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ВРАЗЛИВІСТЬ УЯВИ СОЦІАЛЬНИХ АНАЛІТИКІВ ПРО ВІЙНИ: 

МОЖЛИВОСТІ ПОДОЛАННЯ 
 

Стаття присвячена соціальній аналітиці з проблем війни та розбудови миру. На основі викорис-

тання аналітико-описового, компаративістського методів, а також методу класифікацій війну 

досліджено як феномен, поняття, практику цифрового суспільства, соціальну проблему. Автора-

ми узагальнено концептуалізацію війни в оптиці основних теоретико-методологічних підходів: 

філософського, історичного, соціологічного, економічного, соціально-психологічного, політичного, 

етико-культурного. Виокремлено спільні риси цих підходів. По-перше, практично в усіх зазначених 

підходах робиться спроба аналітичної уяви про війни. По-друге, тема війни розглядається в сис-

темній дихотомії “війна – мир”. По-третє, зосереджено увагу на гібридності сучасних форм вій-

ни та миру. По-четверте, відбувається активний пошук механізмів переходу від “культури війни” 

до “культури миру”. Такими механізмами, насамперед, є протидія мілітаризованому світогляду 

завдяки поширенню ідеї миру, знань про мир і активної толерантності; формування нового світо-

вого порядку та його інституційного оформлення; професіоналізація аналітичних спільнот; меді-

атизація результатів аналітичної діяльності в умовах цифровізації різних сфер суспільного 

життя. Результат і новизна дослідження полягає у визначенні авторами таких основних типів 

вразливості уяви аналітиків про війни: вразливість, зумовлена неготовністю (як професійно-

кваліфікаційною, так і особистісною) експертів співпрацювати в міждисциплінарному просторі; 

інформаційно-комунікативна вразливість; вразливість соціально-технологічна; вразливість,  

зумовлена несформованістю аналітичних спільнот і слабкою їх затребуваністю й інституційною 

підтримкою. Розроблено вимоги до аналітиків з питань війни та миру як фахівців у сфері  

інформаційно-аналітичної діяльності. Сфери застосування результатів – інформаційний консал-

тинг, освіта, державне управління, мас-медіа. Перспективи подальших наукових розвідок – по-

дальше поглиблене дослідження ролі соціології війни та соціології на війні в інформаційній складо-

вій війни та миру. 

Ключові слова: війна, гібридна війна, інформаційна війна, культура війни, культура миру, світовий 

порядок, демілітаризація світогляду, соціальна аналітика, аналітики як суб’єкти інформаційних 

відносин, вразливість уяви аналітиків, аналітична соціологія, інформаційно-аналітична компете-

нтність, цифрова компетентність. 

Khyzhniak L.M., Dr Habil (Sociology), Full Professor, Professor of the applied sociology and social 

communications department, V.N. Karazin Kharkiv National University, 6, Freedom Square, Kharkiv, 

61022, Ukraine, email: l.khyzhniak@karazin.ua, ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-4966-3203, 

https://doi.org/


 

86 

Хижняк Л.М., Сичова В.В., Хижняк О.В. 

 

ISSN 1681-116X. Ukr. socìum, 2022, № 2 (81)  

Sychova V.V., Dr Habil (Public Administration), Full Professor, Professor of sociology of management 

and social work Department, V.N. Karazin Kharkiv National University, 6, Freedom Square, Kharkiv, 

61022, Ukraine, email: v.sychova@karazin.ua, ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-5001-8389, 

Khyzhniak O.V., Dr Habil (Sociology), Associate Professor, head of the international relations office V.N. 

Karazin Kharkiv National University, 6, Freedom Square, Kharkiv, 61022, Ukraine, email: 

o.khyzhniak@karazin.ua, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-5729-2783 

VULNERABILITY OF SOCIAL ANALYSTS' PERCEPTIONS OF WAR:  

OPPORTUNITIES TO OVERCOME 

The article is devoted to the social analysis of problems of war and peacebuilding. Based on the use of  

analytical-descriptive, comparative methods, as well as the method of classifications, war has been  

studied as a phenomenon, a concept, a practice of digital society and a social problem. The authors  

generalise the conceptualisation of war in the optics theoretical and methodological approaches:  

philosophical, historical, sociological, economic, socio-psychological, political, ethical, and cultural. The 

common features of these approaches are highlighted. First, almost all these approaches attempt an  

analytical view of war. Secondly, the theme of war is considered in the systemic dichotomy “war – peace”. 

