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СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ 

ЗРУШЕНЬ: КЕЙС СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ (АРХЕТИПНИЙ ПІДХІД) 
 

Концепція сталого розвитку є наразі провідною для більшості країн світу. Саме вона 

визначає напрями подальшого розвитку держав, їх політику на міжнародній та вну-

трішній арені, закони, що вони приймають тощо. Вкорінена ця концепція не тільки на 

державному рівні, нею керуються організації при плануванні своєї діяльності й зви-

чайні люди у своєму повсякденному житті. Цілю статті є розгляд особливостей 

стану українського суспільства та вироблення нової стратегій сталого розвитку для 

України. При аналізі українського суспільства використовувалися теорії класиків со-

ціологічної та психологічної думки: Т. Парсонса, О. Шпенглера, П. Штомпки, К. Юн-

га. З їх допомогою було проаналізовано українську суспільну сучасність та виявлено 

теоретичне підтвердження можливості успішного розвитку країни. Також було 

встановлено відповідність законодавства України до цілей сталого розвитку. Це до-

зволило отримати реальну картину дійсності українців та запропонувати можливу 

стратегію сталого розвитку країни, стратегію культурного розвитку, яка дозво-

лить суспільству якісніше дотримуватися визначених цілей та прогресувати у сучас-

ному «світі змін». Більш глибинне занурення дозволило на прикладі діяльності та 

державної політики таких держав як Америка, Південна Корея, Казахстан показати 

доцільність запровадження запропонованої стратегій. В ході роботи також було 

сформовано пропозиції щодо подальшої діяльності країни згідно стратегії культур-

них змін. 

Ключові слова: сталий розвиток, соціальні зміни, реформа, суспільний розвиток, 

прогрес, культура, українці, архетип, архетип Дитини. 
 

Постановка проблеми. У 1992 р. у Ріо-де-Жанейро на міжнародній конфере-

ції в рамках прийняття «Порядку денного на XXI століття» було проголошено па-

радигмальний напрям розвитку людства – забезпечення сталого розвитку. «Сталий 

розвиток» є триєдиною концепцією економічного, екологічного та соціального ро-

звитку, що, водночас, дозволяє забезпечити належне існування як для сучасних так 

і для майбутніх поколінь. Україна, як одна з європейських країн, що орієнтована на 

прогресивне зростання, також намагається будувати свою політику згідно тез ста-

лого розвитку. На жаль, за 27 років незалежності прогрес визначеного напрямку 

відбувається дуже повільно. В Україні не існує загальноприйнятої стратегії впро-

вадження концепції сталого розвитку, яка б враховувала реалії та особливості еко-

номічної, екологічної та соціальної сфер українського суспільства. 

Аналіз останніх публікацій. Концепція сталого розвитку впроваджується на 

глобальному рівні. Для її розвитку та розробки моделей впровадження залучені 

вчені з усіх країн. Вагомий внесок в розробку концепції сталого розвитку зробили: 

В. М. Андерсон, Н. М. Андрєєва, В. В. Беренс, З. В. Герасимчук, Р. В. Кейтс, Д. Л. 
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Медоуз, Д. Х. Медоуз, Й. Рэндерс, М. А. Хвесик тощо. В роботі ми звернемо увагу 

на праці таких вітчизняних науковців як І. К. Бистряков, О. І. Бородіна, С. М. Ілля-

шенко, М. А. Хвесик та проаналізуємо їхні підходи до впровадження концепції 

сталого розвитку в Україні. 

Мета статті – проаналізувати процес впровадження сталого розвитку в Укра-

їні за допомогою класичних соціологічних теорій та запропонувати стратегію роз-

витку українського суспільства на основі ідеї сталого розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Прогрес є метою життєдіяльності 

будь-якого суспільства. Кожна цивілізація, кожен народ, кожна людина намагають-

ся обґрунтувати свою впевненість в кращому майбутньому. Українці не є виклю-

ченням. Україна є відносно молодою державою. Але етнологічне коріння українців 

можна простежити на віки в історії. Український народ сильний і самобутній, од-

нак він завжди розглядався як частина слов’ян. Тому теоретичні обґрунтування 

майбутнього розвитку українців ми знаходимо, насамперед, у вчених, що розвива-

ли теорії розвитку цивілізацій М. Я. Данилевського і О. Шпенглера. 

