».

Межі між конфліктами досить розпливчасті. З одного боку, це забезпечує безперерв-
ність процесу «перетікання» конфлікту одного виду до іншого і сприяє гнучкої адап-
тації використовуваних політичних і військових стратегій до реалій політичних ситу-
ацій. З іншого боку, поки недостатньо розроблена система критеріїв, що дозволяють 
чітко визначати базові характеристики окремих видів конфліктів (перш за все «зв’яз-
ки» кольорової революції — гібридної і конвенційної війни) в процесі трансформації. 
При цьому конвенціональна війна як і раніше залишається найбільш небезпечною 
формою конфлікту, особливо за своїми масштабами. Однак стають все більш ймовір-
ними конфлікти іншого плану — зі змішаними способами використання силових і не-
силових дій.

Сьогодні війна може вестися у всіх фізичних середовищах — як на суходолі, в повітрі, 
на воді і під водою, так і в космічному просторі. Але вже зараз, а тим більше в майбут-
ньому, додаватимуться нові середовища та сфери: кіберпростір, інформаційні та когні-
тивні домени. В результаті, якщо в минулому політичні цілі у війні досягалися винят-
ково під час збройного протистояння, то нині їх можна досягати без єдиного пострілу.

Когнітивна складова сучасного воєнного конфлікту відіграє все більш важливу роль і охоплює 
сферу вироблення і прийняття рішень з урахуванням національної психології й ментальності, різ-
номанітних цивілізаційних факторів і аспектів. «Війна, — за визначенням американського гене-
рала Р. Скейлса, — гра людини, яка мислить… Війни сьогодення ведуться за допомогою інте-
лекту. Значну перевагу над супротивником можна досягнути за рахунок переваги мислення, 
а не переваги озброєння».

Сучасні інформаційні технології гіпотетично дають змогу групі військових хакерів 
«видалити» з карти світу цілу державу, вивівши з ладу її систему енергозабезпечення, 
фінансову систему, систему органів державного управління. Несанкціонованим втру-
чанням в комп’ютерну мережу управління дамбами і греблями можна затопити цілі ре-
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гіони. Широкомасштабна військова операція в кіберпросторі може призвести до того, 
що країна-жертва зануриться в темряву і хаос, а голод та епідемії усунуть будь-який 
уряд, знищать будь-яку державність.

Воєнні дії в сучасній «традиційній» війні будуть просторово-необмежені за харак-
тером, охоплюватимуть за необхідності всю земну кулю та навколоземний простір. 
Навіть в рамках регіональної або локальної війни військові дії вестимуться одночас-
но на всю глибину території держави-супротивника, на сотні та тисячі кілометрів від 
лінії кордону і навіть від лінії протистояння. Важлива особливість сучасних воєнних 
конфліктів полягає в тому, що вони ведуться переважно на урбанізованій місцевості, в 
міських агломераціях та великих містах, а не на відкритій місцевості, що протягом сто-
літь була ідеальним полем бою для ефективного застосування військ і бойової техніки.

У цілому ще раз необхідно наголосити, що у воєнному конфлікті майбутнього такі 
поняття, як фронт і тил, лінія бойового зіткнення, фланги, район зосередження, ру-
біж переходу до атаки і т. ін., стають рудиментарними. Війна перестає «розміщувати-
ся» у відшліфованих формулюваннях бойових статутів, настанов і оперативних карт.

Основними формами застосування збройних сил сьогодні є: за мирного часу — ми-
ротворчі дії і спеціальні операції військ (сил) у внутрішніх збройних конфліктах; за во-
єнного часу — стратегічні дії ЗС держави. Особливими формами застосування ЗС як за 
мирного, так і за воєнного часу є військове стримування та стратегічне розгортання.

Змістом воєнних дій в конфліктах майбутнього стане точковий вплив на виявлені 
«центри тяжіння» супротивника, під якими розуміються ключові, критично важливі 
об’єкти управління, бойового порядку або оперативної побудови військ, ключові еле-
менти інфраструктури, об’єкти енергетики та життєзабезпечення населення. Принци-
пово те, що головне завдання акцентується не на фізичному знищенні людей чи ма-
теріальних засобів, а на виведенні їх з ладу, повному підпорядкуванні супротивника 
своїй волі.

Тому для досягнення цілей в конфліктах майбутнього наголос робитиметься на 
«безконтактній» війні, широкому застосуванні різних систем високоточної «розум-
ної» зброї різного призначення. При цьому «безконтактний» характер воєнних дій 
передбачає знищення або виведення супротивника з ладу на дальніх дистанціях за-
довго до бойового зіткнення. В ідеальному варіанті війська супротивника взагалі не 
повинні вийти з місць постійної дислокації або в крайньому разі повинні знищувати-
ся на маршрутах висування та в потенційних районах розгортання. Необхідно ще раз 
наголосити, що таке можливе тільки за умов абсолютної інформаційної обізнаності, 
перш за все про супротивника, його задуми і наміри.