Third, the focus is on the hybridity of modern forms of war and peace. Fourth, there is an active search for 

mechanisms to move from a “culture of war” to a “culture of peace”. Such mechanisms are primarily 

counteraction to the militarized worldview through the spread of the idea of peace, knowledge of peace 

and active tolerance; formation of new world order and its institutional design; professionalisation of 

analytical communities; mediatisation of the results of analytical activities in the context of digitalisation 

of various spheres of public life. The result and novelty of the study is to identify the authors of such basic 

types of the vulnerability of analysts' perceptions of war, namely: vulnerability due to unwillingness (both 

professional and personal and personal) of experts to cooperate in an interdisciplinary space; information 

and communication vulnerability; socio-technological vulnerability; vulnerability due to the lack of  

analytical communities and their weak demand and institutional support. Requirements for analysts on 

war and peace as specialists in information and analytical activities have been developed. Areas of  

application of results – information consulting, education, public administration, mass media. Prospects 

for further scientific research – further in-depth research of the role of sociology of war and sociology of 

war in the information component of war and peace. 

Keywords: war, hybrid war, information war, culture of war, culture of peace, world order,  

demilitarisation of world outlook, social analytics, analysts as subjects of information relations,  

vulnerability of analysts' imagination, analytical sociology, information-analytical competence, digital 

competence. 

У сучасному українському суспільстві, яке протягом останніх восьми років перебу-

ває в стані війни, актуальними є питання аналітичної підтримки формування та  

аналітично-інформаційного супроводу воєнної політики [1]. Затребуваною стає не лише 

військова, але й якісна та професійна соціальна аналітика. Науковці зауважують про зна-

чущість аналітичної діяльності у процесі законотворення [2]; при формуванні силових 

структур [3]; важливість формування аналітичної компетентності у майбутніх фахівців у 

сфері інформаційно-аналітичної діяльності – здобувачів вищої освіти певних спеціаль-

ностей [4]. Це актуалізує концептуальне дослідження вразливості уяви соціальних аналі-

тиків про воєнні конфлікти (особливо під час повномасштабної збройної агресії Росії 

проти України, що триває з 24.02.2022 р.). 

По-перше, про розмаїття уявлень щодо воєн, які супроводжують людство протягом 

всієї його історії, свідчать узагальнення, представлені, зокрема, у таких виданнях, як 
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“Фрази письменників про жах війни. Найяскравіші висловлювання про війну”
1
 та  

“Висловлювання та афоризми про мир і війну”
2
. Поширеними є два висловлювання, що 

стосуються теми статті. Одне з них акцентує увагу на зацікавлених сторонах війни і на-

лежить А. Барбюсу: “Війна буде повторюватися до тих пір, поки питання про неї буде 

вирішуватися не тими, хто помирає на полі бою”. А друге стосується оцінювання війни в 

термінах “правда – брехня (дезінформація)” і належить В. Черчиллю: “Першою жертвою 

війни стає правда”. Соціальна аналітика включена в процеси дослідження соціальних  

і гуманітарних вимірів війни (суто воєнними та військовими питаннями опікуються вій-

ськові аналітики), а також її інформаційного супроводу. 

По-друге, підвищення уваги теоретиків і практиків до питання теоретико-

методологічного й методичного прогнозування воєн, зокрема, підготовки до гібридності 

воєнних протистоянь і попередження їх руйнівних соціальних наслідків. Для аналізу 

воєнної активності у сучасному світі експерти поділяють війни на такі види: світові війни 

(переважно між кількома коаліціями), регіональні війни, локальні війни, міждержавні 

війни (зокрема, у фазі низької інтенсивності), війни між державою та коаліцією, іноземна 

інтервенція, громадянська війна (різного рівня інтенсивності, включно із зовнішнім втру-

чанням) [5, с. 5]. В Україні широкому загалу доступне видання “Індекс війни”, в якому 

публікуються підсумки моніторингу воєнних конфліктів у світі за минулий рік і прогно-

зується розгортання подій у майбутньому. Розрахунки та прогнози здійснює Недержав-

ний аналітичний центр “Українські студії стратегічних досліджень”, що реалізує щоріч-

ний проєкт з моніторингу воєнної активності у світі та розраховує Індекс війни. Цей ін-

декс визначається на основі аналізу конфліктів у світі за попередній рік за допомогою 

індикаторів, “які окреслюють сутність, протікання конфлікту, його значення для регіо-

нальної та глобальної безпеки (зокрема аналізується інтерес у цих конфліктах з боку Ро-

сії, США, Китаю, Туреччини та інших країн), класифікацію їх за рівнем напруженості: 

від найгарячіших до протистоянь мінімального рівня” [5, с. 6]. 