М. Я. Данилевський вважав, що не існує загальнолюдської цивілізації, існу-

ють різні культурно-історичні типи цивілізацій. О. Шпенглер був послідовником 

його ідей. Кожен з цих вчених у своїх теоріях зосереджували свою увагу на 

слов’янській цивілізації, точніше на зародженні слов’янської культури, що є пер-

шим етапом в розвитку культурно-історичних типів цивілізацій. За логікою О. 

Шпенглера, слов’янська культура стоїть тільки на початку свого «життєвого цик-

лу» і ще має пройти три фази: 1) докультурний, або «етнографічний» стан; 2) влас-

не культурний період, що підрозділяється на «ранній» і «пізній» періоди; 3) період 

цивілізації. Тобто саме зараз, у ХХІ столітті, слов’яни мають шанси на успішний 

розвиток своїх суспільств. 

Оскільки українці завжди були частиною слов’ян, тезу про початок розвитку 

можна застосувати і до українського суспільства. Однак сповна реалізувати свою па-

сіонарність, на нашу думку, українське суспільство зможе, зокрема, якщо впрова-

джуватиме універсальний тренд глобального світу ‒ ідеї стабільного розвитку (через 

розбудову державної політики та формування культурних, поведінкових цінностей 

на їх основі). Адже, на нашу думку, саме ця концепція є найбільш відповідною без-

пековим викликам сучасного глобального світу, є досить грунтовно концептуально 

обгрунтованою та уже результативно впроваджується у багатьох країнах світу. Ця 

концепція гарантує прогресивний розвиток на основі поступових соціальних змін 

(зокрема, через соціальні реформи як вид соціального прогресу) [17]. 

Також для підтвердження можливості успішного розвитку України ми зверни-

мося до концепції архетипів К. Юнга. Ми вважаємо залучення цієї концепції дореч-

ним, адже саме універсальне психічне лежить в основі всіх суспільних структур. Ар-

хетипи – це соціальні інстинкти [8], які виступають в якості структурних елементів 

колективного несвідомого. Їх специфіка стосується людства як певного цілого [8]. К. 

Юнг виділяв декілька архетипів колективного несвідомого: Матері, Дитя, Тіні, Ані-

муса, Аніми, Мудрого старця, Мудрої старої. Застосовуючи цю концепцію до украї-

нців як великого об’єднання людей можна зауважити, що їм притаманний архетип 

Дитини. Як у великої соціальної групи, в українців можна спостерігати жагу до но-

вого та любов до навчання. Тож при належній освітній діяльності державного апара-
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ту та утверджені описаної вище концепції сталого розвитку, суспільство має шанси 

на стабільне прогресивне зростання. Навіть сам К. Юнг зауважував, що дитина – по-

тенційне майбутнє, і суттєвими аспектами мотивів дитини є майбуття [18].  

Підхід сталого розвитку було проголошено на конференції 1992 року і мав він 

таке формулювання: «розвиток, який задовольняє потреби нинішнього покоління 

без шкоди для можливості майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби». 

Наразі це є основним трактуванням концепції сталого розвитку, на якому базують-

ся усі існуючі стратегії сталого розвитку.  

Стратегію можна визначити і як певний парадигмальний вектор, в контексті 

якого розглядається процес становлення сталого розвитку. Наразі існує досить ба-

гато різних парадигмальних теорій. Наприклад, підходи випереджувального розви-

тку, стратегія поступових соціальних змін (Дж. Дак) та інші. Різні підходи визна-

чають яким чином той чи інший суб’єкт вважає за потрібне кординувати існуючий 

розвиток країни, регіонів, субрегіонів тощо із сталим розвитком, основні цілі якого 

сформовано у документах ООН [4]. Сталий розвиток передбачає гармонійний роз-

виток трьох сфер: екологічної (для збереження довкілля), економічної (для забез-

печення зростання за умови збереження соціальної справедливості та екологічної 

відповідальності), соціальної (для впровадження та підтримки справедливого роз-

поділу благ) [5]. І саме стратегія гармонійно координує послідовність змін в сучас-

ному суспільстві. Адже зрозуміло, що економічна, екологічна, соціальна сфери 

мають як спільні вектори розвитку, так і діаметрально протилежні, що потребують 

узгодження. 

