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КРИЗА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА МОЖЛИВІ
НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ

Після завершення «холодної війни» біполярна система
міжнародних відносин, що ґрунтувалася на загрозі загального
знищення, зазнала трансформації у бік системи, заснованої на
загальному консенсусі впливових гравців. Провідні держави спільно
вирішували (чи намагалися вирішувати) проблеми загальної
значимості, а підтримання контролю над ситуацією на
регіональному рівні покладалося на відповідних держав-гегемонів.
Зокрема, територія колишнього Радянського Союзу, окрім держав
Балтії, була фактично передана під контроль Росії, яку на заході
розглядали в якості партнера і навіть потенційного союзника. Самі
ці держави переймалися підтриманням контролю у власній «сфері
інтересів» і не проявляли особливого інтересу до того, що
відбувалося за її межами. При цьому існували певні обмеження у
діяльності країн-гегемонів, зокрема, по-перше, вони не могли
одноособово змінювати територіальні межі інших держав. По-друге,
для проведення силової акції у власній «сфері інтересів» країна-
гегемон потребувала узгодження з іншими великими партнерами та
бодай формального схвалення на рівні міжнародних інституцій,
насамперед ООН. Такий порядок хоча й не був ідеальним (бо не був
закріплений на міжнародно-правовому рівні у вигляді
зобов’язуючого договору), все ж давав можливість підтримувати
міжнародну стабільність на основі хитких балансів сил.

Київський Майдан і особливо агресія Росії щодо України стали
каталізатором руйнування системи балансів постбіполярної доби,
заснованих на відповідних силових потенціалах. Як вважає відомий
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російський дослідник з Московського центру «Карнегі» Д.Трєнін,
активність Москви на українському напрямі, що призвела до появи
нової редакції «холодної війни», знову вивела Росію у глобальні
гравці, як це було станом на 1989 рік.

Отже, що отримав світ внаслідок загострення ситуації навколо
України?

По-перше, поставлено під сумнів недоторканість кордонів після
завершення «холодної війни» і процес їх перегляду, причому не
завжди мирний лише набиратиме силу. Це загрожує насамперед
державам пострадянського простору, не кажучи вже про менш
стабільні регіони Азії і Африки. Таким чином, загальний рівень
конфліктності у світі суттєво зростає.

По-друге, нового дихання отримують сепаратистські рухи,
оскільки відкрита скринька Пандори полегшеного виходу з одних
держав і приєднання до інших. Не можна вважати, що за певних
обставин це не стосуватиметься і європейського континенту. Про це
свідчать процеси в іспанській Каталонії, спроби Шотландії вийти зі
складу Об’єднаного Королівства тощо.

По-третє, серйозного удару завдається режимові
нерозповсюдження ядерної зброї в силу того, що ніхто не може
гарантувати безпеку країн, що добровільно чи під примусом
відмовилися від цього виду зброї масового знищення. Мова
насамперед йде про Іран, а також Північну Корею, яка ігнорує будь-
яку занепокоєність світової громадськості щодо її ядерної програми.
Слід також звернути увагу на те, що зростає роль і значення перш за
все тактичної ядерної зброї як інструменту взаємного стримування.
Небезпека полягає у тому, що психологічний поріг сприйняття
можливості тактичного ядерного удару значно нижчий, ніж
стратегічного.

По-четверте, зміцнюється регіональна безпекова біполярність у
Європі/Євразії на основі розбудови вже існуючих інститутів. НАТО
отримує «друге дихання» і фактично відроджується холодна війна
між Заходом і Росією. На превеликий жаль, більш ніж два
десятиліття свого існування пост біполярна міжнародна система
виявилася без надійних інструментів безпеки і зараз світ перебуває,
умовно кажучи, у 1938 році. Авторитет і сила гегемона фактично не
працює
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Які можливі варіанти виходу із кризи проглядаються у

даній ситуації?
Спочатку потрібно принаймні спробувати виробити спільне

бачення основними учасниками міжнародного процесу причин та
характеру кризи сучасних міжнародних відносин. Другим кроком
стане розробка та впровадження адекватного механізму та
відповідних інструментів для підтримання міжнародної
стабільності. Ініціативу у цьому процесі повинні насамперед
проявити західні держави. Можна стверджувати, що вони вже майже
вийшли зі стану невизначеності і розпочали спершу на
концептуальному, а згодом і на інструментальному рівні
переглядати свою політику у сфері глобальної та регіональної
безпеки. Про це свідчать заява заступника Генерального секретаря
НАТО А. Вершбоу про те, що Росія більше не розглядається в якості
партнера, а є противником. Ця теза закріплена в офіційних
документах Альянсу і вже стала основою для майбутньої стратегії.
Також країни «великої сімки» і міжнародні інституції розробляють
стратегію радикального зниження залежності від російських
енергоносіїв і готові допомогти Україні у вирішенні даної проблеми.

Зараз відпрацьовується нова система регіональної безпеки і
стабільності, що базується на комбінації «м’якої» та «жорсткої» сил.
Мова, зокрема, йде про системний тиск на олігархів, економічні
санкції тощо разом із традиційними засобами (поставки зброї,
використання радників і військ і т.п.). Крім того, не виключається
створення нових інституційних суб-регіональних структур безпеки в
рамках існуючої євроатлантичної системи безпеки. Про це свідчать
формування тристоронньої (уркаїнсько-польсько-литовської
бригади та можливе створення суб-регіональної безпекової
структури на основі ідеї Міжмор’я, яка набуває широкого
розповсюдження в якості альтернативи тимчасової слабкості Заходу
перед лицем російської агресії. Подібні процеси спостерігаються й
на Південному Кавказі, де інтенсифікація військово-безпекової
співпраці обговорюють Азербайджан, Грузія і Туреччина.

Загалом, система міжнародних відносин лише розпочала процес
виходу із кризи і успішність цього процесу насамперед залежатиме
від політичної волі провідних акторів.
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SECURITY & HUMAN RIGHTS
IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE

Security is a complex concept, as is that of Human rights, both coving
a wide range of issues, and it is not surprising that they are interconnected
and respective processes are interacting at many levels and in numerous
areas.

The paper considers multi-dimensional interrelation between security
and human rights in Eastern Europe, which is constituted by a rather
diverse assemblage of countries with different degrees of security (e.g.
some are members of NATO and protected by article 5 of its Treaty), and
of protection of human rights and democratic freedoms.

Below we consider a few dimensions of interrelationship between
security and human rights, with further discussion of how these issues
apply to the region in question.

