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У зв’язку з невизнаною анексією Криму 

та  масштабною мілітаризацією півос-

трова, Росія значно збільшила воєнні та 

інші види загроз Україні, країнам Чор-

номорського регіону та європейського 

континенту в цілому. Про це детально 

йдеться у дослідженні Центру оборон-

них стратегій «Штормове попередження 

з України: велика загроза для Європи у 

Чорноморському регіоні». Росія здатна 

спричинити катастрофічні наслідки для 

України навіть без відкритого викори-

стання збройної сили проти України з 

морського напрямку або через поєднан-

ня обмеженого застосування збройної 

сили з невоєнними засобами. Водночас 

готуючись до таких сценаріїв, Москва 

систематично та послідовно наносить 

шкоду національним інтересам України, 

de facto анексувавши виключну еконо-

мічну зону Чорного та Азовського мо-

рів; нав’язуючи національний правовий 

режим для Чорного та Азовського морів, 

а також Керченської протоки; здійснюю-

чи економічне придушення українського 

Приазов’я; створюючи штучні перешкоди 

свободі судноплавства; перешкоджаючи 

роботі навігаційних та комунікаційних 

систем; використовуючи цивільну інф-

раструктуру у воєнних цілях; споживає 

природні ресурси, що належать Укра-

їні; завдає непоправної шкоди навко-

лишньому середовищу тощо. І все це 

відбувається на додаток до подальшої 

мілітаризації Криму, включно з ядерним 

компонентом, і перетворення півострова 

на територію несвободи та терору для 

громадян України.

Саме тому вирішення питань мор-

ської безпеки є надзвичайно важливим 

завданням не лише для Військово-Мор-

ських Сил Збройних Сил України (ВМС 

України), а й для держави в цілому. 

Виправити ситуацію може лише ком-

бінування двох складових. Передусім, 

це розвиток силового компоненту: від-

новлення ВМСУ, посилення спромож-

ностей інших складових сил оборони, 

їхня інтеграція між собою, досягнення 

взаємосумісництва з НАТО та подальша 

інтеграція України в структури Альян-

РЕЗЮМЕ
су. Іншою складовою має бути загаль-

нодержавна стратегія. Реалізація такої 

стратегії повинна забезпечуватися не-

обхідними ресурсами та налагоджени-

ми процесами міжвідомчої взаємодії, 

взаємодії між центральними органами 

виконавчої влади та органами місцево-

го самоврядування, а також громадян-

ського суспільства та бізнес-спільноти. 

У цьому контексті інструментальними 

є концептуальні розробки та вже реа-

лізовані в кількох морських державах 

моделі обізнаності (поінформованості) 

про морський простір (Maritime Domain 

Awareness) та ситуаційної обізнаності 

(Situational Awareness). Україна має не 

лише запровадити ці концепти, а й стати 

частиною систем своїх партнерів, адже 

на додаток до загроз з боку недержавних 

акторів (тероризм, контрабанда, неле-

гальна міграція та ін.), що потребують 

міжнародного співробітництва, ще біль-

шої взаємодії потребує протидія Росії, 

котра агресивно просуває свої інтереси 

як в Чорноморському регіоні, так і у Се-

редземномор’ї, північних морях, а також 

на Далекому Сході.

Це дослідження має на меті дати загаль-

ний огляд новітніх підходів до морської 

безпеки, зокрема тих елементів цих 

підходів, що можуть стати в нагоді для 

побудови моделі обізнаності про мор-

ський простір та ситуаційної обізнаності 

в Україні з метою посилення морської 

безпеки, створення передумов деокупа-

ції та реінтеграції тимчасово окупованих 

територій. Документ також містить реко-

мендації урядові України щодо конкрет-

них кроків на цьому напрямі. 
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Втім, протиправні дії Росії також стали 

поштовхом до початку трансформації 

сектора безпеки і оборони в Україні, 

що здійснюється зі змінним успіхом. 

Концепція розвитку сектору безпеки 

і оборони України від 2016 року1 

передбачила низку пріоритетів та 

завдань щодо налагодження взаємодії у 

секторі безпеки і оборони та інтеграції 

відомчих систем висвітлення надводної 

обстановки в загальнодержавну 

автоматизовану систему висвітлення 

надводної та підводної обстановки. 

Водночас події 2018 року виявили 

неготовність системи управління 

національною безпекою протидіяти 

нетрадиційним (т.зв. гібридним) 

загрозам, а також показали проблеми із 

ситуаційною обізнаністю та відсутність 

необхідних спроможностей. Так, від 

початку економічного придушення 

українського Приазов’я, коли Росія 

розпочала системне перешкоджання 

свободі судноплавства в Азовському 

морі i,2,3 

до першої публічної реакції на ці дії з 

боку української влади минуло майже 

2 місяці4,5. Деякі українські посадовці 

навіть заперечували наявність 

проблеми.6 Минуло ще майже два місяці 

допоки не було прийнято рішення 

Ради національної безпеки і оборони 

України(РНБО) щодо протидії РФ.7

Можна виокремити декілька причин 

такої запізнілої реакції. Цілком 

зрозуміло, що від початку збройної 

агресії РФ 20 лютого 2014 року8 

Збройні Сили України (ЗСУ) та інші 

українські збройні формування були 

зосереджені на суто воєнних загрозах 

на суші в рамках Антитерористичної 

операції,9 яку згодом замінила 

Операція Об’єднаних сил.10 Так звані 

«Мінські домовленості»11 й утворена 

Трьохстороння контактна група 

зосереджуються на наземній війні 

та пов’язаною з нею проблематикою. 

Очевидно, що не в інтересах РФ 

вносити до порядку денного роботи 

Збройна агресія Російської Федерації (РФ) та невизнана анексія Криму кардинально 
погіршили безпекове середовище України, а також позбавили державу низки 
спроможностей, необхідних для захисту національних інтересів на морі. 