В Україні наразі немає чіткої стратегії впровадження принципів сталого роз-

витку. Діяльність в цьому напрямку фрагментарна та нерезультативна. З основних 

документів України щодо сталого розвитку можна визначити Указ Президента 

України про Стратегію сталого розвитку «Україна - 2020» [2] та Національну допо-

відь «Цілі сталого розвитку: Україна» [20]. Виходячи з вказаних документів, зазна-

чаємо, що Україна дотримується таких векторів: вектор розвитку, вектор безпеки, 

вектор відповідальності, вектор гідності. В рамках них передбачається реалізація 

62-ох реформ та програм розвитку держави. Хоча ці вектори мають взаємодопов-

нювати одне одного, очевидно, що виконання всіх завдань одночасно в умовах по-

літико-економічної нестабільності в сучасній Україні призводить до загального га-

льмування прогресу.  

Щодо формування культурних цінностей ситуація в Україні зовсім не контро-

люється. Для прикладу розглянемо екологічне виховання українців. У 2017 р. було 

прийнято Національну стратегію управління відходами в Україні до 2030 року, а в 

2018 р. – Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку». На рівні громадян 

метою законів було сприяння сталому розвитку шляхом охорони довкілля та без-

пеки життєдіяльності людей. На жаль, ніякої системної (на рівні держави) інфор-

маційної чи освітньої кампаній не проводилося. Тож більшість громадян України 

не мають знань та навичок щодо впровадження нових підходів поводження із сміт-

тям, енергоефективності, екологічно відповідальної підприємницької діяльності.  

Сучасний стан розвитку суспільства, як ніколи, є відображенням часових змін 

у суспільстві. Час є універсальним контекстом соціального життя. Але при цьому 

час є не тільки універсальним виміром соціальних зміни, але і їх основою, конс-
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труюючим чинником [17]. Нинішній історичний момент в Україні відчувається як 

ніколи гостро. Вперше з моменту проголошення незалежності України українці по-

чинають відчувати зміни. Революція гідності, анексія АРК, воєнні дії на території 

країни – усе це є проявами трансформації суспільства. Відчуваючи ці зміни, украї-

нці починають згуртовуватися для забезпечення своєї безпеки і безпеки своєї краї-

ни. Це засвідчує зростання рівня патріотичних настроїв українців [11]. 

На жаль, бажання діяти є не єдиною умовою успішного розвитку. Наразі мо-

жна констатувати, що українці готові до змін, але вони не мають теоретичного та 

культурного бекграундів для згуртованих обдуманих дій. Сьогодні поступово змі-

нюється увесь світ. Цілі сталого розвитку поступово виконуються компаніями та 

громадянами різних країн. Наприклад, транснаціональна компанія Adidas випусти-

ла модель кросівок UltraBoost Uncaged Parley вироблених із океанічного сміття. 

Широковідомий будинок моди Chanel відмовився від використання шкіри та хутра. 

А нещодавно по всьому світі відбулася масова акція школярів із закликом захисти-

ти планету від екологічної загрози. Почалася вона із звичайної шведської школярки 

Ґрети Тунберґ яка у серпні 2018 р. кожної п’ятниці виходила на страйк заради клі-

мату під будівлею парламенту Швеції. Наразі теги #Fridays4future і #Climatestrike 

швидко розповсюджуються. Багато студентів і дорослих почали протестувати по 

всьому світу. 

Останнім часом жителі України зменшили використання газу вдвічі. Звісно 

можна намагатися пояснити це екологічною свідомістю українців, але, насправді, 

це всього лише вимушена необхідність викликана економічною ситуацією в дер-

жаві. На жаль, в українському суспільстві екологічно відповідальні установки як 

феномен буденної свідомості формуються дуже повільно. Сьогодні час «стискаєть-

ся» з неймовірною швидкістю. І хоча українці вже відчули необхідність змін, вони 

до них все ще залишаються не готовими.  

Для оптимізації роботи держави та суспільства в Україні необхідно зазначити, 

які саме критерії для впровадження сталого розвитку слід використовувати. Про-

аналізувавши реформи, що відбуваються, ми робимо висновок, що майже всі вони 

передбачають зміни інституційного характеру, тобто, структурні зміни. Саме тут 

необхідно звернутися до класика структурно-функціонального підходу в соціології 

Т. Парсонса.  