-Security is a broad term, and human security is seen today as one of
its key components. ‘Human security’ (HS) is still another concept with
multiple interpretations. The UNDP’s 1994 report looked at HS as either
‘freedom from fear’ and ‘freedom from want’, already causing certain
ambiguity. But the scope of its interpretation has gradually expanded, and
a 2012 UN Resolution described human security as “the right of people to
live in freedom and dignity, free from poverty and despair.” Whatever the
interpretation of human security, it is obviously related to the concept of
human rights that also unequivocally focuses on ‘freedom from fear’, and
more broadly understood, also ‘freedom from want’, and in any case, is
closely related to the concept of dignity.

-If we move to the level of national security, understood as ability of a
state to protect its population, territory and vital institutions against any
threat, whether internal or external, it would be logical to argue that
inability to protect the population and state institutions should imply the
inability to protect human rights, minority rights, and democratic
freedoms.

-When a state or a community sees itself under threat, whether real,
exaggerated or just imaginary, respective leadership tend to introduce
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certain measures and policies in order to diminish such threats
and increase security, and frequently there is a temptation to introduce
measures that may weaken the legal guarantees of human minority rights
protections. Often some issues may get ‘securitized’ for political reasons,
exaggerating or inventing their security-related aspects, which in its turn
may lead to suspension or weakening of the mechanisms for protection of
human and minority rights and democratic freedoms, or even to their
violations. This is in particular the case when a certain group of people
(an ethnic or religious community, political activists, social movements,
migrants or refugees) are seen as a threat and this issue is excessively
‘securitized’. It should be also stressed that even when there is no
excessive securitization of threats, their existence may require restrictions
on human and democratic rights, and here the key issue is how to find
balance between the need to counter threats (that may also eventually
threaten human security and rights) by restricting democratic rights, and
the immediate need to directly safeguard these rights.

What we currently observe in much of Eastern Europe is the trend for
rising nationalism and political radicalism, all employing populist
incitement of fear, securitization of existing problems (such e.g. as
current migrant crisis in Europe), in order to strengthen authoritarian
tendencies, isolationism, xenophobia, and Euro-skepticism.  While some
of these tendencies can be easily observed in other parts of Europe as
well, Eastern Europe is particularly vulnerable due to relative weakness
of its democratic institutions, and the long experience of leaving under
authoritarian regimes.

The paper considers specific cases of the relationship between
security, securitization, and human rights in several Eastern European
states where such tendencies are particularly visible (Hungary, Poland,
Ukraine, Slovakia) in an attempt to conceptualize the internal and
external factors influencing such development in one or another direction,
and looks for the way to find an optimal balance between security and
human rights when real threats do exist (e.g. in Ukraine), or the ways to
counter populist identity politics thriving on public fears and securitizing
them for political reasons.

REFERENCES:
A Conceptual Framework for Human Security, by Sabina Alkire,

WORKING PAPER 2, Centre for Research on Inequality, Human



10

Security and Ethnicity, CRISE, Queen Elizabeth House, University of
Oxford 2003.

A. Brysk, Global Good Samaritans. Human Rights as Foreign
Policy, Oxford University Press 2009.

Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady
XXI wieku, red.  K. Czornik, M. Lakomy, Katowice 2014.

W. Osiatyński, Prawa człowieka i ich granice, Kraków 2011.
Sarah B. Snyder, Human Rights Activism and the End of the Cold

War. A Transnational History of the Helsinki Network, Cambridge
University Press 2011.

Олександр Кучик
канд. іст. наук, доцент,

Львівський національний університет
імені Івана Франка

м. Львів

УКРАЇНА У БАГАТОСТОРОННЬОМУ СПІВРОБІТНИЦТВІ
В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОГО

МІЖНАРОДНОГО ПОРЯДКУ

Зовнішньополітична діяльність України на сучасному етапі
зіштовхнулася з низкою проблем як теоретичного так і практичного
характеру, пов’язаних зі змінами міжнародної ситуації у світі. З
огляду на це зміни у системі міжнародних відносин позначені
активізацією російських ревізіоністських настроїв поставили перед
світом низку питань глобального маштабу. Одним з головних –
функціонування міжнародного порядку та, трансформацію
принципів функціонування міжнародної системи. У цьому контексті
Україна стала одним з рушіїв міжнародного процесу, що поширило
в українському політичному дискурсі дискусію щодо суб’єктності
України у міжнародних відносинах.

На цьому фоні простежується активізація української присутності
у багатосторонніх форматах співробітництва, як от міжнародних
міжурядових організаціях та у діяльності також неформальних
об’єднаннях та інституціях. З іншого боку проглядається певне
«розмивання суверенітету» держави та послаблення її ролі у
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міжнародних відносинах. Хоча у деяких випадках саме
неефективність міжнародних інститутів багатостороннього
співробітництва зумовлює необхідність задіяння впливових держав
(геополітичних гравців) до розв’язання «важких питань» у
відносинах з іншими державами.

Україна сьогодні є учасником 77 міжнародних міжурядових
організацій1 у переважній більшості з яких є повноправним членом.
Серед них найвідомішими є організації системи ООН та низка
спеціалізованих організацій галузевого співробітництва. При цьому
слід відзначити доволі значні обсяги фінансування з Державного
бюджету передбачені на сплату членгських внесків до бюджетів
організацій. Окрім цього слід враховувати державні асигнування на
діяльність українських представників та делегацій у діяльності цих
інституцій. У даному контексті необхідним видається ставити
питання ефективності діяльності самої міжнароднорї інституції та
використання в повній мірі її потенціалу окремою державою,
зокрема Україною.

Особливо актуальним питання активізації української участі в
багатосторонньому співробітництві постало після грубого
порушення Росією цілої низки міжнародно-правових принципів, що
стали системоутворюючими для функціонування системи
міжнародних відносин у другій половині ХХ століття – початку ХХІ
століття. Грубе втручання у внутрішні справи та наступна воєнна
агресії проти Грузії та України поставили під сумнів ефективність
функціонування міжнародної системи безпеки та міжнародних
відносин загалом. «Канікули біполярності» завершилися грубим
порушенням державою-агресором нитзки міжнародних принципів,
що у свою чергу призвело до активізації пошуків Україною шляхів
захисту власного суверенітету та територіальної цілісності у
діяльності міжнародних інститутів. У цьому контексті слід
наголосити й на тому, що низка міжнародно-правових документів
(конвенцій, декларацій та заяв) виявилися безсилими перед
реваншистськими зазіханнями офіційного кремля. З огляду на це
розширення участі України повинно бути спрямоване на підвищення
ефективності функціонування міжнародних інституцій.