Тему війни Г. Почепцов аналізує в її інформаційному й смисловому контекстах [6; 7]. 

Війна розглядається як конфлікт. Так, А. Багінський розкрив еволюцію теорій конфліктів 

і миру у другій половині XX ст., виділивши два підходи до періодизації теорій миру та 

конфліктів і декілька “поколінь теорій” [8]. М. Шульга вказує на антиінтеграційні наслід-

ки воєнного конфлікту [9]. 

Чимало публікацій присвячено війнам сучасного інформаційного суспільства, у яких 

розглядається природа війн, стратегії та технології, протидія насильству та безпекові 

питання в сучасних війнах [10]; специфіка інформаційних мережевих війн [11]. 

Війна також трактується як фактор сили в сучасному світі. На думку О. Панфілова та 

Л. Петрової, в такому ракурсі вона “…об’єктивується у вигляді загрози війни, вторгнен-

ня, провокації, нападу, агресії, нанесення ударів тощо. До практичних завдань реалізації 

                                                           
1
 Фрази письменників про жах війни. Найяскравіші висловлювання про війну. URL: 

https://ecoohotnadzor31.ru/uk/frazy-pisatelei-ob-uzhase-voiny-samye-yarkie-vyskazyvaniya-o-voine-

vyskazyvaniya-russkih-pisatelei-o-v.html 
2
 Висловлювання та афоризми про мир і війну. URL: https://syzpc.ru/plumbing/vyskazyvaniya-i-aforizmy-

o-mire-i-voine-aforizmy-o-voine-vragi-i-nedrugi-dany/ 

https://ecoohotnadzor31.ru/uk/frazy-pisatelei-ob-uzhase-voiny-samye-yarkie-vyskazyvaniya-o-voine-vyskazyvaniya-russkih-pisatelei-o-v.html
https://ecoohotnadzor31.ru/uk/frazy-pisatelei-ob-uzhase-voiny-samye-yarkie-vyskazyvaniya-o-voine-vyskazyvaniya-russkih-pisatelei-o-v.html
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воєнної сили належать такі: захоплення ініціативи та досягнення воєнно-політичної пе-

реваги над супротивною стороною, зазіхання на суверенітет, територіальну цілісність; 

дестабілізація внутрішньої обстановки, примус до зміни політичного курсу або еконо-

мічної політики тощо” [12, с. 120]. М. Требін та О. Панфілов виокремили та охарактери-

зували чотири основні тенденції застосування сили в міжнародних відносинах. “Тенден-

ція перша стосується застосування “жорсткої сили” на міжнародній арені. Термін “жорст-

ка сила” розуміється як форма влади, що пов’язана та використовується із застосуванням 

військово-політичного або економічного примусу для корекції поведінки й інтересів ін-

ших сил… Друга тенденція визначає застосування “м’якої сили” на міжнародній арені... 

Третя тенденція – застосування “розумної сили”… Четверта тенденція стосується “пере-

тікання” сили в міжнародних відносинах до недержавних áкторів, груп і окремих індиві-

дів. Такого роду “дифузія сили”…” [13, с. 123–128]. Війна трактується і як збройне наси-

льство [14]. Виокремлення цих тенденцій поглиблює аналітику війни, хоча потребує ви-

значення обмежень їх застосування в конкретному часовому просторі. 