УПРАВЛІННЯ 
МОРСЬКОЮ 
БЕЗПЕКОЮ: ПРОБЛЕМИ 
УКРАЇНИ ТА РІШЕННЯ В 
ІНШИХ ДЕРЖАВАХ

Групи питання щодо інших форм 

російської гібридної агресії на інших 

напрямках.12,13 Отже, Азовське море 

та Керченська протока залишились 

«поза радарами» і в безпековому, і в 

дипломатичному аспектах.

Незважаючи на те, що від «фактичного 

початку воєнних дій настав воєнний 

час»,14 дотепер українські органи влади 

de facto діють у правовому режимі 

мирного часу. Винятком стали 30 діб 

у листопаді-грудні 2018 року, коли 

було введено воєнний стан у зв’язку 

з черговим актом агресії РФ проти 

України, що відбувся 25 листопада 2018 

року в районі Керченської протоки 

проти кораблів ВМС України.15 Попри 

активно вживану риторику щодо 

гібридного характеру російської 

війни, не було ані створено «штабу» 

протидії цьому типу агресії, ані внесено 

зміни до нормативно-правових 

актів, що регулюють діяльність 

органів державної влади в умовах 

т.зв. гібридного конфлікту. Водночас 

морською проблематикою опікуються 

як Міністерство оборони, ЗСУ, ВМС 

України та Державна податкова служба 

України (ДПСУ), так і суто «цивільні» 

Міністерство інфраструктури, 

Міністерство захисту довкілля та 

природних ресурсів, Державне 

агентство рибного господарства, 

«Дельта-лоцман» та інші органи. Тож 

відсутні окрема державна інституція, що 

опікувалася б проблематикою морської 

безпеки, чи чітко визначений механізм 

взаємодії існуючих органів.

На додаток до цього українська модель 

державного управління має низку 

системних проблем, що заважають 

адекватно протидіяти інноваційним 

формам конфлікту, які застосовує 

країна-агресор. Зокрема, прийняття 

рішень сконцентровано на найвищих 

управлінських щаблях, лідерство радше 

є винятком з правил, а міжвідомча 

взаємодія та координація ніколи не були 

сильною стороною, як і координація. 

Бюджетний егоїзм та відсутність 

системи планування загальнодержавних 

спроможностей в інтересах національної 

оборони не сприяють оптимальному 

використанню обмежених фінансових 

ресурсів задля вирішення нагальних 

безпекових проблем.

До запровадження Росією системних 

перешкод вільному судноплавству в 

Азовському морі та акту агресії проти 

кораблів ВМС України 25 листопада 2018 

року питанню відбудови Військово-

Морських Сил не приділялося належної 

уваги. Ситуація почала покращуватися 

у 2019 році, коли було затверджено 

«Стратегію Військово-Морських Сил 

Збройних Сил України 2035»16, що чітко 

визначила цілі та пріоритети у набутті 

необхідних спроможностей. Стратегія 

також передбачає збалансованість 

між підтримкою поточних операцій 

та готовністю до майбутніх викликів. 

Сполучені Штати17 та Сполучене 

Королівство долучились до процесу 

відбудови ВМС у світлі закладених в 

Стратегії ідей18. Втім, деякі рішення, 

зокрема щодо надання переваги ідеї 

будівництва корветів19 над створенням 

«москітного флоту» не лише не 

вписуються у визначені Стратегією 

пріоритети та збалансованість, а й 

унеможливлюють швидке набуття 

спроможностей.20 Такі рішення також 

певною мірою суперечать програмам 

допомоги, що їх реалізують наші 

міжнародні партнери. Гостро постає 

питання здатності української сторони 

виконати свої фінансові зобов’язання. 
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До цього додається проблема браку 

необхідних промислових потужностей 

та інших елементів морського кластеру 

для спільного будівництва корветів, 

особливо в умовах критичності часу та 

браку відповідних спроможностей.

Залишаються далекими від виконання 

завдання щодо створення в ЗСУ «системи 

зв’язку, автоматизації, розвідки та 

спостереження (С4ISR)», «відновлення та 

розвитку можливостей системи розвідки, 

в тому числі встановлення контролю над 

територіальними водами і за їх межами 

(до 40 морських миль від узбережжя)», 

«системи відображення надводної 

обстановки, що виключають раптовість 

дій противника на морі, а також сумісні з 

подібними системами країн-партнерів»21, 

створення в ДПСУ «інтегрованого 

управління кордонами» та «уніфікованої 

системи спостереження за наземною, 

надводною, підводною і повітряною 

обстановкою»22, а також формування 

об’єднаних центрів забезпечення «військ 

(сил) матеріально-технічними засобами 

за територіальним принципом незалежно 

від їх підпорядкованості»23. В умовах 

браку відомчих спроможностей щодо 

радіолокаційного спостереження, наявні 

засоби досі не об’єднані в єдину систему.