1 Єдиний державний реєстр міжнародних організацій учасником яких є Україна. –
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mfa.gov.ua/ua/about-
ukraine/international-organizations/io-register

http://mfa.gov.ua/ua/about-
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Одним з шляхів оптимізації зусиль є активізація співробітництва
в рамках ООН після початку російсько-української війни та задіяння
частин регулярної армії РФ на сході України та в Криму. Протягом
2014–2015 років Радою Безпеки ООН скликалися засідання з
української проблематики понад тридцять разів. Безумовним
успіхом української дипломатії стало голосування Генеральної
Асамблеї за резолюцію стосовно суверенітету та територіальної
цілісності України, яке виявило розстановку сил не лише в ООН, а
продемонструвало неоднозначність та складність системи
міжнародних відносин. Така складність проілюструвала розкол на
цивілізований світ який ддотримуцється міжнародно-правових норм
та поважає суверенітет та територіальну цілісність держав.

Наступним успіхом стала активізація української присутності в
ОБСЄ через задіяння механізмів останньої до врегулювання
конфлікту на сході України. І хоча ця інституція на сьогодні зазнає
багато критики з боку суспільства та експертного середовища, вона
стала доволі ефективним каналом поширення інформації про стан
російсько-українського збройного конфлікту.  Водночас
розглядаючи діяльність України в ООН та ОБСЄ з метою
врегулювання конфлікту на Сході України слід зважити на факт
серйозного представництва та вполиву російської дипломатії у цих
структурах, яка застосовує елементи «гібридної війни» в діяльності
у цих та багатьох інших інститутах багатостороннього
співробітництва.

З огляду на це доцільним видається спрямувати основну
діяльність українського зовнішньополітичного відомства не лише до
донесення інформації про Україну до світу, а задіяти максимально
інтрументарій санкційного чи рбмежувального характеру
міжнародних організацій членом яких на сьогоднішній день є РФ
для її «нейтралізації» шляхом доведення перед міжнародними
структурами порушень російською стороною міжнародних угод,
конвенцій та статутних документів міжнародних міжурядових
організацій. Особливо ефективними вбачаються такі кроки
української сторони у структурах галузевого співробітництва, як от
Міжнародна організація цивільної авіації, міжнародна морська
організація за допомогою яких Україна могла б намагатися
блокувати використання Росією повітряного та морського простору.
Застосування доволі широкого інструментарію Світової організації
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торгівлі могли б потенційно не лише зменшити впливи
Росії на економіку України, а стати виграшними для ведення
спротиву проти різного роду торгівельних воєн РФ супроти нашої
дерожави.

Іншим, не менш важливим видається організація дипломатичного
тиску за всіма напрямками з вимогою до повернення до
регульованого міжнародно-правовими нормами функціонування
міжнародної систенми на олснові загальноприйнятих норм, що
привело б до повнеої ізоляції російських територіальних домагань та
унеможливилои б розширення російської експансії на нові території.
Кігцевим підсумком мав би стати процес стабілізації міжнародного
порядку. Для української ж зовнішньої політики це стало б
виграшним елементом впровадження програми підвищення
міжнародного іміджу та вирішення нагальних проблем українського
державотворення в контексті гарантування територіальної
ьцілісності та суверенітету держави на міжнародній арені.

Михайло Мацях
к.геогр.н., доцент

Львівський Національний університет
імені І.Франка

ДЖЕРЕЛА ЗАГРОЗ МІЖНАРОДНІЙ БЕЗПЕЦІ:
СОЛІДАРИЗМ VERSUS ІМПЕРІАЛІЗМ

Поняття безпека виводиться від латинського securitas (без
турботи, страху) і фактично завжди стосується “певного стану
суб’єкта, особи, суспільної групи чи держави, у якому вона не
відчуває для себе загрози або може ефективно їй протидіяти”1.

Звідси, міжнародна безпека є станом при якому не відбувається
застосування збройної сили, як у внутрішньому середовищі держав
так і в міжнародних відносинах, або існують механізми, що
дозволяють відвернути таку можливість. Загрози міжнародній
безпеці, як показують приклади історії, створюють конфлікти
інтересів між політичними та економічними елітами країн світу.

1 Cziomer E., Zyblikiewicz L. Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych. –
Warszawa; Kraków,2000. – S. 135.
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Генеза сучасних загроз міжнародній безпеці бере свій початок у
Промисловій революції початку XIX ст., коли усі країни світу
поділились на промислово розвинені та ресурсо - добуваючі. До того
часу коли у світі панувала Європоцентрична колоніальна система,
ситуація залишалась стабільною завдяки політичному та воєнному
контролю за колоніальними володіннями з боку метрополій. Однак
після періоду двох світових війн (1914-1945) колоніальна система
почала руйнуватися і до кінця 60-их років ХХ ст. практично
припинила своє існування. Це призвело до виникнення суверенних
незалежних держав двох типів:

- промислово розвинені держави, які розвивались за рахунок
використання ресурсів колоній;

- колишні колонії, які жили за рахунок експорту сировини та
ресурсів для метрополію.

Така ситуація призвела до того, що виникло протиріччя між
промислово одними та другими, оскільки високі ціни на ресурси
(особливо джерела енергії) стимулювали розвиток одних і згубно
впливали на інших. Це повністю виявило себе в час світової
енергетичної кризи 1973 року, яка призвела до масштабної кризи
економіки Заходу.

Захід знайшов для себе вихід у науково – технічній революції
(НТР), відмові від політики протекціонізму, створенні глобального
ліберального суспільства. Одним з елементів останнього стала
відмова від боротьби між собою на користь солідарної політики
безпеки. Отже парадигмою взаємин для цих країн став солідаризм.

Натомість, значна частина ресурсодобуваючих країн (Ірак, Сирія,
Лівія) значні кошти отримані від продажу енергоносіїв витратила на
розвиток державної бюрократів, створення непомірних для цих
країн збройних, воєнні авантюри за кордоном. Ці суспільства
вирізнялися функціонуванням тоталітарних режимів, що
здійснювали імперіалістичну політику з її традиційною боротьбою
за сфери впливу та агресивністю.

У цій же групі опинився і СРСР, як тоталітарна держава із
асиметрично розвиненою економікою, величезними збройними
силами, та неоімперськими зовнішньополітичними амбіціями.

Звертає на себе увагу той факт, що власне починаючи з другої
половини 70-х років ХХ ст., відбувся справжній спалах
міжнародного тероризму та низка масштабних збройних конфліктів.
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Після розпаду СРСР і краху комунізму, як державної
ідеології, що протиставлялась західному лібералізму, конфлікт між
солідаризмом і імперіалізмом став неминучим, що і виявило себе в
подіях сучасності.