Сучасним трендом є також активізація інформаційної складової воєн. М. Житарюк 

довів, що “російське телебачення та інтернет, включно із соціальними мережами, перет-

ворились із засобів інформування та способів комунікації на глобальні й тотальні фейко-

мети” [15, с. 63]. Ми поділяємо думку М. Житарюка, який переконливо розмежовує 

низку понять, що використовуються при дослідженні інформаційної складової воєн-

них конфліктів: фактчекінг; перевірка фактів; журналістське розслідування; деза, дез-

інформаційна робота на території противника; аналітика. Аналітику він розглядає, з 

одного боку, як найдосконаліший метод наукового дослідження, а з другого, – цей 

метод “…зовсім не масовий, тобто складний, непублічний, непопулярний з погляду 

обивателя. Найефективніший і доволі часто незамінний у врахуванні позицій і вироб-

ленні стратегій повноважними в ухваленні рішень людьми” [15, с. 54–55]. Аналітика 

воєн має здійснюватися на професійній основі, відповідати критеріям наукового пі-

знання. 

О. Річмонд поглиблює уявлення про ліберальні та неоліберальні версії миру й зазна-

чає про вплив на концептуалізацію миру постколоніальних і цифрових подій, нових тео-

рій та конструктів (таких як навколишнє середовище, актори, мережі, мобільність і тех-

нології) [16]. 

Науковці зазначають великий діапазон понять “аналітика”, “інформаційно-

аналітична діяльність”, “актуалізація операційної аналітики” [17]. О. Мандзюк виявив 

правову природу аналітичної діяльності й головні принципи організації інформаційно-

аналітичного процесу [18]. Сутність, методи, тренди розвитку сучасної аналітики розгля-

нуто у працях В. Варенко [19; 20]. У дискусії про нове наукове переосмислення миру 

тема аналітики має посісти важливе місце, з огляду на її системоутворюючу роль у між-

дисциплінарному дослідженні війни та миру. Проте вразливість соціальної аналітики в 

цілому і стосовно практик війни та миру все ще не стала предметом спеціального  

вивчення. Потребує також уточнення поняття “соціальна аналітика” та визначення рис 

соціальних аналітиків, що працюють над проблемами війни. 

Мета статті – дослідити сутність, чинники, прояви, типи вразливості уяви соціаль-

них аналітиків про війну та запропонувати напрями її подолання (зменшення). 



 

89 

Вразливість уяви соціальних аналітиків про війни… 

ISSN 1681-116X. Український соціум, 2022, № 2 (81) 

Насамперед, уточнимо поняття “соціальна аналітика”, “інформаційно-аналітична  

діяльність”. 

Соціальну аналітику ми розглядаємо як систему міждисциплінарних знань про соці-

альне (явища, процеси, інститути) в різних соціальних практиках, яка дозволяє комплекс-

но та системно описувати, пояснювати та прогнозувати їх функціонування й розвиток в 

умовах багатофакторних впливів; надавати інформаційно-консалтингові послуги. 

Концептуалізація війни в аналітиці відбувається в різних теоретико-методологічних 

вимірах. 

Історичний вимір аналітики війни фіксує воєнні події і дозволяє простежити зміну 

характеристик війни при переході від одного історичного етапу до іншого, тобто провес-

ти наукові розвідки з питань війни та миру [21]. Дослідження істориків базуються на 

історичних джерелах, розкривають механізм формування воєнного міфу в різних країнах 

і тим сприяють подоланню мілітаризації світогляду [22], як це зроблено авторами книги 

“Навігатор з історії України “Світові війни” [23]. 

У філософському вимірі присутній онтологічний підхід [24], єдність історичного й 

логічного, осмислення війни під кутом зору її причин і наслідків, загальних характерис-

тик та смислів [25]. Важливим є філософське осмислення війни, здійснене німецьким 

офіцером і письменником Е. Юнгером, особливо на його аналіз обмеженості ідей і діяль-

ності пацифістів [26]. 

Соціологічний вимір війни здатний розкрити її ціннісне підґрунтя, а також її руйнів-

ний вплив на усталений суспільний розвиток людства; на трансформацію соціальних 

інститутів, що перелаштовуються на рейки війни. Затребуваність, сутність, специфіку 

аналітичного проєкту в соціології ґрунтовно дослідив Р. Савчинський. Він зазначив, що 

аналітична соціологія позиціонується як стратегія, яка дає змогу продукувати та верифі-

кувати пояснювальні соціологічні теорії [27, с. 61]. Це стосується і проблеми усталеного 

мирного розвитку суспільства без руйнації, що спричиняє використання військової зброї. 