Дотепер не визначено установу, яка б 

відповідала за різноманітні цивільні 

аспекти, пов’язані із невизнаною 

анексією Криму та порушенням інших 

прав України, юридичних та фізичних 

осіб. Можливо, таким центром стане 

Національне агентство України з питань 

подолання наслідків збройної агресії 

Російської Федерації.24 Системний 

моніторинг порушення кримських 

санкцій досі здійснює лише неурядова 

організація – Інститут Чорноморських 

стратегічних досліджень.25

Морська безпека 
інших держав

Морська безпека є однією з 

найважливіших складових національної 

безпеки морських держав. Терористичні 

акти у Сполучених Штатах у 2001 році та 

Індії у 2008 році підштовхнули ці країни 

до реорганізації діяльності існуючих 

безпекових структур з метою протидії 

нетрадиційним загрозам, розробки 

відповідних стратегій та планів, 

визначення процедур міжвідомчої 

взаємодії та координації, а також 

запровадження систем ситуаційної 

обізнаності26,27. Інші морські держави 

також реалізують заходи із запобігання 

небезпекам, пов’язаним з морським 

простором (Maritime Domain). У 2009 

році в Сінгапурі – острівній державі, 

що критично залежить від морського 

простору – було засновано Центр 

морської безпеки, Центр обробки даних та 

Центр морських операцій та навчань, аби 

захистити доступ держави до світового 

океану та зменшити небезпеки, пов’язані 

з таким доступом. 28,29  У 2011 році НАТО 

затвердило Морську стратегію Альянсу30, 

у 2014 Євросоюз затвердив свою 

Морську стратегію31, у 2015 році Франція 

прийняла Національну стратегію 

безпеки морських регіонів32, а країни 

«Великої сімки» – Декларацію морської 

безпеки33. У цій секції розглянуто 

різні підходи до управління системою 

морської безпеки в Сполученому 

Королівстві, Індії та США.

У 2014 році Сполучене Королівство 

уперше в своїй історії прийняло 

Національну стратегію морської 
безпеки34, що було обумовлено 

усвідомленням нових ризиків. Наче 

на підтвердження правильності 

оцінок, прийняття цього документа 

збіглося у часі з початком збройної 

агресії Росії проти України, спробою 

Москви забезпечити своє домінування 

у Чорноморському регіоні та за його 

межами. Серед головних ризиків 

британська Стратегія визначає 

тероризм, перешкоджання свободі 

мореплавства, атаки на британську 

інфраструктуру з моря, незаконне 

розповсюдження зброї і наркотичних 

речовин, а також нелегальну 

міграцію. Стратегія складається з 

п’яти концептуальних елементів: 

розуміння, вплив, запобігання, захист 

та відповідь. Для цього дослідження 

найцікавішим у британській Стратегії 

є саме перший елемент (розуміння), 

який охоплює збір розвідданих, 

обмін інформацією, встановлення 

партнерств, аналіз даних та виявлення 

ризиків. Ці завдання здійснюються 

Національним центром морської 

інформації, відповідними державними 

інституціями, представниками 

промисловості та міжнародними 

партнерами. Двічі на рік здійснюється 

оцінка ризиків з морського напрямку. 

Двома підвалинами морської безпеки 

Сполученого Королівства визначено 

інтеграцію та співпрацю. Перша 

передбачає загальноурядовий підхід 

(the whole-of-government approach), 

що уможливлює використання всіх 

інструментів національної потуги 

з метою максимізації узгодженості 

та ефективності реалізації Стратегії 

національної безпеки, зокрема тієї 

її частини, що стосується морської 

безпеки. Ця частина також доповнюється 

співпрацею з союзниками та партнерами 

на національному, регіональному та 

багатонаціональному рівнях.

Міністерський орган

Міністерська робоча група 
з питань морської безпеки 

(під головуванням МЗС)

Рада
національної безпеки

Національний комітет з питань 
морської безпеки 

(урядова частина, під головуванням Мінтрансу)

Секретаріат

               Позначки

Напрямок підпорядкування

Напрямок звітування

Рада морського адміністрування
Мінтрансу

(усі підрозділи міністерства 
забезпечують необхідною  інформацією)

Національний 
центр морської 

інформації

Міжвідомчі робочі процеси з морської проблематики

Національний комітет з питань 
морської безпеки 

(промислова частина)

Робоча група
з безпеки

портів

Робоча група
з безпеки

суден

Робоча група
з кібер
безпеки

Головний офіційний органМіжвідомча 
управлінська рада 

(під головуванням 
Прикордонної служби)

Схема 1. Структура управління морською безпекою Сполученого Королівства
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Система управління морською 
безпекою Сполученого Королівства 
(див. Схему 1) складається з Ради 

національної безпеки – органу 

колективного обговорення питань 

національної безпеки, а також 

Міністерської робочої групи з питань 

морської безпеки, що забезпечує 

загальний нагляд за реалізацією 

Національної стратегії морської 

безпеки та проблематики морської 

безпеки в широкому сенсі і координує 

національну політику в цій галузі та її 

міжнародні аспекти35. Згадана робоча 

група, очолювана Парламентським 

заступником державного секретаря 

зовнішньополітичного відомства, 

складається з представників Генеральної 

прокуратури, Офісу глави Уряду, 

Міністерства транспорту, Офісу 

безпеки, Міністерства оборони, 

Міністерства юстиції, Департаменту 

навколишнього середовища, 

продовольства та сільських справ, а 

також Департаменту бізнесу, інновацій 

та навичок. Національний комітет з 

питань морської безпеки (урядова 

частина) здійснює аналіз ризиків, оцінює 

діяльність державних органів щодо 

протидії ризикам, а також визначає 

майбутні спроможності, необхідні 

цим органам для виконання завдань 

Стратегії. Комітет здійснює нагляд за 

державними установами та координує 

їхню діяльність, аби забезпечити їхнє 

належне функціонування та обмін 

інформацією щодо проблематики 

морської безпеки. Комітет також 

доводить актуальні пріоритети до відома 

тієї частини Комітету, що складається 

з представників промисловості, груп 

інтересів та робочих груп за різними 

напрямками. В цілому, система 

управління морською безпекою в 

Сполученому Королівстві спрямована 

на ефективну координацію діяльності 

урядових органів та мінімізації кількості 

спеціально створюваних структур. 

Окрім забезпечення ефективного обміну 

інформацією, важливим елементом 

британської системи є взаємодія з 

представниками промисловості та 

груп інтересів, пов’язаних з морем. 

Хоча Міністерство оборони є важливою 

складовою системи, все ж таки ця 

архітектура спрямована передусім на 

протидію м’яким загрозам, на відміну, 

наприклад, від індійської моделі, більш 

орієнтованої на традиційні – воєнні та 

терористичні – загрози. 