Т. Парсонс наголошує, що соціальна система має свою власну структуру із рі-

внями: індивід – група – інститути – суспільство в цілому. Очевидним фактом є те, 

що зміни однієї із складових зумовлюють хоча б мінімальні зміни в інших. Отже, 

інституціональні зміни українського суспільства мають бути підкріплені змінами і 

в інших сферах. Зауважимо, інституційні зміни продиктовано новообраним векто-

ром європейського розвитку (тобто змін на рівні суспільства). Але ми не знаходимо 

жодного нормативно-правового документа на підтримку перетворень на індивідуа-

льному чи груповому рівнях. Звісно в Указі Президента України про Стратегію 

сталого розвитку «Україна - 2020» зазначено, що в Україні створено нову ідею – 

«ідею гідності, свободи і майбутнього» [2]. Але не має належних інших документів, 

які б декларували, наприклад, цілеспрямоване намагання формувати нові ціннісні 

установки українців у напрямку підвищення екологічно відповідальної поведінки. 
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А саме культурний розвиток є одним з визначальних факторів успішності соціаль-

них реформ, зокрема і формування нових інституцій у суспільстві. 

Все ж необхідно повернутися до критеріїв, що допоможуть встановити конце-

пцію сталого розвитку як одну з провідних концепцій розбудови суспільства. Вва-

жаємо доцільним знов таки звернутися до Т. Парсонса. У своїй праці «Про струк-

туру соціальної дії» він пише: «для забезпечення стабільності всієї соціальної сис-

теми життєво важливим є наявність згоди по відношенню до … основних орієнта-

цій вибору з альтернатив» [14]. Тобто більшість людей, що є членами суспільства, 

мають схвалювати та приймати однакові рішення для стабільної та прогресивної 

діяльності системи. Найефективнішим способом розвитку одностайності в прийн-

ятті рішень є розвиток спільних критеріїв прийняття рішень, тобто цінностей і мо-

ралі людей, розвиток їх культури.  

Підтвердження першочерговості культури в розвитку суспільства можна 

знайти і у О. Шпенглера. Він розглядає світову культуру як ряд незалежних одна 

від одної культур, що проживають, подібно до живих організмів, періоди зарод-

ження, становлення і вмирання [16]. 

Ту ж необхідність розвитку культури як на загальному, так і на індивідуаль-

ному рівнях можна вивести і з концепції архетипів К. Юнга. Адже для активізації 

архетипу необхідна «психічна енергія», напруження між примітивною природою 

новонародженого і його високодиференційованою спадковістю [8]. Поряд з досві-

дом, залишений предками, наразі українці потребують якомога швидшого форму-

вання нових сучасних культурних звичок на основі цього досвіду. 

На нашу думку, формування нової ціннісної картини світу в українців сприя-

тиме впровадженню ідей сталого розвитку на практиці, в тому числі і її розвитку у 

буденній свідомості та поведінці кожної людини. Також важливим наслідком пере-

оцінки ціннісних орієнтацій українців має стати розбудова громадянського суспі-

льства, що є одним з гарантів сталого розвитку в документі «Україна - 2020». 

Важливим фактом є те, що хоча концепція сталого розвитку передбачає моні-

торинг людського розвитку, система не включає моніторинг цінностей і культури 

людей (контролюються такі показники: 1) рівень життя (оцінений через ВНП на 

душу населення), 2) рівень грамотності населення (очікувана тривалість навчання), 

3) очікувана тривалість життя (оцінка довголіття). Це означає, що необхідно окре-

мо зосередити увагу на розвитку культурних установок українців, що відповідати-

ме цілям сталого розвитку.  

Багато держав наразі намагаються розвивати культурну сферу суспільства для 

популяризації певних ціннісних орієнтацій. В першу чергу, це відбувається за до-

помогою масової культури. У Великому енциклопедичному словнику масову куль-

туру пояснюють як «поняття, що охоплює різноманітні і різнорідні явища культури 

ХХ ст., які поширені в зв'язку з науково-технічною революцією і постійним онов-

ленням засобів масової комунікації» [13].  