Михайло Акімов,
кандидат юридичних наук, доцент

Національна академія внутрішніх справ

ПРОТИДІЯ СУЧАСНОМУ ПІРАТСТВУ:
ЗДОБУТКИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Одним із найбільш актуальних викликів людству сьогодні є
піратство, що на початку XXI століття зазнало кількісних та якісних
змін і перетворилось на проблему планетарного масштабу.
Справжній сплеск нападів на торгівельні та пасажирські судна
стався біля узбережжя Африканського Рогу (у 2008 році – 293
випадки, у 2009 – вже 406): сомалійські пірати захоплювали та
утримували сотні заручників, отримуючи в обмін на їх звільнення
десятки мільйонів доларів США. Загальні ж щорічні збитки від
піратських нападів (за даними дослідницького центру One Earth
Future Foundation) сягнули астрономічних 6,5 мільярдів доларів
США. Простіше кажучи, через низку обставин різного характеру
(політична нестабільність, воєнні конфлікти низької інтенсивності
тощо) піратство у деяких регіонах світу фактично стало єдиним (та
доволі привабливим) джерелом зайнятості значної частини
населення.

Проблема піратства загострилась настільки, що потребувала
негайного втручання світової спільноти. З огляду на провідну роль
ООН у системі міжнародних відносин цілком природно, що Рада
Безпеки нарешті приділила увагу протидії даному явищу (достатньо
зауважити, що у 2008-2015 рр. було прийнято 17 резолюцій із цього
питання).

Доволі очікувано для подібних документів резолюції рясніли
закликами до активізації та координації діяльності зацікавлених
держав, об'єднання зусиль із міжнародними організаціями та
місцевою владою Сомалі у попередженні та припиненні піратських
нападів, запровадженні у національному законодавстві кримінальної
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відповідальності за піратство, обміну інформацією та надання
правової допомоги при проведенні кримінальних розслідуваннях,
конфіскації усієї знайденої зброї і навіть укладання окремих угод із
державами, готовими утримувати затриманих піратів під вартою.

Проте мала місце і цікава новела: відповідно до Резолюції 1816
(2008) встановлено шестимісячний термін, протягом якого військові
кораблі держав, які співпрацюють із Перехідним Федеральним
Урядом у боротьбі з піратством, уповноважені входити до
територіальних вод Сомалі з метою припинення подібних актів
відповідно до міжнародно-правових норм, що регламентують
боротьбу з піратством у відкритому морі, та використовувати для
цього всі необхідні засоби (у т.ч. бортове озброєння). Беручи до
уваги традиційну для ООН повагу до державного суверенітету та
недоторканості кордонів, прийняття такої Резолюції – без
перебільшення етапний крок у боротьбі з піратством, значний успіх
світової дипломатії.

У подальшому шестимісячний термін, встановлений  Резолюції
1816 (2008), був продовжений Резолюціями 1897 (2009), 1950 (2010),
2020 (2011), 2077 (2012), 2125 (2013), 2184 (2014) та 2246 (2015).

Поряд із міжнародно-правовим реагуванням зацікавлені держави
та міжнародні організації активно використовують власні військово-
морські сили. Зокрема:

• держави-члени НАТО встановили з 2008 року 600-мильний
коридор безпеки в Індійському океані та супроводжують у ньому
торгівельні судна, що прямують до Східної Африки у рамках
Всесвітньої продовольчої програми (операція «Аталанта»), а також з
2009 року ведуть пошук піратів у відкритому морі (операція
«Океанський щит»);

• кораблі та морська авіація країн Європи, Азії та Північної
Америки (загалом 27 держав) на ротаційній основі патрулюють в
Аравійському морі та Аденській затоці для запобігання нападів на
вантажні і пасажирські судна.

Крім цього, на виконання рекомендацій Міжнародного морського
бюро провідні судноплавні компанії світу забезпечують оснащення
суден, що проходять крізь небезпечні води, захисними пристроями
несмертельної дії (брандспойти, звукові гармати, гранатомети для
відстрілу димових та газових гранат, інженерні загородження та ін.)
або їх взяття під тимчасову охорону приватними охоронними
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(воєнними) компаніями. Кращою ілюстрацією
ефективності цих заходів слугують статистичні дані: кількість
успішних (для піратів) атак скоротилася більше ніж на 80 % і жодне
судно з охороною на борту не було захоплене.

Вжиті заходи поступово далися взнаки: у 2015 році в усьому світі
зареєстровано 211 випадків піратства (у попередні п'ять років – 245,
264, 297, 412 та 475 відповідно). На перший погляд видається, що
рівень нападів істотно зменшився (хоча насправді цей показник
просто повернувся – хоч і трохи у покращеному вигляді – до рівня
2008 року). Проте статистика свідчить про переміщення зони
піратської активності, про збільшення кількості таких проявів в
іншому проблемному (у розумінні піратства) регіоні світу –
Азійсько-Тихоокеанському (у 2014 та 2015 роках – в середньому по
75% зафіксованих випадків). Так само небезпечним (у розумінні
загрози нападу), як і моря та протоки Індонезії, Малайзії та Філіппін,
є узбережжя Західної Африки (де особливо принадними для піратів
є нафтовидобувні платформи).

Слід зважити ще на одну небезпечну тенденцію піратства – за
його рахунок фінансують свою діяльність різноманітні
екстремістські і терористичні організації, активно вербуючи
прибічників з числа піратів, обмінюючись інформацією тощо. Існує
реальна загроза вчинення у недалекому майбутньому терористичних
акцій проти цивільного судноплавства та інфраструктури на
узбережжі. Якщо пірати довели на практиці можливість захоплення
танкера, природно, що таку ж операцію можуть здійснити і
терористи. Використання (зокрема, терористами-смертниками)
захопленого танкера або судна з небезпечним (легкозаймистим,
хімічним, біологічним та ін.) вантажем може завдати колосальної
шкоди іншим суднам, у тому числі з аналогічним вантажем,
корабельним угрупованням військово-морських сил (зокрема тим,
що мають у своєму складі кораблі з атомними силовими
установками), а також портам, військово-морським базам, знищити
навколишнє природне середовище, викликати серйозні економічні
або політичні ускладнення. Наслідки ж застосування при проведенні
подібної акції зброї масового ураження важко навіть передбачити.

На нашу думку, ключем до успіху у протидії піратству має бути
усвідомлення того, що дане явище (як і тероризм) з огляду на
масштаб треба розглядати як різновид партизанської війни. Відтак і
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боротьбу з ним світова спільнота має вести за добре усталеними
правилами протиповстанських (контрпартизанських) дій – підрив
економічного підґрунтя (усунення причин, що спонукають людей
вдаватись до морського розбою) та ресурсної бази піратства (теорія
«нафтової плями»), обернення на свою користь симпатій населення
прибережних держав чи регіонів (завоювання «сердець і думок»),
використання сучасних технічних засобів (БПЛА, супутники) для
ведення спостереження за акваторією чи (за потреби) для
розвідувально-ударних дій, поширене застосування підрозділів
спеціального призначення (у першу чергу профільних військово-
морських та морської піхоти), звернення до «добре забутого
старого» (дирижаблі, допоміжні крейсери, судна-пастки) тощо. Тим
не менше головним фактором успіху у цьому була і залишається
єдина воля держав-членів Організації Об’єднаних Націй та
регіональних міждержавних об’єднань.