З метою захисту від загроз з боку 

недержавних акторів (тероризм, 

контрабанда, піратство, браконьєрство 

та ін.), а також зростаючої присутності 

Китаю, Індія реалізує власну стратегію 
морської безпеки. Так, у рамках 

Національного проекту обізнаності 

про морський простір (ОМП) було 

створено Національну систему 

оперативного управління, зв’язку та 

розвідки (NC3I), частиною якої став 

Центр інформаційного управління та 

аналізу (згодом його трансформують 

у Національний центр обізнаності 

про морський простір36), що об’єднав  

операційні центри та низові підрозділи 

ВМС і Берегової охорони (див. Схему 

2).37 Інші державні органи також 

мають доступ до аналітики та даних, 

що надходять з 51 радіолокаційної 

станції країни (20 станцій ВМС та 31 

станції Берегової охорони), інших 

засобів оптичного та електронного 

спостереження, супутників, а також 

баз даних. Окрім вже включених в 

мережу прибережних радіолокаційних 

станцій Маврикія, Сейшельських 

островів та Шрі-Ланки заплановано 

розміщення станцій на Мальдівах, у 

М’янмі та Бангладеш.38 Модифікувавши 

розробку корпорації Raytheon, індійська 

компанія Bharat Electronics створила 

програмну систему прибережного 

спостереження та підтримки прийняття 

рішень.39,40  У 2018 році на базі ВМС Індії 

відкрито Інформаційний центр Регіону 

Індійського океану, що є своєрідним 

хабом даних з питань морської безпеки. 

Центр співпрацює з подібними центрами 

інших регіонів світового океану (угоди 

про обмін даними підписано з 21 країною 

та 20 центрами). На сьогодні при центрі 

акредитовані офіцери зв’язку зі США, 

Сполученого Королівства, Австралії, 

Японії та Франції.

Найбільш кардинальні зміни в системі 
управління морською безпекою були 
запроваджені у Сполучених Штатах. Так, 

у 2002 році Конгрес США прийняв Закон 

про безпеку морського транспорту, що 

передбачив створення дорадчої ради 

з морської безпеки при Міністерстві 

транспорту, а також запровадження 

відповідної інформаційно-аналітичної 

системи (Maritime Intelligence)42. У 2004 

році президент США визначив політичні 

пріоритети та створив Координаційний 

комітет з політики морської безпеки як 

робочий орган міжвідомчої взаємодії43. 

Координаційний комітет забезпечив 

підготовку Національної стратегії 

морської безпеки та низку планів на 

її виконання, зокрема Національний 

план досягнення ситуаційної 

обізнаності про морський простір, 

План інтеграції глобальних розвідданих 

та План оперативного реагування на 

загрози з моря44. Набуття необхідних 

спроможностей у сфері морської 

безпеки було забезпечено відповідним 

бюджетним фінансуванням. Діяльність 

органів влади щодо морської безпеки 

координується за допомогою Ради 

Національна система оперативного (бойового) управління, зв’язку та розвідки (NC3I)

Центр інформаційного
управління та аналізу

Ресурси ВМС (РЛС, сенсори)

Ресурси Берегової охорони

Військово-морські сили Індії Берегова охорона

Інформаційний центр 
Регіону Індійського океану

Система прибережного спостереження
та підтримки прийняття рішень

Офіцери зв’язку Угоди про обмін даними

Схема 2. Елементи системи обізнаності про морський простір Індії



12 13 

С
и

ту
ац

ій
н

а 
о

б
із

н
ан

іс
ть

 я
к 

ск
л

ад
о

ва
 м

о
р

сь
ко

ї б
е

зп
е

ки
б

е
р

е
зе

н
ь 

20
21

С
и

туац
ій

н
а о

б
ізн

ан
ість як скл

ад
о

ва м
о

р
сько

ї б
е

зп
е

ки
б

е
р

е
зе

н
ь 20

21

 

національної безпеки (стратегічні 

питання), Міжвідомчого комітету 

політики морської безпеки (операційна 

діяльність) і встановлених механізмів 

взаємодії із зацікавленими сторонами 

(stakeholders) (див. Схему 3). Важливим 

моментом є те, що до складу Офісу 

глобальної обізнаності про морський 

простір входять представники 

відповідних відомств, а його очільник 

звітує, в частині ситуаційної обізнаності, 

перед керівниками Берегової охорони 

та ВМС США. Міжвідомчій комітет 

політики морської безпеки є ключовою 

структурою, що координує виконання 

Національного плану досягнення 

ситуаційної обізнаності про морський 

простір. Структура управління 

морською безпекою США є складною та 

розгалуженою у зв’язку з її глобальним 

охопленням, а також використанням 

цієї структури не лише для захисту 

власної території, а й проведенням 

операцій будь-де у світі. Така архітектура 

передбачає складну систему інтеграції 

державних органів, сектора безпеки 

і оборони, а також неурядових 

груп інтересів. До того ж, США 

використовують новаторські підходи до 

державного управління, що запроваджує 

найкращі практики стратегічного, бізнес 

і технологічного управління.45

Важливим елементом забезпечення 

безпеки згаданих вище країн є й 

міжнародне співробітництво, а також 

реалізація різноманітних програм та 

ініціатив, зокрема, т.зв. концепту «Флоту 

тисячі кораблів»46, «Зміцнення морської 

безпеки»47, «Центру обробки морської 

інформації Індійського океану»48.