Доречно спинитися ще на деяких питаннях, що характеризують характер сучасних 
конфліктів Постмодерного світу, таких, як асиметричний підхід та на гібридних кон-
фліктах.

Сьогодні у військовій справі найбільш рельєфно проявився так званий асиметрич-
ний підхід. Частина дослідників, використовуючи термін «асиметрична війна», го-
ловною ознакою якої проголошується зіткнення держави з тією недержавною струк-
турою, що використовує асиметричну (нетрадиційну) тактику, помилково вважають її 
як щось нове в історії людства. Переважна більшість сучасних воєнних конфліктів — 
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це зіткнення між державами, з одного боку, і суб’єктами, найчастіше що не мають легі-
тимного державного статусу, — з іншого. Але саме такі зіткнення відомі з давніх часів.

Одним з найбільш спірних моментів є теза про те, що виникнення термінів «асиметричний 
конфлікт», «асиметрична війна» пов’язане передусім з тим, що протягом останніх десятиліть змі-
нилася сама природа війни. Хоч можна зауважити, що такий підхід недостатньо коректний. Такої 
ж думки дотримується і президент академії воєнних наук РФ, генерал армії М. Гарєєв: «Автори, 
які ласі на сенсації, майже чи не щодня війнам майбутнього дають нові назви: тримірна, ме-
режева, асиметрична, безконтактна, інформаційна і т. д. Так, всі ці елементи будуть наяв-
ні, оскільки вони віддзеркалюють одну з характерних рис воєнного протиборства. Але жоден 
з них окремо не характеризує образ війни в цілому. І навіть більше, війна як була, є так і буде 
продовженням політики. Навряд чи можливо назвати хоч би один воєнний конфлікт в історії 
нашої цивілізації, який не мав би політичної або політико-економічної мети. Навіть в основі 
суто релігійних конфліктів і протистоянь є політичні або економічні інтереси та проблеми».

Колишній британський командувач в Північній Ірландії, а потім на Балканах, генерал Рупер 
Сміт скептично ставиться до ідеї можливості асиметричної війни. Він справедливо зазначає, що 
практика війни, власне її «мистецтво», полягає в досягненні асиметрії в зіткненні з супротивни-
ком. «Називати війни асиметричними для мене є своєрідним евфемізмом, що використовуєть-
ся задля того, щоб уникнути того визнання, що супротивник поступається мені в силах, а я 
при цьому не перемагаю». Евфемізм Р. Сміта має на увазі, що супротивник використовує страте-
гію, що переважає його стратегію; а оскільки практика стратегії визначає те, як саме конкретна 
держава бере участь у війні, наслідки недолугих стратегій можуть бути фатальними. Сучасні вій-
ни британський генерал образно називає «війнами між людьми». В таких гібридних війнах важ-
ко розділити партизанські загони та регулярні війська, бійців та цивільне населення, матеріаль-
ну шкоду та інформаційну війну.

Хоч відомий й інший кут зору. Низка воєнних теоретиків, наприклад, відомий на Заході воєн-
ний історик, професор Єрусалимського університету, фахівець з питань військової стратегії Мартін 
ван Кревельд твердить, що сучасні війни постають самоціллю і тому в майбутньому вони стануть 
не класичним «продовженням політики», а своєрідною формою існування людського суспільства. 
В принципі, така позиція також має певний сенс.

Полковник Том Спайсер, офіцер британських Сил спеціальних операцій, ветеран Фолкленд-
ського конфлікту і чинний директор приватної воєнної компанії «Sandline International» так по-
яснює асиметричні війни: «Концепція асиметричної війни — це коктейль тероризму, органі-
зованої злочинності, звичайного регіонального конфлікту, проблем з природними ресурсами, 
масовою міграцією, контрабандою людей, захворюваннями…». Має право на існування і думка, 
яка, в принципі і є симбіозом поглядів російського і британського генералів та ізраїльського вче-
ного на зміст та природу асиметричних воєн.