Про практичний аспект соціологічного знання про війни зауважує І. Рущенко: “війни 

нового покоління потребують широкого спектра соціального знання”, тобто соціальної 

аналітики. Він закликає соціологів “співпрацювати з урядами та оборонними структура-

ми як військових експертів і розробників відповідних інформаційних і соціальних техно-

логій” [28, с. 44]. Проте соціологів варто віднести до соціальних аналітиків і експертів,  

а не військових. Плідним виявився здійснений І. Рущенком цивілізаційний підхід до вій-

ни [29]. Соціологія гібридної війни О. Панфіловим і О. Савченко розглядається з точки 

зору технологічності “м’якої сили”, засобів впливу на суспільні процеси й життєдіяль-

ність людей [30]. В Україні під час війни, яку розв’язала Росія ще у 2014 р. і почала пов-

номасштабне вторгнення 24.02.2022 р., аналітики мають змогу використовувати соціоло-

гічні дані, отримані під час загальнонаціональних опитувань [31]. 

Економічний вимір війни акцентує увагу на її матеріальному та фінансовому забез-

печенні і втратах для сторін війни. Фіксується глобальний військовий тягар. База даних 

військових витрат SIPRI, яка надає дані про військові витрати за країнами за 1949– 

2021 рр., свідчить про зростання світових військових витрат з 2015 р. На цей тренд не 

вплинула навіть пандемія COVID-19 і пов’язані з нею економічні проблеми. “У 2021 р. 

світові військові витрати становили 2113 млрд дол. і були на 0,7% вищими, ніж у 2020 р., 
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на 12% більшими, ніж у 2012 р. …Світові військові витрати як частка світового вало-

вого внутрішнього продукту (ВВП) досягли 2,2% порівняно з 2,3% у 2020 р. Середні 

військові витрати як частка державних витрат у 2021 р. залишилися такими самими, як 

і в 2020 р., на рівні 5,9%” [32]. Війну часто супроводжують неправові економічні 

практики, як легальні, так і нелегальні способи отримання доходів [33]. 

Соціально-психологічний вимір війни зосереджений, насамперед, на розробці захо-

дів психологічного впливу під час інформаційної війни. Такими заходами є: ідеологічна 

деструкція і підрив культури та національної самобутності народу противника; маніпу-

лювання громадською думкою, хаотизація життя на території ворога; поширення нега-

тивного іміджу противника; підтримка політичної нестабільності, конфліктності, недо-

віри та ворожнечі; втручання в інформаційне забезпечення органів влади й управління; 

провокування зіткнень на соціально-політичному й релігійному підґрунті; мобілізація 

опозиційних угруповань (рухів); вплив на спосіб життя та світогляд людей через цінніс-

ні зміни; сприяння поразці ворога та втраті ним волі до перемоги; зниження бойового 

потенціалу супротивника завдяки підриву моральності населення [34, с. 21]. 

Політичний вимір війни включає її розгляд у контексті владних відносин, полі-

тичних режимів, принципів демократичного устрою [35]. 

Етико-культурний вимір війни привертає увагу до її гуманітарної складової, збе-

реження культурної спадщини, дотримання етичних принципів і правил ведення вій-

ни [36]. Актуалізовані питання відповідальності, довіри, етичної оцінки збройного на-

сильства, етичного виправдання, засудження військових зіткнень, зміни критеріїв 

“справедливої війни” [37]. 

Виявимо спільні риси цих вимірів. По-перше, практично у всіх зазначених теоре-

тичних підходах до війни робиться спроба аналітичної уяви, яка базується на теоретико-

методологічних підходах і методичних можливостях та обмеженнях окремих наукових 

галузей. По-друге, тема війни розглядається в системній дихотомії “війна – мир” з 

акцентуванням на “розмитості” меж між війною і миром у сучасному світі та розколо-

тому суспільстві. По-третє, підкреслюється гібридність форм війни та миру. По-

четверте, відбувається пошук механізмів переходу від “культури війни” до “культури 

миру”. До таких механізмів належать активна толерантність і протидія в різних фор-

мах і різними засобами мілітаризованому світогляду. 