Комітет директорів РНБ

Підкомітет з обміну інформацією

Міжвідомчій підкомітет щодо        
інвестиційних стратегій

Підкомітет щодо технологій Національної 
обізнаності про морські простори

Центр управління архітектурою
організації (Enterprise Architecture)

Комітет заступників директорів РНБ

Міжвідомчій комітет політики 
морської безпеки

Рада зацікавлених сторін обізнаності щодо
морського простору / Виконавча наглядова рада
(Офіси глобальної обізнаності про морські простори та інтеграції глобальних 

розвідданих щодо морських та повітряних просторів)

Схема 3. Структура управління морською безпекою США
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Побудова такої системи має базуватися на принципах:

I. Визначення морської безпеки як національного пріоритету

II. Асиметричного характеру відповіді на загрози з боку Росії

III.  Розуміння того, що морська безпека – справа всього уряду, 

громадянського суспільства та бізнесу

IV. Уникнення створення зайвих структур, натомість реорганізація існуючих

V. Зміни управлінської культури

VI.  Міжнародного співробітництва та інтеграції у наявні євроатлантичні 

та європейські системи.

Держава-держава

Вимір

Захист повітряного простору над морем

Захист на морі

Захист під водою

Захист узбережжя

Захист критичної інфраструктури 

Захист об’єктів на шельфі

Захист внутрішніх вод

Захист виключної економічної зони (ВЕЗ)

Проектування військово-морської потуги 
за межами ВЕЗ

Спроможність

Тероризм

Запобігання терактам

Антитерористичні правоохоронні заходи

Захист критичної інфраструктури

Ситуаційна обізнаність – це «сприй-

няття, розуміння та передбачення еле-

ментів в операційному середовищі, 

необхідних для ефективної дії в цьому 

середовищі»51. Обізнаність про мор-

ський простір є актуально для України, 

адже на додаток до м’яких загроз від 

недержавних акторів, державі загро-

жують воєнні та гібридні загрози з боку 

РФ. Створення системи обізнаності про 

морський простір та ситуаційної обізна-

ності є важливими кроками у напрямку 

забезпечення морської безпеки України 

(див. Таблицю 1), а також нарощування 

спроможностей, що уможливлять део-

купацію та реінтеграцію тимчасово оку-

пованої Автономної Республіки Крим та 

м. Севастополь.

Наразі не існує єдиної думки щодо типу 

війни, яку веде РФ. Наявні концепції 

(т.зв. доктрина Герасимова, гібридна 

війна, нелінійний конфлікт, нове поко-

ління російської війни) оперують схо-

жими елементами, але роблять акцент 

на якомусь «головному» аспекті чи 

ідеї, або послідовності дій. Візьмемо за 

основу те, що суттю так званої гібридної 

війни є розмивання межі між війною та 

миром. За єдиним задумом у певній по-

слідовності застосовується різноманіт-

ний інструментарій воєнного та невоєн-

ного характеру. Як правило, підготовча, 

активна та завершальні фази супрово-

джуються інформаційно-психологічним 

впливом та/або кібератаками. Отже, до-

волі складно виявити початок такої опе-

рації, особливо на операційному рівні, 

де ключові актори мають доволі вузьку 

операційну картинку, сферу компетен-

ції та повноважень. Власне ОМП умож-

ливлює створення єдиної операційної 

картини, що спрощує вчасне виявлення 

початку гібридних акцій, а також – через 

стандартні операційні процедури – за-

безпечення взаємодії на різних управ-

лінських рівнях усіх причетних держав-

них і недержавних структур.

Обізнаність про морський простір49 – це «ефективне розуміння всіх елементів, 
пов’язаних з морським простором, що може вплинути на безпеку, економіку 
чи довкілля нації… ОМП інтегрує розвідувальну інформацію з усіх джерел, 
правоохоронну інформацію, дані з відкритих джерел та інформацію з державного та 
приватного секторів на національному та міжнародному рівнях».50

СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ 
ОБІЗНАНОСТІ ПРО 
МОРСЬКИЙ ПРОСТІР
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Фаза І

Створення Об’єднаного  Центру 
ситуаційної обізнаності в м.Одеса (ВМС 

України та Південного регіонального 

управління ДПСУ) дозволить значно 

покращити здатність виявляти загрози 

національній безпеці з морського 

напрямку, координувати дії відповідних 

сил оборони, а також оперативно 

інформувати центральні органи 

управління з метою своєчасного 

прийняття рішень (МО, ГШ, АДПСУ, 

АРНБО). Необхідно також передбачити 

встановлення системної співпраці з 

регіональними акторами (Румунія, 

Туреччина, Грузія, Болгарія), іншими 

партнерами (Сполучені Штати, 

Сполучене Королівство), а також 

Північноатлантичним Альянсом 

(можливо, у формі контактного пункту 
ВМСУ – НАТО). У перспективі на базі 

Центру можна створити Інформаційний 
центр Чорноморського регіону із 

акредитацією офіцерів зв’язку, а 

також Центр вдосконалення ВМС, 

прикордонної служби, берегової 

охорони та рятувально-пошукових 

служб.

Фаза ІІ

Створення Комітету з питань морської 
безпеки при РНБО (КПМБ), що має 

стати оптимальним інструментом 

проектування та розгортання системи 

ОМП. Створення КПМБ при РНБО 

відповідатиме ст. 14 Закону України «Про 

Раду національної безпеки і оборони 

України» щодо можливості утворення 

робочих та консультативних органів 

Ради. Це дозволить залучити до роботи 

Комітету як органи сектора безпеки 

і оборони (які підпорядковуються 

президентові України), так і 

підпорядковані Кабінету міністрів 

України «цивільні» міністерства, 

відомства та організації (див. Схему 4).

Першим завданням Комітету має стати 

організація проведення Комплексної 
оцінки загроз національній безпеці 
на морському напрямі. Надалі така 

оцінка має здійснюватися щонайменше 

щорічно. На її основі та відповідно до 

Концепції розвитку сектору безпеки і 

оборони України потрібно розробити 

Стратегію морської безпеки, що 

слід передбачити й у ст. 66 Стратегії 

національної безпеки, а також 

перелічених у цій статті стратегіях, 

зокрема, воєнної безпеки, інтегрованого 

управління кордонами, розвитку 

оборонно-промислового комплексу, 

кібербезпеки та ін.