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що резолюції Ради Безпеки
ООН, хоч і є декларативними за змістом та мають лише
рекомендаційний характер, містять дозволи вживати дійсно важливі
серйозні заходи із протидії піратству. Досвід їх реалізації протягом
останніх років біля узбережжя Сомалі свідчить про користь
концептуально нових нормативних та організаційних підходів
світового співтовариства у вирішенні даної проблеми.

Не повинна залишатись осторонь цього і Україна – адже тисячі
наших співвітчизників наразі входять до складу екіпажів морських
суден під різними прапорами та щодня піддають себе ризику стати
жертвою піратів. Зусилля органів влади, неурядових організацій та
інших зацікавлених осіб повинні бути спрямовані на максимально
повне убезпечення наших громадян від піратських нападів.
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PRAWO NARODÓW DO SAMOSTANOWIENIA (SELF-
DETERMINATION) – PALESTYŃCZYCY A SEPARATYŚCI ZE

WSCHODU UKRAINY – GŁÓWNE RÓŻNICE

Pojęcie prawa narodów do samostanowienia pojawiło się już w Karcie
Ligii Narodów. Przed II wojną światową nie miało jednak
poważniejszego znaczenia w międzynarodowej rzeczywistości.
Prawdziwa kariera tej prawnej instytucji zaczęła się dopiero po II wojnie.
W art. 1 ust. 2 Karty Narodów Zjednoczonych zdecydowano, że państwa
będą „Rozwijać przyjazne stosunki między narodami, oparte na
poszanowaniu zasady równouprawnienia i samostanowienia narodów, i
stosować inne odpowiednie środki dla wzmocnienia powszechnego
pokoju”. Zasada samostanowienia narodów została przypomniana
również w obu międzynarodowych Paktach dotyczących praw człowieka.
W praktyce służyła ona uzasadnieniu rozstrzeń byłych kolonii do
budowania własnej państwowości. Współcześnie jej praktyczne
wykorzystanie budzi poważne kontrowersje znaczniej części
społeczności międzynarodowej.

Zarówno Palestyńczycy jaki i separatyści z Krymu i Donbasu
powołują się na zapisane w Karcie Narodów Zjednoczonych prawo
narodów do samostanowienia (self-determination).

W obu przypadkach jest to najpoważniejszy argument mający skłonić
społeczność międzynarodową do zaakceptowania ich postulatów.

Niemniej jednak można zauważyć poważne różnice pomiędzy oboma
analizowanym społecznościami.

Palestyńskie dążenia do budowy państwowości są uzasadniane także
szczegółowymi regulacjami międzynarodowymi. W 1947 r. rezolucja
Zgromadzenia Ogólnego ONZ mówiła o stworzeniu na terenie
mandatowej Palestyny dwóch państw. Jednego dla ludności żydowskiej,
a drugiego arabskie. Państwo Żydowskie powstało, arabska ludność
nigdy takiego państwa nie utworzyła. Jego współczesne powstanie
byłoby wypełnieniem tej rezolucji. W przypadku Krymu oraz obu
samozwańczych republik na terenie Donbasu nie było żadnych
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międzynarodowych regulacji mówiących o potrzebie budowania na tych
obszarach innej, poza ukraińską, państwowości.

Palestyńczycy w znacznej większości zamieszkują obszary, które w
świetle prawa międzynarodowego nie podlegają władztwu
jakiegokolwiek innego państwa. Co ciekawe, na  większość tych
terytoriów nie rozciągnął swoje władzy również, okupujący je Izrael.
Państwo Żydowskie zdecydowała się anektować Wschodnią Jerozolimę,
Zachodni Brzeg Jordanu i Strefa Gazy nie są, w świetle prawa
izraelskiego, obszarami tego państwa. Wszystkie separatystyczne obszary
na Ukrainie, od czasu ogłoszenia przez nią niepodległości były i są
terytorium tego właśnie państwa.

Ważne jest również, by podkreślić fakt międzynarodowego uznania
dla roszczeń Palestyńczyków. Już w latach 70-tych tamtego wieku
rozpoczął się proces przyznawania Palestyńczykom międzynarodowej
podmiotowości. Jego ostatnim etapem było podniesie statutu Palestyny w
ramach ONZ do rangi państwa nieczłonkowskiego – obserwatora (non
member observer state). Duża cześć państw świata uznała palestyńską
państwowość już wcześniej po ogłoszeniu przez Organizację
Wyzwolenia Palestyny deklaracji niepodległości w 1988 roku. Zupełnie
inaczej wygląda sytuacja na Krymie i w Donbasie. Separatystyczne
władze Krymu zorganizowały „referendum”, w którego efekcie został on
włączony, niezgodnie z prawem międzynarodowym, w granice Rosji.
Separatyści z dwóch samozwańczych republik chcą niepodległości.
Jednak żadne państwo nie zdecydowało się na wydanie oświadczenia o
ich uznaniu.

Kolejną różnicą jest aktywność militarna innych państw. Na
obszarach, które mają się stać terytorium przyszłego państwa
palestyńskiego nie walczyły armie innych państw. Nie miała miejsce
żadna militarna próba wsparcia palestyńskich dążeń do niepodległości.
Wprawdzie zdarzały się oficjalne deklaracje, przede wszystkim,
sąsiednich państw arabskich o gotowości udzielenia pomocy – nigdy nie
wyszły one jednak poza werbalnie obietnice. Co innego ma miejsce na
wschodzie Ukrainy. Większość ekspertów uważa, że mamy do czynienia
z praktyczną agresją Rosji na ten obszar. Moskwa udziela separatystom
szerokiego wsparcia, także militarnego.