Події в Україні в 2014 р., анексія Росією Криму та окупація частини української те-
риторії свідчать, що немає класичного визначення «гібридної війни», як і її стандарт-
ного інструментарію та форм і методів. Часто вживане в ролі характеристики «гібрид-
ної війни» визначення щодо комбінації відкритих та таємних операцій і, як приклад, 
дій так званих зелених чоловічків без розпізнавальних знаків ігнорують унікальний 
характер кримської операції, де Росія спиралися, насамперед на практично переважну 
підтримку місцевого населення, зраду та перехід на бік ворога представників правоохо-
ронних органів, силових структур та й ряду представників військового командування 
українських частин і підрозділів, керівників органів місцевої влади. І до цього сцена-
рію, на тлі злочинної бездіяльності української влади, Росія готувалася не один рік.

Найбільш змістовно «гібридна війна» трактується в довіднику «Military Balance 
2015» — як «використання військових та невійськових інструментів в інтегрованій 
компанії, що спрямовується на досягнення раптовості, захоплення ініціативи та отри-
мання психологічних переваг, використання дипломатичних можливостей, проведен-
ня масштабних, стрімких інформаційних, електронних та кібероперацій, прикриття та 
маскування військових та розвідувальних дій у поєднанні з економічним тиском». При 
цьому під час кримської операції в лютому – березні 2014 р. російські сили одночас-
но вдалися до швидкого розгортання інфраструктури електронної війни, інформацій-
них операцій, використання можливостей морської піхоти, десантно-штурмових сил 
та сил спеціального призначення і масштабного використання кіберпростору та стра-
тегічного зв’язку для широкоспрямованої та ефективної інформаційної компанії для 
внутрішньої і для зовнішньої аудиторії.
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Одним з елементів гібридної війни можна вважати проведення задовго до анексії 
Криму російської масованої пропагандистсько-інформаційної кампанії про повернен-
ня Кримського півострова в лоно Росії та недопущення виходу України з геополітичної 
парадигми «русского мира». До цієї кампанії в Росії залучалося все — від науково-іс-
торично-культурного фронту, практичного ведення когнітивної війни, в якій брали 
участь тисячі російських науковців, дослідників, культурних діячів, залучалися ЗМІ, 
інформаційні технології, зокрема сили інформаційно-психологічних операцій, від про-
тистояння на економічному фронті та підготовки збройних сил Росії до можливих  бо-
йових дій на Західному стратегічному напрямку із безпрецедентним використанням 
спеціальних служб Росії на території України, що проводили підривну та іншу роботу 
із залученням російської «п’ятої колони».

Фактично такий сценарій Російська Федерація реалізувала у 2014 р., використову-
ючи весь арсенал так званої гібридної війни, в той час коли влада в Україні була роз-
балансована, а збройні сили, силові структури та спецслужби, які мали б стояти на 
сторожі незалежності та територіальної цілісності України, внаслідок попередніх дій 
президента-втікача та його антиукраїнського оточення, фактично не були спромож-
ні ефективно виконувати свої функції, до того ж основна їх частина, що перебувала в 
Криму, перейшла на бік ворога.

Отже, щоб перейти до визначення місця та ролі розвідувальних служб в сучасно-
му світі, необхідно ще раз вказати, що швидше за все, гібридна війна — це не новий, 
але «актуальний» на сьогодні вид війни. Вона ведеться не тільки і не стільки воєнни-
ми засобами, скільки силами політичної пропаганди, терору, дезінформації і еконо-
мічного тиску на супротивника. Гібридна війна передбачає також підривну діяльність 
спецслужб на території супротивника та різноманітну техніку спотворення інформації. 
Саме слово «гібридний» означає в цьому контексті використання одразу кількох важе-
лів тиску на супротивника, серед яких бойові дії складають хоч і важливу, але лише ча-
стину. Тому концепція «гібридної війни» багато в чому є унікальною з погляду струк-
турно-функціонального: за формою вона «гібридна», а за змістом — «асиметрична».

Все це свідчить, що сьогодні надзвичайно важливу роль в розвідувальному забез-
печенні як самої держави, так і веденні бойових дій її збройними силами повинні ві-
дігравати модерні розвідки, як політична, воєнна, так і всі інші члени, офіційні та не-
офіційні, розвідувального співтовариства.

8.3. РОЗВІДКА У ПОСТМОДЕРНОМУ СВІТІ
Наведені проблеми засвідчили про невідповідність організаційних структур і недо-

лікі у функціонуванні розвідувальних органів умовам сучасної геополітичної ситуації 
у світі. Зважаючи на це, було проведено комплекс досліджень з метою виявлення при-
чин таких недоліків. Основними з них були визначені:

 9 зниження уваги спецслужб до агентурних методів збору інформації, які  значною мірою замінили 
технічними засобами розвідки. Водночас такі засоби не дозволяють надавати точну картину подій, що 
відбуваються в країнах-об’єктах розвідки. Особливо це стосується відсталих у технічному відношенні регіонів 
близького сходу, африки та азії, але які на сьогодні є основними джерелами та витоками нестабільності, 
потенційних загроз та інших проблем, з якими стикається цивілізований світ;