Соціальна аналітика не може ігнорувати сучасні типи війн. Вважається, що в 

цій царині найглибше розробленою є теорія звичайної війни, що запропонована 

військовими аналітиками, та теорія конвенційної війни [38]. Наразі  соціальні ана-

літики мають справу з гібридними війнами, компонентом яких є інформація й ін-

формаційні війни. 

Можна визначити щонайменше чотири основні типи вразливості уяви аналітиків 

про війни. 

1. Вразливість, зумовлена неготовністю (як професійно-кваліфікаційною, так і 

особистісною) експертів співпрацювати в міждисциплінарному просторі, оскільки 

тема війни є різноплановою й багатогранною за своєю соціальною обумовленістю, 

науковим дослідженням і наслідками реалізації управлінських рішень, прийнятих на 

основі аналітичних проєктів. 
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2. Інформаційно-комунікативна вразливість. Аналітика й інформація взаємоза-

лежні (особливо в сучасному цифровому суспільстві), а самі аналітики мають володіти 

методами збору, аналізу, збереження, поповнення інформації. Для аналітичної діяль-

ності необхідна інформація, що відповідає, насамперед, таким критеріям, як актуаль-

ність, достовірність, правдивість, оперативність, обʼєктивність, комплексність, струк-

турованість, звичність за формою для користувачів. Наразі йдуть активні пошуки но-

вих методів збору такої інформації, у тому числі нестандартних і навіть нелегітимних 

(приховане вивчення об’єкта; збирання інформації під прикриттям; агентурні дані; 

технічні канали несанкціонованого зчитування інформації тощо) [39], що спричиняє 

ризики для аналітиків. Соціальні аналітики стикаються з необхідністю володіти мето-

дами консолідації інформації. “Консолідована інформація – міжгалузева сфера діяль-

ності інформаційних аналітиків, здатних забезпечити генерацію нових знань і інфор-

маційну підтримку під час прийняття рішень. У європейській системі організації праці 

спеціалісти з консолідації інформації обіймають посади: керівника знаннями; аналіти-

ка; менеджера по роботі з інформацією; редактора контенту; архітектора знань; жур-

наліста проєктів” [40, с. 274]. 

3. Вразливість соціально-технологічна. Уява про війну на рівні повсякденності та 

на науковому рівні для сучасного аналітика є важливою, проте недостатньою без ви-

ходу на соціально-технологічний рівень, на який орієнтуються управлінці при прийн-

ятті рішень. 

4. Вразливість, зумовлена несформованістю аналітичних спільнот і слабкою їх 

затребуваністю й інституційною підтримкою. Формування аналітичних спільнот, як 

суб’єктів аналітичної діяльності, що покликані забезпечувати зацікавлених в аналітиці 

індивідів, груп, організацій аналітичними послугами, відбувається цілеспрямовано. 

Такі спільноти часто називають “мозковими центрами”, “фабриками думок”. 

О. Мандзюк наводить основні організаційні форми аналітичних спільнот, серед яких 

найпоширенішими є “інститути (бюро досліджень); аналітичні служби в організаціях; 

аналітичні фундації та спеціалізовані фонди; аналітичні центри; таргетинг-центри; 

ради, комітети, організації зі спеціалізованих досліджень; асоціації, експертні групи 

аналітиків тощо” [41, с. 53]. У міжнародній практиці аналітичні спільноти (центри) 

рейтингуються, що дозволяє користувачам їхніх аналітичних послуг робити свій ви-

бір
3
. За даними дослідження, проведеного в межах Ініціативи з розвитку аналітичних 

центрів, яку виконує Міжнародний фонд “Відродження” у партнерстві з Ініціативою 

відкритого суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки Посольства Шве-

ції в Україні, в Україні основними проблемами аналітичних центрів є “…обмежені 

фінансові можливості; дефіцит кваліфікованих експертів; часові обмеження (вимога 

оперативності надання аналітики); доступ до даних, адже державна статистика часто є 

ненадійною, а на місцевому рівні взагалі відсутньою; потреба в інноваційних підходах 

і використанні міжнародного досвіду; пошук фінансування на проведення досліджень 

                                                           
3
 Найкращі аналітичні центри світу: оприлюднений щорічний рейтинг Джеймса МакГанна. think twice 