Комітет має стати координуючим 
органом у діяльності органів державної 
влади з питань відновлення Військово-
Морських Сил України відповідно до 

Стратегії ВМС ЗС України 2035.

Комітет має забезпечити розробку 

архітектури системи управління 
морською безпекою (робочий варіант 

представлено на Схемі 5), а також 

внесення змін до положень про 

міністерства та відомства, аби вони 

стали частиною цієї архітектури. Комітет 

також має забезпечити розробку 

необхідних нормативно-правових актів 

та плану заходів щодо запобігання 
виникненню загроз у контексті 
набуття чинності Закону України 
«Про внутрішній водний транспорт», 
що з 01.01.2022 року надає доступ до 

внутрішніх водних шляхів іноземним 

суднам, у тому числі під прапором чи у 

власності РФ та її союзників.

Беручи до уваги досвід створення ОМП в 

Сполучених Штатах, Сполученому Ко-

ролівстві та Індії, доцільним є розділити 

цей процес на три фази: вжиття негайних 

заходів із забезпечення ситуаційної обі-

знаності, розробка архітектури системи 

та розв’язання супутніх проблем, а також 

впровадження такої архітектури.

Океанографія

Захист торгівлі

Управління ресурсами

Контрабанда

Надзвичайні ситуації

Картографія 

Батиметрія (вимірювання глибин)

Метеорологія

Моніторинг забруднень

Висадки військовими чи правоохоронцями на 
кораблі, у тому числі задля боротьби з контрабан-
дою, а також для проведення перевірок (митних, 
на безпеку та ін.).ii

Пошуково-рятувальні операції

Антипіратські операції

Правоохоронні операції на морі та узбережжі 

Управління рухом суден

Безпека портів/контейнерів

Навігація

Рибальство/боротьба з браконьєрством 

Попередження/подолання забруднень

Управління узбережною інфраструктурою

Запобігання контрабанді

Операції проти контрабанди

Пошуково-рятувальні операції

Рятування населення

Гуманітарна допомога

Таблиця 1. Спроможності, що об’єднуються у рамках Обізнаності про морський простір 

(за класифікацією МакКабі, Сандерс та Спелер)52 
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Фаза ІII

За аналогією до Національного 

координаційного центру кібербезпеки 

при РНБО (НКЦК) Комітет з питань 

морської безпеки необхідно 

трансформувати у Національний 
центр морської безпеки (НЦМБ), або 

Національний центр обізнаності про 
морський простір. До його складу 

мають бути делеговані представники 

Міністерства інфраструктури, ВМСУ, 

ДПСУ, розвідспільноти (див. Схему 5). 

Національний центр має стати вузлом, 

який об’єднає ситуаційні центри та інші 

структури, що опікуються пов’язаною з 

морською безпекою проблематикою. 

РНБО України

Комітет з питань 
морської безпеки

Групи інтересівМісцеві органи 
влади

Неурядові організації, аналітичні центри 
та експерти

МінінфраструктуриМО/ГШ
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Схема 4. Організаційна структура системи управління морською безпекою у І фазі. Схема 

взаємодії Комітету з питань морської безпеки з ЦОВВ та іншими інституціями і організаціями

       Більш технічними але невідкладними завданнями, що їх виконання 
має організувати КПМБ, є такі:

• Забезпечити вирішення правових, організаційних, технічних, технологічних 

та фінансових проблем, пов’язаних з із об’єднанням в єдину систему 
спостереження, передусім в інтересах ВМС України та ДПСУ, радіолокаційних 

станцій, засобів візуального спостереження, інших сенсорів та засобів, що є у 

підпорядкуванні Міністерства оборони, ДПСУ, МПРС, «Дельта-лоцман» та ін.

• Відповідно до п. 4.2  Візії Генерального Штабу ЗСУ щодо розвитку ЗСУ на 

найближчі 10 років (що передбачає побудову системи зв’язку, автоматизації, 

розвідки та спостереження (С4ISR), а також п. 4.4 Концепції розвитку сектору 

безпеки і оборони України (що стосується створення єдиної системи 

матеріально-технічного забезпечення ЗСУ та інших складових сектора безпеки, 

передусім на основі об’єднаних центрів забезпечення) забезпечити розробку 
плану побудови (спільних) спроможностей, зокрема уніфікованої системи 

спостереження за наземною, надводною, підводною і повітряною обстановкою. 

Водночас має бути врахованим питання сумісності створюваних спроможностей 

зі стандартами НАТО.

• Опрацювати питання можливості обміну даними чи об’єднання спроможностей 
з Румунією та Грузією, що дало б можливість забезпечити спостереження 

за наземною, надводною, підводною і повітряною обстановкою навколо 

тимчасово окупованого Кримського півострова, а також у напрямку військово-

морської бази РФ у Новоросійську. Окремим завданням повинна бути 

протидія розгортанню Росією систем спостереження в Чорному морі, а 
також використання  засобів радіоелектронної боротьби, включно з тими, 

що створюють перешкоди комунікаційним та радіонавігаційним системам. 

Така співпраця в інтересах трьох країн, а також партнерів по НАТО могла 

б сприяти нарощуванню їхніх спроможностей через розміщення на своїй 

території відповідних засобів країн-членів, отримання допомоги чи дозволів на 

постачання новітніх систем.

• Забезпечити вирішення правових, організаційних, технічних, технологічних 

та фінансових проблем, пов’язаних із об’єднанням в єдину систему із 
розмежованим доступом наявних баз даних, що містять інформацію, необхідну 

для побудови системи ситуаційної обізнаності про морський простір.
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Interest), що активно використовується 

урядом США, а також на визначених 

операційних процедурах, переліку 

тем та критеріїв для інформування 

(або вимог до повідомлення). В 

цілому, пропоновані ідеї передусім 

вкладаються у 3-й пріоритет Кримської 

платформи – «міжнародна безпека», 

хоча вони мають додану вартість і для 

решти пріоритетів. 