Головним розповсюджувачем масової культури є США. Американський кіне-

матограф є наймасовішим у світі. «РКО», «Парамаунт», «Коламбія», «Метро-

Голдвін-Майер», 20th Century Fox ‒ всі ці компанії є виробниками фільмів, мульти-

ків та телепередач, які транслюють американські цінності. Прихильників амери-

канського кінематографу можна знайти скрізь, а й відтак прихильників американ-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/20th_Century_Fox
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ських цінностей також. Таж ситуація склалася і з музичною сферою США. Амери-

канські співаки та актори є чи не найпопулярнішими людьми на Землі. Мільйони 

людей наслідують їх спосіб життя та розділяють їх думки.  

Хоча американський ноумен масової культури є найрозповсюдженішим варто 

звернути увагу ще на декілька прикладів із сучасності. Зараз набирають популяр-

ності виконавці із Південної Кореї. Однією з найпопулярніших груп є BTS. Нещо-

давно учасники цієї групи брали участь у 73-й Генеральній Асамблеї ООН, де про-

голошували промову. BTS разом із ЮНІСЕФ є засновники кампанії Love Myself, 

яка покликана підтримувати молодих людей по всьому світу. Із листопада 2017 р. 

понад 500 млн корейських вон було пожертвувано на підтримку цієї кампанії са-

мими співаками. Наразі Південна Корея відома тим, що різні організації дуже акти-

вно працюють над поліпшенням якості життя дітей та підлітків у всьому світі. 

Також цікавим є розвиток культури Казахстану. Казахстанська музична куль-

тура не є настільки ж популярною як вищеописані явища. Вона переважно орієнто-

вана на внутрішній ринок споживачів. Але в рамках своєї країни вона має неаби-

який вплив. Ninety One – найпопулярніший бойз-бенд, який є зачинателем молоді-

жної моди в Казахстані. Примітним є факт, що один з учасників гурту Д. Мухамет-

калієв є «народним депутатом» з 2018 р. Це стало можливим через референдум, за 

допомогою якого молодого артиста і було призначено на посаду.  

Вплив культури на свідомість людей значний. Цей факт не можна заперечува-

ти. Українці потребують швидкої та кардинальної зміни свідомості для того, щоб 

зуміти пристосуватися до змін у світі, що зараз відбуваються. На нашу думку, для 

переорієнтації ціннісної картини українців та впровадження стратегії культурного 

розвитку, по-перше, слід взяти за взірець цінності громадян ЄС, які визначено в 

Маастріхтському договорі: «Союз заснований на цінностях поваги людської гідно-

сті, свободи, демократії, рівності, правової держави і дотримання прав людини, 

включаючи права осіб, що належать до меншин. Ці цінності є спільними для дер-

жав-членів в рамках суспільства, що характеризується плюралізмом, недискримі-

нацією, терпимістю, справедливістю, солідарністю і рівністю жінок і чоловіків» [1]. 

По-друге, необхідно почати активне формування цих цінностей у нових поколінь 

через викладання у школі відповідних дисциплін, створення клубів та спілок з ме-

тою поширення ідеї сталого розвитку та його культури, публікації необхідних ма-

теріалів у ЗМІ, Інтернеті. По-третє, необхідно розвивати масову українську культу-

ру, що стане транслятором нових українських цінностей та напрямів зростання в 

руслі концепції сталого розвитку.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Сьогодні концепція стало-

го розвитку є провідною в більшості країн світу. На жаль, ситуація в Україні дещо 

інша. Ні де-юре, ні де-факто в країні не проголошено домінування принципу стало-

го розвитку у комплексних програмах розбудови держави та суспільства. І якщо 

прийняття відповідних офіційних документів може відбутися без перешкод, реаль-

не впровадження принципу сталого розвитку серед людей гальмується їх ціннісно-

моральними орієнтаціями, які не повною мірою відповідають викликам сучасного 

суспільства. Яскравим прикладом є Національна стратегія управління відходами в 

Україні до 2030 року. Вона декларує поодинокі інституційні зміни, але не супрово-

джується жодними освітніми чи інформаційними кампаніями. Через це нові цінно-
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сті екологічно-відповідальної поведінки українців як установки масової свідомості 