UA. 2020, 30 січ. URL: https://thinktwiceua.org/uk/uncategorized/najkrashhi-analitychni-tsentry-svitu-

oprylyudnenyj-shhorichnyj-rejtyng-dzhejmsa-makganna/ 

https://thinktwiceua.org/uk/uncategorized/najkrashhi-analitychni-tsentry-svitu-oprylyudnenyj-shhorichnyj-rejtyng-dzhejmsa-makganna/
https://thinktwiceua.org/uk/uncategorized/najkrashhi-analitychni-tsentry-svitu-oprylyudnenyj-shhorichnyj-rejtyng-dzhejmsa-makganna/
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і операційну діяльність; труднощі забезпечення ефективної комунікації з клієнтами й 

отримання адвокатських послуг. Одним з найскладніших завдань для аналітичних 

центрів залишається подання комплексних досліджень у простій для сприйняття фор-

мі, доступній громадськості та ЗМІ” [42]. 

Автори статті пропонують такі напрями подолання вразливості соціальних аналі-

тиків: 

1. Актуальним завданням залишається створення сучасної інфраструктури аналі-

тичної діяльності, на чому наполягав Ю. Сурмін [43]. 

2. Технологізація роботи аналітика з інформацією як при її розробці, збереженні, 

так і при використанні. Л. Демчина виокремила такі три проблеми-напрями удоскона-

лення роботи з аналітичною інформацією, що використовується при прийнятті управ-

лінських рішень органами місцевого самоврядування: наявність нормативно-

методичної забезпеченості інформаційно-аналітичної діяльності як єдиної системи; 

професіоналізація інформаційно-аналітичної діяльності завдяки створенню системи 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців-аналітиків; урізнома-

нітнення та підвищення змістовності аналітичних документів [44, с. 37]. 

3. Зусилля мають бути спрямовані на підвищення якості соціальної аналітики й 

професіоналізму аналітиків, а також на підвищення ролі в соціальній аналітиці аналі-

тичних спільнот, використання у сфері стратегічних комунікацій і консалтингу з пи-

тань війни та миру в умовах інформаційного суспільства потенціалу недержавних ана-

літичних центрів, останні “…нині розглядаються як інтелектуальний ресурс, який дає 

змогу вирішувати як тактичні, так і стратегічні завдання будь-якого рівня” [45, с. 55]. 

Нині формується глобальна аналітична спільнота. Нові можливості перед аналітични-

ми організаціями відкривають “стрімкий розвиток науки про дані – акумуляція “вели-

ких даних”, застосування щодо них технологій машинного навчання, а також розши-

рення сфери застосування підходу до вироблення рішень, обґрунтованих даними” [46]. 

4. Усунення псевдоаналітиків з простору надання аналітичних послуг. Наприклад, 

“Тексти” зібрали й оприлюднили дані (довідку й історію діяльності) про 118 організа-

цій та 223 персоналій, які займалися сумнівними соціологічними опитуваннями та 

прихованим піаром політиків протягом останніх 15 років
4
. 

Оскільки наразі відсутня загальноприйнята класифікація соціальних аналітиків, 

доцільно звертатися до інформаційно-аналітичної та консалтингової діяльності найві-

доміших та найактивніших представників суспільних і поведінкових наук. Аналітик 

К. Зарембо та група дослідників розробили принципи, алгоритм підготовки доступно-

го та легкого для сприйняття навіть пересічними громадянами аналітичного тексту 

[47]. Водночас без відповідної якості аналітики, яку здатні підготувати лише професі-

онали з навичками публічної комунікації, така аналітика є вразливою, оскільки таким 

чином зростає, як показав Н. Томас, хибний інтелектуальний егалітаризм і, як наслі-

док, виникають так звані “диванні експерти” [48]. 

                                                           
4
 Продавці рейтингів. База псевдосоціологів та прихованих піарників. Texty.org.ua. URL: 

https://texty.org.ua/d/socio/ 
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Особлива роль у поширенні ідей та інформації щодо війни та миру в публічному 

просторі належить так званим публічним інтелектуалам, частина з яких наполегливо 

намагається презентувати себе як аналітиків. Проте до цього часу немає навіть чіткого 

визначення цієї соціальної групи, її специфіки, місії та ролі в публічній комунікації із 

складних для розв’язання суспільних проблем, які загострюються до, під час і після 

воєн. Як наслідок, створюється проблемна ситуація, сутність якої полягає в невідпо-

відності між важливістю публічності в розбудові демократичного суспільства і роллю 

задіяних у цьому процесі численних аналітиків, експертів. 