 

Інструменти ситуаційної обізнаності 

можуть забезпечити Кримську 

платформу даними, необхідними для 

виконання завдань за всіма напрямами 

роботи:

Напрям роботи КП Забезпечення з боку НЦМБ (факти/дані/інформація про/щодо)

міжнародна безпека

вплив окупації на 
економіку та довкілля

права людини

Мілітаризації Криму

Нукліаризації Криму

Перешкоджання роботі та/або втручання у систе-
ми комунікацій та глобального позиціонування

Використання цивільної інфраструктури у воєн-
них цілях;

Небезпечних дій російських військових на морі та 
у повітрі;

Зловживання міжнародним правом, зокрема, 
Конвенцією Монтре, СОЛАС 74 та ін.;

Протиправної діяльності РФ на морському 
шельфі

Перешкоджання свободі судноплавству

Протиправних дій РФ щодо цивільних суден

Наслідків антропогенної діяльності

–

Таблиця 1. Спроможності, що об’єднуються у рамках Обізнаності про морський простір 

(за класифікацією МакКабі, Сандерс та Спелер)52 

Кримська платформа є потенційним 

споживачем інформаційних та 

інформаційно-аналітичних продуктів 

Комітету з питань морської безпеки 

при РНБО (у І фазі) та Національного 

центру морської безпеки (у ІІ фазі; див. 

Таблицю 2 та Схему 6). Отримувані дані 

забезпечуватимуть єдину операційну 

картину. Вони також можуть бути 

використані в якості аргументів 

та фактів при перемовинах та в 

стратегічних комунікаціях, а також 

як докази у міжнародних судах та 

арбітражах. Інформаційний потік 

має бути побудований на технології 

Спільноти інтересів (Community of 

Ситуаційна обізнаність в інтересах 
Кримської платформи

політика невизнання 
спроби анексії Криму 
Росією

Напрям роботи КП

Іноземних політиків/дипломатів/державних 
службовців, що порушують правила перетину 
державного кордону України в АРК, таким чи-
ном ставлячи під сумнів суверенітет і територі-
альну цілісність України

Ймовірної спроби потрапити в Україну фізичних 
осіб, в’їзд яких на територію України заборонено 
у зв’язку з їх загрозою національній безпеці

Ймовірної спроби потрапити в Україну суден, 
що незаконно заходили в кримські порти або 
належать фізичним та юридичним особам, які 
визнані persona non grata за легітимізацію неви-
знаної анексії Криму та злочини проти держави 
Україна, її фізичних та юридичних осіб

Забезпечення з боку НЦМБ (факти/дані/інформація про/щодо)

розширення і посилення 
міжнародних санкцій 
проти Росії

Порушників санкцій та обмежень (фізичні та юри-
дичні особи, повітряні та морські судна та ін.)

Протиправних дій РФ проти фізичних і юридич-
них осіб України, а також держави Україна
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Україна дотепер залишається надзви-

чайно вразливою з морського напрям-

ку. Інтенсивна мілітаризація незаконно 

анексованого Криму дозволила Росії 

забезпечити собі абсолютну перевагу на 

морі. Втім, Москва здатна завдати від-

чутної шкоди й без відкритого застосу-

вання збройної сили. Безумовно, захист 

національних інтересів України вимагає 

форсованого нарощування спромож-

ностей ВМС України та інших складових 

сил оборони. Власне силовий компонент 

має доповнювати систему управління 

морською безпекою в мирний час, що 

є актуальним в умовах т.зв. гібридного 

конфлікту, а в «особливий період» – на-

впаки, елементи системи управління 

морською безпекою мають виконувати 

допоміжну роль.

З огляду на гібридний характер росій-

ської агресії, тобто розмивання меж 

між війною та миром та застосування 

різноманітних інструментів воєнного і 

невоєнного характеру за єдиним заду-

мом у певній послідовності, необхідно 

адаптувати українську систему управ-

ління безпекою, що дотепер функціонує 

за законами мирного часу. Це потребує 

корінної зміни управлінської культури 

та застосування підходу, коли морська 

безпека – справа всього уряду, грома-

дянського суспільства та бізнесу.

Україна має визначити морську безпеку 

як національний пріоритет та запозичити 

передовий досвід забезпечення мор-

ської безпеки з урахуванням національ-

ної специфіки та неспівставності потен-

ціалів з країною-агресором. Це вимагає 

застосування асиметричної стратегії: від 

нарощування спроможностей ВМС Укра-

їни на базі концепції «москітного флоту» 

до оптимізації процесів управління у 

секторі безпеки і оборони та інтеграції у 

євроатлантичний та європейський полі-

тико-безпековий простір та структури.

Забезпечення морської безпеки є не-

від’ємною складовою стратегії деокупа-

ції та реінтеграції тимчасово окуповано-

го Криму.

Це дослідження окреслює проблемне 

поле та містить загальний огляд пере-

дових практик, які можна адаптувати та 

імплементувати в Україні.

ВИСНОВКИРНБО України

Національний центр 
морської безпекиКМУ
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ДПС

ДСНС

МПРС

Дельта-лоцман

Мінінфраструктури

Розвідспільнота
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ДПСУ
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Гр
уп

и
 ін

те
р

е
сі

в

А
н

ал
іт

и
чн

і ц
е

н
тр

и
, 

е
к

сп
е

р
ти

Ін
о

зе
м

н
і ц

е
н

тр
и

О
ф

іц
е

р
и

 з
в’

яз
к

у 
ін

о
зе

м
н

и
х 

д
е

р
ж

ав
Схема 5. Організаційна структура системи управління морською безпекою у ІІ фазі. 