Z tą kwestią powiązane jest sprawa natury obu roszczeń. Jeśli w
przypadku Palestyńczyków można z całą pewnością uznać, że ma ono
charakter oddolny, to inaczej wygląda to w przypadku Donbasu. Arabska
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ludność Palestyny chciała utworzyć swoje państwo jeszcze
przed formalnym powstaniem Izraela. Wojna z 1948 r., a później
okupacja całego obszaru Palestyny przez Izrael, nie zahamowały tych
pragnień. Oczywiście arabscy sąsiedzi niejednokrotnie podsycali te
roszczenia, czy starali się wpływać na różne frakcje palestyńskie i
sterować polityką OWP, by realizowała ona przede wszystkim ich
interesy, ale większość Palestyńczyków i tak identyfikowała się z ideą
stworzenia własnego państwa. Zdecydowanie inaczej wygląda to na
Ukrainie. Separatystyczne dążenia mieszkańców Krymu, czy wschodniej
Ukrainy są inspirowane przez Rosję. Po zmianie władzy w Kijowie,
Moskwa, w jakimś stopniu, wykreowała dążenia tamtejszej ludności.
Trudno zweryfikować, jak duża jest grupa mieszkańców
separatystycznych obszarów, którzy nie identyfikują się z polityką
secesjonistycznych władz, ale z całą pewnością ich odsetek jest znacznie
większy niż wśród ludności palestyńskiej.

Ostatnia zauważalna różnica między oboma społecznościami polega
na uznaniu ich roszczeń przez zainteresowane państwa. Wbrew
obiegowej opinii rząd w Tel Awiwie oficjalnie nie kwestionuje praw
Palestyńczyków do stworzenia własnego państwa. Rozbieżność wynikają
z różnego podejścia do formuły jego tworzenia oraz z innej wizji
rozwiązania najbardziej palących kwestii spornych (granice, osadnicy
żydowscy, uchodźcy palestyńscy, Jerozolima). Władze izraelskie
podkreślają, że powinno ono powstać na drodze bilateralnych rozmów
pomiędzy Tel Awiwem a Ramallah. W przypadku separatyzmów na
Ukrainie jest inaczej. Kijów wciąż akcentuje nienaruszalność
integralności terytorialnej Ukrainy.

Zasada prawa narodów do samostanowienia często jest
wykorzystywana koniunkturalnie. Jednak roszczenia poszczególnych
grup są mniej lub bardziej wiarygodne. Palestyńczycy opierają je na
istniejących przesłankach, separatyści ze wschodu Ukrainy próbują je
wykreować sztucznie z inspiracji władz Kremla.
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ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННІСТЬ
ЯК ЗАГРОЗА БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ: АНАЛІТИКО-

СИНТЕТИЧНІ  ТЕХНОЛОГІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Організована злочинність у нашій країні на початку XXI століття
поступово набуває якостей транснаціонального явища, стає
реальною загрозою демократичним процесам в Україні як за своїми
масштабами, такі за руйнівним впливом [1, с. 80].

Транснаціональну організована злочинність М. Вербенський
визначає як функціонування злочинних організацій і співтовариств,
що мають розгалужену мережу філій в інших країнах, які
використовують міжнародні звʼязки для постійного здійснення
глобальних незаконних операцій, повʼязаних з переміщенням
потоків інформації, грошей, фізичних обʼєктів, людей, інших
матеріальних і нематеріальних коштів через державні кордони  з
метою використання сприятливої ринкової конʼюнктури в одній або
кількох іноземних державах для одержання істотної економічної
вигоди, а також для ефективного ухилення від соціального
контролю за допомогою корупції, насильства й використання
протиріч і програлин у системі кримінального законодавства та
правосуддя країн[2, с. 51].

Зокрема, серед основних загроз безпеці нашої країни з боку
транснаціональної організованої злочинності на сучасному етапі
можемо назвати: прояви терористичної діяльності; вивезення
капіталів, зокрема здобутих злочинним шляхом, для легалізація
коштів в офшорних та інших подібних юрисдикціях; організація
незаконного переміщення мігрантів та торгівля людьми;
компʼютерні злочини; контрабандна та контрафактна діяльність;
наркоторгівля та ін.

Одним із пріоритетних напрямів інформаційно-аналітичного
забезпечення протидії транснаціональній організованій злочинності,
наприклад, в контексті оприлюдненого в квітні поточного року т.зв.
Панамського архіву, має стати активне використання технологій
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аналітик-синтетичного опрацювання документів як аналізу
документів і наявної у них інформації (текстової, графічної,
аудіоальної, відео тощо), який дає змогу синтезувати за певними
правилами інший текст. Під синтезування, у даному контексті, А.
Митко цілком вірно має на увазі генерування нового чи
трансформування за певними правилами існуючого тексту[5, с. 117].

Конкретніше, аналітико-синтетична обробка (АСО) є
самостійним елементом інформаційної діяльності і не ставить за
мету отримання нового наукового чи просто нового предметного
знання, обмежуючись лише перебудовою існуючої інформації та
оптимізуючи документальний чи інформаційний потік. Так,
інформаційний ланцюжок, що тягнеться від сховища інформації до
споживача, особи, що приймає рішення, включає, крім
інформаційного пошуку та АСО ще й такий вид обробки інформації,
як аналітика. Кожен вид аналітико-синтетичної обробки інформації
(АСПІ) розглядається як процес (метод), за допомогою якого можна
створити пошукові образи документів (ПОД) для введення
інформаційних масивів в інформаційно-пошукові системи (ІПС);
створення електронних каталогів (ЕК), баз даних (БД) різноманітних
видів інформаційної продукції як у традиційному, так і в
електронному вигляді [3, с. 4].

Формування інформаційної бази даних у сфері протидії
організованій, у т.ч. транснаціональній, злочинності здійснюється з
урахуванням певних вимог, до яких С. Шепетько та О. Юрченко
відносять: достовірність інформації щодо потенційних загроз і
проявів організованої злочинності, необхідність й достатність її
обсягу, своєчасність передачі та подання з метою швидкого, повного
й обʼєктивного застосування заходів у сфері протидії організованій
злочинності [4, с. 154] .

В найзагальнішому вигляді схема еволюції систем аналізу даних і
прийняття рішень із зростанням об’ємів даних, що проглядаються,
ускладненням (і інтелектуалізацією) засобів їх аналізу і з
урахуванням чинника реального часу породження рішень може бути
охарактеризована наступними основними кроками:

1. Технологія Баз даних (БД). В певний момент із зростанням до
процесу ухвалення рішень даних, що залучаються, стало зрозуміло,
що необхідна спеціальна форма організації таких даних – у вигляді
так званої бази даних.
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2. Технологія OLTP (on-line Transaction Processing – обробка
трансакцій в режимі on-line). Вплив чинника реального часу
(зокрема, можливість діставати відповідь на запит в режимі ОnLine)
на фоні зростання експлуатованих БД зажадав перегляд (у бік
підвищення ефективності функціонування) технології систем
управління базами даних (СУБД).