Т. Василевська окреслила основні лінії тривалої міждисциплінарної дискусії щодо 

призначення публічних інтелектуалів у ситуації, коли перед людством, за її визначен-

ням, постали три глобальні виклики – невизначеність, багатоманітність, складність. Ці 

риси привертають увагу і до неоднозначності, багатоманітності й складності покли-

кання публічного інтелектуала як ученого та політика, тобто до його дуальності, про-

фесіоналізму, моральності й компетентності, зокрема щодо проблеми війни. Функціо-

нал публічного інтелектуала відрізняється від функціоналу інших суб՚єктів інформа-

ційних відносин, насамперед, в царині “виконання важливої публічної функції: вони 

обговорюють й надають оцінки явищам і процесам суспільного життя. Не збирають і 

висвітлюють факти, як це роблять представники ЗМІ, а формулюють судження про 

факти” [49, с. 289]. Однак потребує уточнення теза про те, що “…нині роль інтелекту-

алів не завершується на етапі осмислення певних процесів, вона переходить у пове-

дінкові сфери” [49, с. 290]. Цей висновок варто поширити на діяльність усіх груп соці-

альних аналітиків, які виконують не тільки дослідницьку, але й практично-

перетворюючу функцію. 

Сутнісно-змістовна підготовленість полягає в усвідомленні аналітиками традицій-

ного та інноваційного в сучасній війні, в осмисленні її характеру й змісту, особливо в 

умовах асиметричності війни [50]. Тому серед основних вимог до аналітиків війни як 

суб՚єктів інформаційних відносин має бути сформованість і розвиненість таких компе-

тентностей: 

– інформаційно-аналітичної компетентності як здатності аналітика проводити  

теоретичне й емпіричне у дослідженнях проблем війни, адже “…в науках аналітично-

го напряму (зокрема в аналітичній соціології) відбувається як поділ, так і інтеграція 

пізнання (знання) вченого-теоретика та вченого-емпірика” [51]; 

– цифрової компетентності – здатності аналітика до аналітичного оброблення 

інформаційних потоків, до роботи з нейронними мережами, що використовують ідеї 

штучного інтелекту [52]. 

Висновки та перспективи подальших розвідок. Аналітичні проєкти в різних 

соціальних науках з’явилися, з одного боку, як реакція на кризу в знанні про суспільні 

явища, процеси, інститути, а з іншого, – у відповідь на практичні потреби забезпечити 

аналітикою ті структури, інституції, які приймають управлінські рішення, транслюють 

їх та мобілізують індивідів і спільноти різного рівня на реалізацію цих рішень з метою 

суспільних перетворень. 

Існування чотирьох основних типів вразливості уяви соціальних аналітиків війни 

зумовлені неготовністю експертів співпрацювати в міждисциплінарному просторі із 



 

94 

Хижняк Л.М., Сичова В.В., Хижняк О.В. 

 

ISSN 1681-116X. Ukr. socìum, 2022, № 2 (81)  

застосуванням міждисциплінарного підходу, несформованістю аналітичних спільнот і 

слабкою їх затребуваністю й інституційною підтримкою, недостатньою розвиненістю 

інформаційно-аналітичної та цифрової компетентностей зазначених суб՚єктів інформа-

ційних відносин. Для подолання вразливості соціальних аналітиків пропонуються такі 

напрями: створення сучасної інфраструктури аналітичної діяльності; технологізація ро-

боти з аналітичною інформацією при її розробці, збереженні та використанні; підви-

щення професіоналізму аналітиків у частині формування та розвитку інформаційно-

аналітичної й цифрової компетентностей; усунення псевдоаналітиків з простору надання 

аналітичних послуг. 

Соціальна аналітика стає актуальним інструментом не лише дослідження війни, але 

й попередження руйнівного впливу збройних протистоянь на усталений розвиток і навіть 

саме існування суспільства. 

Експерти-аналітики мають бути символом правди, відповідальності, довіри. Пер-

спективним напрямом досліджень може стати розробка технологій підвищення іміджу й 

репутації соціального аналітика як провідника миролюбності та гуманності в сучасному 

світі. 
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