Схема взаємодії Національного центру морської безпеки з ЦОВВ та 

іншими інституціями і організаціями

22 23

б
е

р
е

зе
н

ь 
20

21
С

и
туац

ій
н

а о
б

ізн
ан

ість як скл
ад

о
ва м

о
р

сько
ї б

е
зп

е
ки

б
е

р
е

зе
н

ь 20
21



24 25 

С
и

ту
ац

ій
н

а 
о

б
із

н
ан

іс
ть

 я
к 

ск
л

ад
о

ва
 м

о
р

сь
ко

ї б
е

зп
е

ки
б

е
р

е
зе

н
ь 

20
21

С
и

туац
ій

н
а о

б
ізн

ан
ість як скл

ад
о

ва м
о

р
сько

ї б
е

зп
е

ки
б

е
р

е
зе

н
ь 20

21

 

Президент України має визначити морську безпеку 

національним пріоритетом та утворити при РНБО України 

Комітет з питань морської безпеки (КПМБ) з метою 

невідкладного реагування  на загрози морській безпеці, а 

також створення системи управління морською безпекою та 

обізнаності про морський простір.

Президент України має доручити КПМБ організувати проведення 

Комплексної оцінки загроз національній безпеці на морському 

напрямі та на її основі розробити Стратегію морської безпеки.

Президент України має наділити КПМБ повноваженнями 

координувати діяльність органів державної влади з питань 

відновлення Військово-Морських Сил України відповідно до 

Стратегії ВМС ЗС України 2035.

КПМБ має забезпечити розробку необхідних нормативно-

правових актів та плану заходів щодо запобігання виникненню 

загроз у контексті набуття чинності Закону України «Про 

внутрішній водний транспорт», що з 01.01.2022 року надає доступ 

до внутрішніх водних шляхів іноземним суднам, у тому числі під 

прапором чи у власності РФ та її союзників.

КПМБ має забезпечити вирішення проблем, пов’язаних із 

об’єднанням в єдину систему спостереження, передусім в 

інтересах ВМСУ та ДПСУ, радіолокаційних станцій, засобів 

візуального спостереження, інших сенсорів та засобів, що є у 

підпорядкуванні МО, ДПСУ, МПРС, «Дельта-лоцман» та ін.

ПРОПОЗИЦІЇ

I

II

III

IV

V

КПМБ має забезпечити розробку плану побудови (спільних) 

спроможностей, зокрема уніфікованої системи спостереження 

за наземною, надводною, підводною і повітряною обстановкою.

МО України та МЗС України мають опрацювати питання 

можливості обміну даними чи об’єднання спроможностей 

з Румунією та Грузією з метою забезпечення можливості 

спостереження за наземною, надводною, підводною і 

повітряною обстановкою навколо тимчасово окупованого 

Кримського півострова, а також у напрямку військово-морської 

бази РФ у Новоросійську.

КПМБ має забезпечити вирішення проблем, пов’язаних із 

об’єднанням в єдину систему відомчих баз даних, що містять 

інформацію, необхідну для побудови системи ситуаційної 

обізнаності про морський простір.

Після завершення підготовчої роботи Президент України має 

перетворити Комітет з питань морської безпеки при РНБО у 

Національний центр морської безпеки при РНБО.

Президент України має доручити створити Об’єднаний центр 

ситуаційної обізнаності у м.Одеса (ВМС України та Південного 

регіонального управління ДПСУ) з метою покращення здатності 

виявляти загрози національній безпеці з морського напрямку 

та координувати дії відповідних сил оборони, а також з метою 

оперативного інформування центральних органів управління 

для своєчасного прийняття рішень (МО, ГШ, АДПСУ, АРНБО).

VI

VII

IX

VIII

X
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i. З 17 травня до жовтня 2018 року катери Прикордонної 
служби ФСБ РФ під штучними приводами безпосередньо в 
Азовському морі здійснили 110 затримувань суден, що пря-
мували в та з портів Маріуполь та Бердянськ. РФ припинила 
цю практику після того, як ВМС України почали операційну 
діяльність двох Малих броньованих артилерійських катерів, 
перекинутих в Азовське море 10-11 вересня 2018 року.

 ii. Visit, board, search, and seizure (VBSS).

1. Указ Президента України «Про рішення Ради національної 
безпеки і оборони України» від 4 березня 2016 року «Про 
Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони Украї-
ни», Президент України, https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/92/2016#Text/

2. Андрій Клименко, «Морские друзья обратили внимание 
на странные остановки морских судов в Азовском море», 
21.05.18, https://www.facebook.com/100003576664760/
posts/1523750257754182/

3. «Перешкоди судноплавству в Азовському морі. Підсумки 
утримання українських суден в Керченській протоці за 2020 
рік», BlackSeaNews, 15.02.21, https://www.blackseanews.net/
index.php/read/173524

4. «Заява за результатами 20-го Саміту Україна-ЄС», Брюс-
сель, 9 липня 2018 року, МЗС України, https://mfa.gov.ua/
news/66132-zajava-za-rezulytatami-20-go-samitu-ukrajina-jes-
bryussely-9-lipnya-2018-roku

 5. «Порошенко відреагував на масові затримання росіянами 
суден в Азовському морі», Українська правда, 17.07.18, https://
www.pravda.com.ua/news/2018/07/17/7186533/

 6. «Море проблем: Азов перетворюється на “порохову 
бочку”», Радіо Свобода, 8.08.18, https://www.radiosvoboda.
org/a/29420689.html

 7. «РНБО України ухвалила основні параметри оборонного 
бюджету на 2019 рік», РНБО, 6.09.18, https://www.rnbo.gov.
ua/ua/Diialnist/3114.html

8. Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян 
та правовий режим на тимчасово окупованій території Украї-
ни», ВРУ, 15.04.14, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-
18#Text

9. Указ Президента України «Про рішення Ради національної 
безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року "Про невід-
кладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збе-
реження територіальної цілісності України"», № 405/2014 від 
14.04.14, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/405/2014#Text

10. Закон України «Про особливості державної політики із 
забезпечення державного суверенітету України на тимчасово 
окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», 
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