3. Технологія OLАP (on-line Analytical Processing – аналітична
обробка даних в режимі on-line). Ускладнення засобів аналізу даних
в процесі прийняття рішень, зокрема, залучення в нього розрахунків,
що охоплюють велику кількість значень різних параметрів, зажадало
нових удосконалень в технологіях накопичення і обробки даних.
Стало необхідним так перебудувати технологію СУБД, що склалася,
щоб мати нагоду ефективно одержувати у відповідь на запит до БД
ті значення атрибутів, які входять у відповідні підтаблиці БД, що
використовується. Гнучкість управління вибором таких підтаблиць
зажадала нового кроку еволюції технологічних рішень, що
використовуються у відповідній предметній області.

4. Технологія DWH DM (Data WareHouse and Data Mining –
інтелектуальна обробка даних в Сховищах інформації). Data Mining
– пошук залежностей в даних, накопичуваних в Сховищах
інформації, став ефективним засобом автоматичного витягання
знань (Knowledge Discovery), що в неявній формі містяться в таких
Сховищах. Важливо підкреслити єдність двох складових цієї
технології – взаємну узгодженість технологій накопичення даних (у
тому числі – представлення даних і знань, їх ефективного
зберігання, пошуку і доставки) і автоматичного витягання з них
корисних залежностей (моделей, правил, функціональних відносин і
т. п.) [6].

Зокрема, особливістю автоматизованих банків даних є
підвищення ефективності функціонування інформаційних
технологій за рахунок раціональної організації та використання
даних у процесі їх обробки. Основними вимогами до
автоматизованих банків даних є: багаторазове використання даних
за одноразового їх уведення до системи; мінімальне дублювання;
можливість розширення й поновлення; швидкий доступ до даних і їх
захист, інтеграція даних для використання у сфері протидії
організованій злочинності [3, с. 156].
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Отже, ефективна боротьба із транснаціональною

організованою злочинністю як реальною загрозою безпеці
української держави, суспільства та окремого громадянина
потребує, серед іншого, якісного науко-методологічного та
технологічного оновлення системи інформаційного, у т.ч.
аналітичного, забезпечення протидії її, зокрема, на основі сучасних
технологій аналітико-синтетичної обробки інформації.
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nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?...
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КОНЦЕПТ НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА: ЭВОЛЮЦИЯ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

В теории международных отношений категория «мировой
порядок» обычно используется для обозначения происходящих  в
мире тектонических сдвигов и открывающихся перспектив  для
решения  наиболее значимых проблем человечества с целью
изменения самих основ его бытия.

Так, деятельность Лиги Наций (1919-1939) олицетворяла
надежды на создание системы коллективной безопасности стран-
членов этой организации, сохранение мира и урегулирование
конфликтов. В  книге писателя-фантаста Г.Уэллса «Новый мировой
порядок» (1940) проводилась  мондиалистская идея о
необходимости создания модели мира, основывающейся на законе и
порядке, свободного от войн и управляемого мировым
правительством.

В контексте «холодной войны» западными исследователями
(С.Мендловиц, Р.Фальк, Й.Галтунг и др.) была озвучена  идея
формирования нового миропорядка, который регулировался бы
принципами  международного права. В 70-80-е годы эти учёные в
рамках реализации «Проекта моделей мирового порядка»
концентрировали внимание не только на проблематике мира и
безопасности, но и на вопросах благосостояния, социальной и
экономической справедливости, прав человека, экологического
равновесия и самореализации личности.

Широкое распространение понятие «новый мировой порядок»
получило в условиях валютно-финансового и энергетического
кризиса конца 70-х годов, резко снизивших стабильность
международной системы. Авторитетные неправительственные
организации (Римский клуб, Совет по изучению человечества и др.)
с помощью методов математического моделирования пришли к
выводу о необходимости трансформации существующего
миропорядка в справедливый как для отдельных индивидов, так и
государств. Главная цель такой трансформации виделась в
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«достижении достойной жизни и благосостояния для всех
граждан мира» [1, с.85].

В эссе академика А.Д.Сахарова «Размышления о прогрессе,
мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе» (1968)
становление будущего мирового порядка (без употребления этого
термина) представлялось как процесс сближения двух
общественных систем и идеологий на базе общечеловеческих
ценностей (конвергенция). Результатом этого процесса мыслилось
образование мирового правительства и преодоление противоречий
между нациями.

Лейтмотивом советских исследований по проблематике
тенденций и перспектив развития международных отношений была
мысль о том, что оптимальная модель грядущего миропорядка
может сформироваться лишь в процессе перехода человечества
коммунизму как самому гуманному общественному строю.

В конце «холодной войны» категория «новый  мировой порядок»
закрепилась в лексиконе учёных и политиков. М.С.Горбачёв
широко использовал её для характеристики наиболее злободневных
проблем человечества, актуальных и в настоящее время, – создание
системы коллективной безопасности, преодолений диспропорций  в
развитии Севера и Юга, отказ от идеологизации отношений между
государствами, разрешение и профилактика международных
конфликтов и др. В период войны в Персидском заливе риторику
М.С.Горбачёва о необходимости совместного с СССР формирования
нового миропорядка использовал Дж.Буш-старший для обоснования
мессианских устремлений США.

С  начала ХХІ века сложились два основных подхода к проблеме
формирования нового миропорядка и роли США в этом процессе.
Американское экспертное сообщество ориентировано на
реализацию стратегии глобального доминирования или  лидерства
США,  которая обеспечила бы этой стране наиболее благоприятные
и безопасные условия  в мировой политике. Второй подход к
проблеме будущего миропорядка, обозначенный рядом ведущих
держав (Китай, Индия, Россия и др.), исходит из посыла о
полицентричности мира как оптимальной модели взаимодействия
конкурентов. Нередки и попытки синтеза обоих подходов в
различных вариантах.
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Устойчивый или по крайней мере отвечающий интересам
большинства народов и государств миропорядок может быть создан
путём выявления, институционализации и реализации
консолидированного общего интереса, из которого были бы
исключены крайние позиции и узкоэгоистические устремления.

Представляется справедливым мнение гуру международно-
политической науки Г.Киссинджера о том, что любые попытки
преодоления нынешней беспрецедентной турбулентности в мире
должны сопровождаться диалогом о зарождающемся миропорядке
по следующим вопросам: какие тенденции разрушают старый
миропорядок и формируют новый; какие вызовы эти изменения
бросают национальным интересам государств; какую роль каждая из
стран хочет играть в формировании нового миропорядка и на какое
положение в нём  может рассчитывать; как состыковать разные идеи
о мировом порядке, которые проявляются в крупных странах на
основе их исторического опыта[ 2 ].
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РЕНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИКИ
ЯК ВИКЛИК ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ІНТЕГРАЦІЇ

Політичні сили європейських, як і будь-яких інших, країн,
реагують на нагальні проблеми в різних сферах життя суспільства,
доповнюючи свої програми пропозиціями заходів щодо їх
подолання. Сьогодні однією з найбільш гострих проблем, що стала
першим пунктом на порядку денному країн ЄС, є міграційна криза.
Тому політичні сили різного спрямування змушені були зреагувати
на неї тим чи іншим чином та висловити свою позицію з цього
приводу. Однак праві та ультраправі партії використовували



29
питання мігрантів ще задовго до розгортання міграційної
кризи, адже вимоги щодо зменшення кількості мігрантів та
заперечення політики мультикультуралізму є природними пунктами
їхніх програм, що випливають з основних ідеологічних засад.