 9 недостатня кваліфікація експертів-аналітиків, що не дозволяє їм адекватно оцінювати ситуацію та 
достовірно прогнозувати;

 9 ігнорування фахівцями спецслужб матеріалів з відкритих засобів масової інформації, які здебільшого 
оперативніші за державні органи й надають адекватні оцінки та прогнози. так, значну кількість випадків, які 
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виявилися несподіваними для спецслужб, тією чи іншою мірою спрогнозували журналісти. серед іншого такі 
прогнози стосувалися планів «аль-каїди» та руху «талібан» активізувати диверсійно-терористичну діяльність 
в різних регіонах світу, зокрема сШа та Європі, а також можливого загострення воєнно-політичної ситуації в 
країнах близького сходу і північної африки. Однак згадані висновки залишилися поза увагою спецслужб;

 9 низький рівень взаємодії між різними спецслужбами як на національному рівні, так і у форматі різних 
міжнародних об’єднань, егоїзм спецслужб провідних країн світу, що не бажали дотримуватися давно відомого 
правила, коли в стосунках між дружніми або партнерськими розвідками має застосовуватися принцип «вулиці 
з двостороннім рухом»;

 9 вплив політичних сил на роботу спецслужб, зокрема — призначення їх керівників, зважаючи на питання 
лояльності до керівництва країни, а не на професійні якості; визначення завдань на основі партійних або 
корпоративних інтересів; упереджена інтерпретація отриманої інформації та використання її у власних 
політичних цілях, а не в інтересах держави; застосування спеціальних служб проти політичних супротивників.

У рамках досліджень була також відзначена необхідність розширення спектра за-
вдань та функцій спецслужб у плані посилення боротьби з тероризмом, захисту кібер-
простору та активних дій у ньому. Згодом до цього долучилися завдання з протидії «гі-
бридним війнам» з боку інших країн, зокрема зовнішньому інформаційному впливу. 
На основі зроблених висновків у провідних західних країнах відбулися реформи розві-
дувальних органів, що підвищили їх ефективність та готовність до виконання завдань 
за призначенням. Найбільш масштабні та ґрунтовні за характером такі реформи відбу-
лися у США: перш за все — об’єднання розвідслужб країни у рамках єдиного централі-
зованого розвідувального співтовариства. При цьому уточнені завдання кожній з роз-
відок і внесені відповідні зміни до їх організаційно-штатних структур. 

Зазначений підхід щодо реформування розвідок дав змогу:
оптимізувати розподіл завдань між різними американськими розвідуваль ними органами та 

скоординувати їх діяльність під єдиним керівництвом;
забезпечити можливість маневру силами і засобами у випадку змін у ситуації та виникнення 

нових завдань, непередбачених визначеними планами;
налагодити тісну співпрацю між різними спецслужбами та їх органами, включно з взаємним 

використанням баз даних, обміном розвідувальною інформацією, проведенням спільних (узго-
джених) операцій та спільною підготовкою розвідувальних оцінок для керівництва держави;

уникати дублювання систем забезпечення розвідувальних служб за рахунок створення спіль-
них органів логістики, підготовки кадрів, розробки, виробництва та обслуговування технічних за-
собів тощо.

У цілому досвід провідних держав свідчить, що принципово важливо узгодити діяль-
ність розвідувальних органів країни зі змінами геополітичної ситуації в світі та в окре-
мих регіонах. Це питання особливо актуальне під час високої динаміки таких змін, які 
також важкопрогнозовані за своїм характером. Ігнорування цього факту по-справжньо-
му загрожує національній безпеці держави, що і підтверджує досвід США та України.

Протягом останніх десяти років відбулися революційні зміни в практиці як веден-
ня бойових дій, так і забезпечення національної безпеки. Все це відповідно позначи-
лося і на надзвичайно важливому інструменті системи забезпечення національної без-
пеки — розвідці.

Ці зміни є предметом досліджень, як правило військових та технічних фахівців, які в 
основному вивчають технологічні новинки та підходи у сфері організації розвідуваль-
ного процесу. Правники, політологи, історики і фахівці зі сфери міжнародних відно-
син переважно вивчають розвідувальну діяльність, зосереджуючись на питаннях до-
тримання прав людини, історичних етапів розвитку розвідки, правових та політичних 
аспектів її діяльності, але не порушують тих загальних питань та непростих геополітич-
них змін, що відбуваються в світі чи стосуються появи нових викликів та загроз. Тим 
часом діяльність розвідки тісно пов’язана з міжнародно-політичною проблематикою 
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і змінам, що відбуваються у сфері розвідувальної діяльності на початку ХХІ ст., тому 
практично неможливо дати оцінку без розуміння відповідного глобального контексту.