не формуються. Отже, необхідна державна підтримка формування і розвитку в 

українців нових цінностей та культурних установок, відповідно наративам сталого 

розвитку – екологічної відповідальності, соціальної справедливості, неспоживаць-

кої поведінки тощо. Найбільш дієвий спосіб досягнути цього – через освітні та ін-

формаційні кампанії. Їх дієвість в українському суспільстві обгрунтовується влас-

тивим йому значною мірою архетипом Дитини, завжди відкритої до навчання та 

пізнання нового. Поступовість і системність підтримки означених перетворень в 

свідомості українців, популяризація важливості об'єднання зусиль суспільства в 

контексті сучасних безпекових викликів посилюватиме інституційні зміни, пов'я-

зані з реформами у секторах, дотичних до впровадження ідей сталого розвитку в 

економіку охорону навколишнього середовища, соціальну сферу. Наразі реформи, 

що відбуваються в Україні, потребують додаткового вивчення з метою їх трансфо-

рмування для більшої відповідності концепції сталого розвитку, підкріплення осві-

тніми та інформаційно-просвітницькими кампаніями, які, хоча і потребують багато 

часу, демонструють високу результативність у довготерміновій перспективі. 
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STRATEGIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE CONTEXT  

OF CIVILIZATIONAL CHANGES: A CASE OF MODERN UKRAINE  

(ARCHETYPAL APPROACH) 

The Concept of Sustainable Development is the leading way for most of the countries. It 

determines the directions for the development of the countries, their policies on the 

international and domestic scenes, the laws that they adopt, etc. This concept rooted not 

only at the state level. Organizations are guided by it when they plan their own activities. 

Also, ordinary people are guided by it in their everyday lives. The purpose of the article 

is to review the peculiarities of the state of Ukrainian society and the development of a 

new strategy for sustainable development of Ukraine. In the analysis theories of classics 

of sociological and psychological thought were used: T. Parsons, O. Spengler, P. 

Stompky, K. Jung. With their help, the Ukrainian social modernity was analyzed and the 

theoretical confirmation of the possibility of successful development of the country was 

discovered. The compliance of Ukraine's legislation with sustainable development goals 
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was also established. This allowed us to get a real picture of the reality of Ukrainians 

and to propose a possible strategy for sustainable development of the country, a strategy 

of cultural development that would allow the society to achieve the goals better and to 

make progress in the modern "world of changes". A deeper immersion allowed (on the 

example of the activities and state policies of such states as America, South Korea, and 

Kazakhstan) to demonstrate the feasibility of introducing the proposed strategy. During 

the course of the work, proposals were made for further activities of the country in 

accordance with the strategy of cultural changes. 

Keywords: sustainable development, social changes, reform, social development, pro-

gress, culture, Ukrainians, archetype, Child archetype. 
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АРХЕТИПНА СКЛАДОВА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ІНСТИТУЦІЙНИХ 

МЕРЕЖ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
1
 

 

Актуальність дослідження безпекового аспекту процесів сьогодення та перспектив 

розвитку в рамках архетипної методології визначається тим, що системна транс-

формація суспільства вимагає більш точно визначати чинники ряду процесів. Ця про-

блематика також актуалізується в контексті курсу на формування ефективного 

діалогу з суспільством, дослідження механізмів і способів поліпшення якості взаємо-

дії держави, бізнесу та суспільства. Тому виникає необхідність розробки теоретико-

методологічних основ комплексної моделі організації взаємодії процесів індивідуаль-

ного саморегулювання, корпоративного розвитку та державного управління на основі 

архетипного підходу. Метою дослідження є аналіз архетипної складової формування 

інституційних мереж в контексті безпекових стратегій. Інституціонально-

мережевий підхід до безпекових стратегій припускає розгляд сукупності інститутів 

та закономірностей їх взаємодії в рамках активних мереж, що забезпечують перет-

ворення ресурсів в реальні результати ефективними методами відповідно до націона-

льного контексту та запитів соціуму. Джерело відповідей на питання забезпечення 

безпеки запропоновано розглянути з точки зору архетипів. Підходи, викладені в дослі-

дженні, ґрунтуються на розумінні того, що в сучасних умовах не може обмежувати-

ся традиційними методами управління та реагування на загрози національній безпеці. 
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