Те, що ми спостерігаємо на початку ХХІ ст. в діяльності розвідок, можна з повним 
правом назвати революцією. Засновник французького Центру дослідження розвід-
ки Ерік Дьонесе, який тривалий час вивчав це питання, вважає, що в період з 1989 по 
2003 рр. в розвідувальній справі відбулася третя революція, що зіставляється з пер-
шими двома — які відбулися під час Першої та Другої світових війн. Її породило по-
єднання трьох факторів. Це — геополітичні зміни, що сталися у світі після за-
вершення холодної війни, шалений розвиток інформаційних технологій 
та формування нового суспільно-політичного контексту.

Крім того, як свідчить досвід останніх двох десятиліть, сьогодні серйозний виклик 
державі можуть кинути етнічні групи, які прагнуть самовизначення, кримінальні 
організації, радикальні ісламістські угруповання, екстремісти різного штибу — від за-
хисників прав тварин до релігійних фанатиків. При цьому суперечності між самими 
державами та конфлікти різного ступеня гостроти та інтенсивності також не сходять з 
порядку денного діяльності розвідувальних служб.

Дослідники і фахівці з питань розвідки також відзначають, що проблема в тому, що 
забезпечення національної безпеки в Постмодерному світі вимагає брати до уваги весь 
спектр потенційних та реальних загроз. Розвідка будь-якого гравця на міжнародній 
арені, який прагне бути суб’єктом, а не об’єктом геополітики, не може собі дозволи-
ти зосередження тільки на одному чи двох напрямах. Наприклад, фокусування спец-
служб тільки на боротьбі з тероризмом, який став останнім часом основним трендом 
для деяких країн після відомих терактів, є досить необачним. Концентрація уваги 
розвідок тільки на цьому напрямі, безперечно, надзвичайно важливому, змушує за-
лишати поза увагою як загрози минулого — з боку традиційних супротивників на між-
народній арені, так і загрози майбутнього — з боку недержавних акторів, які ще не про-
явили себе будь-якими резонансними вчинками, але можуть це зробити будь-коли.

Крім суто кількісного збільшення об’єктів розвідувальної зацікавленості, фрагментація 
загроз має й інші наслідки. Традиційні форми, методи та способи збирання і опрацювання розві-
дувальної інформації, необхідної для аналізу полі тичного, економічного, але передусім воєнно-
го потенціалу держави, засновані на методах виявлення та моніторингу масштабних стратегіч-
них цілей (об’єктів критичної інфраструктури, великих оборонних підприємств, місць дислокації 
озброєння та складів з боєприпасами, пунктів управління, штабів, воєнних баз, гарнізонів та ін.) – 
малорухомих, що займають великі площі, мають значну інфраструктуру та відповідну чисель-
ність персоналу. Ці методи не слушні для збору інформації про мобільні, нечисленні, розкидані 
по всьому світу з дотриманням суворих правил конспірації, угруповання. Така інформація — «мі-
кроскопічного» масштабу — вимагає зміни масштабу традиційного аналітичного фокусу розвідки.
Отже, сьогодні на зміну колишній системі, в якій загроза надходила від одного чи 

кількох великих супротивників, чиї воєнні можливості, а також ворожі наміри розви-
валися поступово та лінійно, надходить ще більш хаотична, динамічніша, схиль-
на до нелінійних змін система великої кількості загроз.

Ще один фактор, що впливає на розвідувальну діяльність в Постмодерному світі — 
бурхливий розвиток інформаційних технологій, що значно посилив можливо-
сті розвідок у зборі і опрацюванні розвідувальних даних: сучасні технічні засоби дають 
змогу отримувати все більше інформації і більш детальної, точної і достовірної. Вод-
ночас зворотною стороною цього процесу є надзвичайно великі обсяги інформації, що 
потребують аналізу. Зокрема, технічні можливості радіо- та радіоелектронної розвід-
ки реально не встигають за більш динамічним зростанням світових локальних та гло-
бальних телекомунікаційних мереж, де використовуються оптиковолоконні, радіо- та 
інші електромагнітні системи, як на землі, так і в космосі. 
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Наприклад, у США, де бюджет, кадрові ресурси та інші можливості розвідувальних структур 
значно випереджають бюджети і можливості відповідних структур інших країн, державні струк-
тури все одно не в змозі ефективно моніторити мільйони електронних листів, дзвінків, електрон-
них переказів коштів, що передаються щодня в усьому світі. З величезного щоденного потоку те-
лекомунікацій, що перебуває під контролем урядових служб США, лише 10 відсотків ретельно 
обробляється і своєчасно аналізується.

З огляду на те, що у відкритому доступі з’являється дедалі більше інформації, над-
звичайно важливу роль у сучасному інформаційному світі відіграє розвідка з відкри-
тих джерел (OSINT). Щодня утворюються тисячі вебсторінок, створюються та онов-
люються на щоденній основі спеціалізовані науково-технічні, комерційні та інші бази 
даних, що надають все більше джерел інформації. Комерціалізація супутникових зйо-
мок, моніторингу та зондування Землі робить цю інформацію, яка ще вчора була ви-
ключно монополією держави, доступною для всіх зацікавлених сторін.

Отже, сучасна розвідка має справу з такою проблемою, як надмірна кількість ін-
формації з будь-якого питання, що у співвідношенні зі значним збільшенням кіль-
кості об’єктів розвідувального інтересу створює серйозні перешкоди для її ефективної 
діяльності.

Важливим фактором, що змінює основи розвідувальної діяльності в сучасному сві-
ті, є глобальні суспільно-політичні зміни. Насамперед йдеться про такі важливі тен-
денції постбіполярного світу, як демократизація. Рух у бік демократії лише частко-
во пов’язаний з активною політикою Заходу в цьому напрямі, але набагато більшою 
мірою — з розвитком технологій, зростанням мобільності населення, більш вільним 
доступом до інформації про те, що відбувається в інших країнах. Світові події останніх 
років — «арабська весна», революція гідності в Україні, протистояння опозиції та уря-
ду в багатьох країнах — демонструють, що прагнення населення впливати на уряд та 
брати участь в політичних процесах країни поступово зростає навіть у тих країнах, які 
перебували під постійною критикою щодо слабкої демократії.

В демократичному суспільстві стратегічні прорахунки в сфері національної без-
пеки швидко стають відомими широкому загалу завдяки інформаційним техноло-
гіям та соціальним мережам. Там громадськість все активніше вимагає відповідей від 
політиків про причини таких провалів. Демократизація охоплює не тільки національні су-
спільства, а й впливає на сферу міжнародної політики. Найбільш показові стратегічні провали  
постбіполярного світу — терористичні акти 11 вересня 2001 р., що викликали шок в американсько-
му суспільстві та спонукали до проведення низки воєнних операцій проти диктаторських режи-
мів, відсутність в Іраку зброї масового знищення, яка була головною причиною війни в 2003 р., 
що породило не одну хвилю критики з боку світової громадськості.

Незаконна анексія Росією Криму, окупація нею частини української території та її недолуге на-
магання видати це за внутрішньоукраїнський громадянський конфлікт, невдала спроба дестабі-
лізувати весь промисловий південно-східний регіон України та взяти його під свій контроль, ви-
користання Росією зброї масового знищення при проведенні на території Британії безглуздих та 
непрофесійних атентатів проти опонентів путінського режиму, що призвело до засудження Росії 
демократичною міжнародною спільнотою та запровадження жорстких санкцій, фактично пору-
шило всю систему міжнародної колективної безпеки і призвело до нової хвилі «гонки озброєнь».

Під тиском громадської думки політики часто намагаються перекласти частину відповідально-
сті на спецслужби, діючи в рамках часто вживаного вислову про те, що «не існує політичних про-
валів, існують лише політичні успіхи та провали розвідки». Саме так і сталося в 2001 р. зі спец-
службами США, у 2003 р. зі спецслужбами США та Великої Британії після вторгнення коаліції до 
Іраку, в 2014–2019 рр. зі спецслужбами Росії, з огляду на зазначене вище.
Демократизація у сучасному світі є однією з причин виходу розвідки з тіні у сферу 

публічної політики, що забирає у неї одну з її традиційних привілеїв — бути непідзвіт-
ною громадському контролю.

Має значення і ще один аспект суспільно-політичних змін — це глобалізація. Фор-
мування глобальних загроз та викликів веде до більш тісних зв’язків та взаємозалеж-
ності між національними розвідками.
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Нарешті, ще один фактор, що впливає на роботу розвідки в сучасному світі — змі-
на конкурентного середовища. Існування протистояння між двома протиборчи-
ми блоками часів холодної війни передбачало, що розвідувальна інформація одних 
про інших була доступною тільки державним структурам і в них не було конкурентів 
у сфері аналізу цієї інформації і надання її особам, які приймали рішення. За останні 
два десятиліття відбувається своєрідна приватизація розвідки та диверсифікація по-
стачальників інформації її споживачам, що приймають рішення. Частково це пов’яза-
но також з новими змінами міжнародної обстановки, частково — з загостренням еко-
номічної конкуренції.

Після закінчення холодної війни та розпаду Радянського Союзу доволі велика кіль-
кість аналітиків зі спецслужб стали нікому непотрібними і поступово перейшли до при-
ватного сектора. Найбільше це стосувалося професіоналів таких наддержав, як США 
та колишнього СРСР. В результаті на ринку з’явилася велика кількість приватних 
фірм, що пропонують різне обладнання для збору інформації, програмне забезпечен-
ня для її опрацювання, а також послуги у збиранні та аналізу інформації. Дані послуги 
знайшли великий попит. З початку ХХІ ст. стрімко почав розвиватися такий напрям, 
як конкурентна розвідка.

Приватизація розвідки підриває традиційну позицію державних спецслужб, які тривалий час 
були основними постачальниками інформації для політиків. В сучасному світі розвідка — не єди-
на, а лише одна з багатьох конкуруючих організацій, що пропонують інформаційний продукт. Уні-
верситети, «мозкові центри», ЗМІ, приватні компанії — всі вони сьогодні є конкурентами спец-
служб у сфері аналітики.
Отже, розвідка сьогодні, з одного боку, стикається зі зростаючою складністю між-

народних питань і розпорошенням та дефрагментацією загроз, з багаторазовим збіль-
шенням обсягів необроблених даних, з іншого боку — з вимогами громадськості дотри-
муватися етичних норм в роботі. Крім того, вона втрачає колишні унікальні переваги і 
вимушена брати участь у конкурентній боротьбі за час і увагу політиків поряд з інши-
ми постачальниками інформаційних послуг.

Цікавим вбачається підхід країн ЄС до створення єдиного розвідувального простору. 
Наприкінці ХХ ст. в спецслужбах Європейського Союзу почали обговорюватися питан-
ня формування єдиної розвідувальної політики і створення відповідних розвідувальних 
структур, що мали б характер наддержавних, наднаціональних розвідувальних органів. 
Така необхідність обґрунтовувалася прагненням держав проводити спільну зовнішню 
політику і політику безпеки, включно з поступовим формуванням спільної оборонної 
політики, яка, можливо, призведе до спільної оборони.

А в спільній декларації за підсумками французько-британського саміту в Сен-Мало 
(Франція, 3–4 грудня 1998 р.) держави-члени Європейського Союзу на законодавчо-
му рівні закріпили необхідність і можливість створення наднаціональних, наддержав-
них структур у сфері військової політики, до якої, належить і розвідувальна діяльність. 
Для втілення в життя цих намірів Європейський Союз здійснив низку організаційних 
заходів, що дозволило надалі в рамках ЄС створити п’ять основних організацій, які за-
ймаються розвідувальною діяльністю: ЄВРОПОЛ, Розвідувальне управління Воєнно-
го штабу ЄС, Центр космічної розвідки, Група «Бернського клубу», Розвідувальний 
і ситуаційний центр Європейського Союзу. Крім того, в листопаді 2018 р. Євросоюз 
оголосив про створення Спільної розвідувальної школи ЄС (Joint EU Intelligence 
School, JEIS).

ЄВРОПОЛ (Europol) забезпечує взаємодію та обмін інформацією у питаннях боротьби з те-
роризмом, наркоторгівлею, нелегальною міграцією, відмиванням грошей.

Розвідувальне управління Військового штабу ЄС (EUMS Intelligence Directorate) 
— завчасне застереження про кризові ситуації, що виникають, оцінка обстановки в зонах інтере-
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сів ЄС і забезпечення стратегічного планування застосування багатонаціональних сил. Основним 
способом розв’язання завдань розвідувального управління Військового штабу є організація взає-
модії з органами військової розвідки країн-учасниць для отримання необхідної інформації і під-
готовки на її основі повноцінних розвідувальних документів.

Центр космічної розвідки (European Union Satellite Centre, EU SatCen), розташова-
ний в м. Торрехон (Іспанія) — координація інформаційних потоків, що надходять від національ-
них розвідувальних космічних апаратів, зокрема від французької системи оптико-електронної 
розвідки «Геліос» і, можливо, від німецької космічної системи радіолокаційної розвідки «Сар-
Лупе» (в м. Гельсдорф)).

Група «Бернського клубу» (Club de Berne) — діє незалежно від ЄС, не формує спеціаль-
ний штаб для організації обміну інформацією і не має права вимагати надання даних від націо-
нальних і об’єднаних органів розвідки ЄС. Разом з тим в рамках клубу можуть створюватися спе-
ціальні робочі групи, наприклад, група у боротьбі з терористичною загрозою, і розроблятися свої 
аналітичні документи (в основному у взаємодії зі США).

На сьогодні основним наднаціональним органом зовнішньої розвідки і контррозвідки ЄС мож-
на вважати Розвідувальний і ситуаційний центр Європейського Союзу (EU Intelligence 
and Situation Centre, EU INTCEN), який об’єднує всі спецслужби країн ЄС. На момент ство-
рення (1999 р.) цей орган називався «Спільний ситуаційний центр», а з 2012 р. дістав сучасну наз-
ву. При створенні Центру йшлося про розвідувальну європейську структуру, завданням якої буде 
аналіз даних і оцінка ризику здійснення терористичний актів в країнах-членах ЄС, а не про «ЦРУ 
європейської марки». Ініціатор створення Центру Хав’єр Солана так охарактеризував принципи 
його функціонування: «Ніякої революції. Не буде жодного європейського корпусу шпигунів... Го-
ловним завданням стане аналіз інформації, зібраної країнами-членами, і її подальша переда-
ча міністрам і лідерам ЄС. Ми повинні сконцентруватися на тому, щоб звести воєдино ана-
ліз розвідувальних даних. У нас немає європейських поліцейських сил, тому важливо об’єднати 
те, що ми маємо, щоб забезпечити більш ефективний зв’язок і взаємодію». 

Незважаючи на те, що держави, які не можуть дозволити собі мати сильну розвід-
ку, але мають перед ЄС певні обов’язки, наполягають на формуванні єдиного розвіду-
вального співтовариства, далеко не всі з них можуть дозволити собі високорозвинену 
систему розвідки на кшталт британської, а розвідувальні відомства розвинених країн 
не бачать особливої  вигоди в організації ще більш тісного багатонаціонального спів-
робітництва та формуванні європейського розвідувального співтовариства. На думку 
зарубіжних експертів, властивий їм консерватизм поряд з бюрократичною апатією ЄС 
заважає їх подальшій кооперації. Але загалом подальша перспектива інтеграції розві-
дувальних відомств держав-членів ЄС в єдине європейське розвідувальне співтовари-
ство залишається поки що неясною. 

У своєму недавньому виступі керівник МІ6 Алекс Янґер уперше говорить про роль 
розвідки в сучасному світі і в захисті національних інтересів Великої Британії. Янґер 
вважає нинішні загрози світовому порядку загрозами четвертого покоління. Британія 
починає застосовувати доктрину Fusion, яка полягає у концентрації всіх національних 
розвідувальних можливостей щодо раннього виявлення, стримування і протидії гі-
бридним атакам (загрозам); інтеграції дій як розвідувальних, так і контррозвідуваль-
них та інших правоохоронних органів; своєчасному виявленні намірів супротивника 
з метою стратегічної переваги уряду Великої Британії при протидії ним; забезпеченні 
технологічних переваг. Величезна кількість інформації у комплексі з сучасними під-
ходами в аналітиці роблять світ ще більш прозорим, що також не було враховано ГРУ 
ГШ ЗС Росії під час проведення операції в Солсбері. Тому увага розвідки зміщується у 
бік зв‘язку між людьми і технологіями. З огляду на це, вперше в межах Стратегічного 
інвестиційного фонду національної безпеки, МІ6 притримується зовсім іншого підхо-
ду до партнерства з представниками співтовариства технологій і інновацій, надаючи 
приватному та академічному секторам ту увагу і роль, яку вони заслуговують. Найго-
ловніше, що розвідка сьогодні потребує людей з новим перспективним баченням, здат-
ними використовувати творчий та нестандартний підхід до вирішення сучасних роз-
відувальних завдань. 

Коли в Україні політична еліта хоч би приблизно так мислитиме, то буде 
шанс на успіх в усіх «гібридних», і не тільки, протистояннях.
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питання для ОбгОВОрення

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ
1. В чому полягають особливості сучасної геополітичної ситуації?
2. Охарактеризуйте зміну моделей світу: від однополярної, через двополярну до 

багатополярної.
3. Які центри зосередження уваги світової спільноти існують у сучасному світі?
4. Особливості воєнного протистояння в сучасну епоху.
5. Основні форми застосування збройних сил сьогодні.
6. Поняття «асиметрична війна».
7. Поняття «гібридна війна».
8. Проблеми організації і ведення розвідки в сучасних умовах.
9. «Третя революція» в розвідувальної справі.
10.  Фактори, які впливають на організацію і ведення розвідки в постмодерному сві-

ті.
11. Європейський підхід до розв’язання проблем розвідки в постмодерному світі.
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