Тому зараз кількість прихильників націоналістичних партій
продовжує зростати, адже їхні антиіммігрантські заклики не
виглядають як реакція на сучасну політичну ситуацію задля
збільшення своїх рейтингів. Більш того, вони виявилися абсолютно
правими, передбачаючи можливість виникнення подібних проблем
та необхідність їх попередження. І хоча лише частина тих
європейців, що сьогодні підтримують націоналістів, погоджується з
їхніми надто радикальними закликами, більш помірні вимоги правих
партій щодо проблеми мігрантів знаходять досить широку
підтримку. Результати парламентських виборів в європейських
країнах доводять поступове зростання кількості прихильників
націоналістів: від 5-10 % в Італії, Греції, Німеччині, Словаччині,
Нідерландах до більше 10 % в Швеції, Франції, Фінляндії або ж
більше 20 % – в Австрії, Данії, Швейцарії та Угорщині [1].
Президентські вибори в Австрії – ще один доказ посилення
націоналістичних настроїв, адже перший тур виборів у квітні 2016
року підтвердив популярність Норберта Гофера, кандидата від
правої політичної партії – Австрійської партії свободи, який здобув
більшість голосів. Якщо ситуація не зміниться, то в другому турі
виборів, призначеному на кінець травня, Н. Гофер має реальні
шанси здобути перемогу, на яку за інших умов націоналістичні сили
не могли сподіватися.

Звичайно, ріст націоналістичних настроїв викликає різні оцінки,
так само неоднозначно сприймається явище націоналізму. Адже
загалом націоналістичні настої не є негативними, поки вони
зосереджуються власне на нації та залишаються в демократичних
межах, не переходячи до радикальних закликів та не
перетворюючись на фанатизм.

Однак багато дослідників вважають націоналізм апріорі
негативним явищем, потенційною загрозою, розглядаючи його з
точки зору можливих наслідків втілення його в державній політиці
та наводячи в якості залізного аргументу той факт, що «націоналізм
привів європейців в прірву двічі в ХХ столітті» [2]. Тому і зростання
кількості його прихильників сприймається як загроза з точки зору
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можливості для Європи в результаті опинитися у прірві втретє.
Націоналісти мають надто багато супротивників, які протидіють

їм з різних причин. Як зазначає М. Хатчінсон, «націоналістичні
партії викликають ненависть у глобалістів та єврочиновників» [3].
Прагматики, що, перш за все, зважають на економічну складову
будь-якої проблеми, вважають націоналістів небезпечними через те,
що вони прагнуть «створити нові або відновити старі бар'єри,
обмежуючи вільне переміщення товарів, послуг і людей» [3], які є
основою європейської  інтеграції. Ті ж, хто більше уваги приділяє
етнічним, расовим, релігійним питанням, вважають погляди
націоналістів «перезатвердженням старих етнічних і релігійних
антагонізмів» [3].

В націоналізмі шукають і причини сучасних кризових явищ в
Європі: «майже кожен приймає як фундаментальну істину те, що
націоналізм є злом, що він є однією з великих слабкостей Європи, і
сучасна так звана ренаціоналізація політики ЄС є корінною
причиною тієї екзистенціальної кризи, з якою стикається даний
інтеграційний проект» [2]. Націоналісти, в свою чергу, причину
даної екзистенціальної кризи вбачають в надмірній
взаємозалежності країн та політиці мультикультуралізму. Однак той
факт, що різні політичні сили вбачають причину кризи в
діаметрально протилежних речах, звинувачуючи одні одних, не
сприяє порозумінню та балансу, а лише загострює кризові явища. Не
додає порозуміння між політичними силами і те, що «майже для всіх
націоналізм, в його сучасному розумінні, є, безперечно, страшною
річчю», а європейську інтеграцію вони розглядають як «політичний
проект, покликаний подолати націоналізм» [2].

Таким чином, сьогодні прибічники націоналізму з одного боку та
євроінтеграції з іншого є антагоністами як ніколи, і результат
їхнього протистояння залежить від того, наскільки результативно
вони зможуть впоратися з сучасними кризовими явищами. Якщо ЄС
вдасться врегулювати міграційну кризу досить ефективно та
швидко, то націоналістичні партії втратять темпи росту своєї
популярності, однак вони все ж збережуть доволі вигідні позиції, на
відміну від політики мультикультуралізму, якій вже навряд чи
вдасться здобути велику кількість прихильників.

1. Guide to nationalist parties challenging Europe [Electronic
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СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО  УКРАЇНСЬКОГО

СУСПІЛЬСТВА: ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД

За майже чверть століття існування незалежної України
відбулося не послідовне, системне розв’язання нагальних
суспільних проблем, а хаотичне нагромадження проблем не
вирішених, що значно посилило кризові симптоми вітчизняної
державності. На сучасному етапі держава в Україні є
розбалансованою і лише за формальними ознаками її можна вважати
українською державою, оскільки в практичній площині вона нерідко
діє як антиукраїнське державне утворення. До гранично негативних
рис української державності слід віднести: 1) перманентна бідність,
значна суцільна поляризація українського населення; 2)
корумпованість владної політичної еліти, відсутність у неї
системного державницького мислення; 3) суцільний політичний
антагонізм, перманентне протистояння політичних сил; 4) наявність
інертного суспільства; 5) позбавлення країни стратегічного бачення
перспектив майбутнього, постійне її перебування на межі
економічного, політичного і культурного краху.

http://www.bbc.com/news/world-europe-36130006
http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/
http://www.wallstreetdaily.com/2015/12/17/europe-france-
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Феноменом української держави є те, що в ній сформувалось і
довготривалий час функціонує «транзитивне суспільство», що
перебуває в процесі соціальних , економічних, політичних
культурних або інших перетворень, кінцева мета яких переважна не
визначена. Зазначимо у цьому зв’язку, що у вітчизняних
політологічних дослідженнях процесів  трансформації
посткомуністичного, у тому числі й українського суспільства,
категорія «демократичний транзит» набула винятково позитивного
значення, в основному для позначення прямолінійного політичного
руху «від авторитаризму до демократії». Разом з тим, в
інтелектуальних ресурсах зарубіжної політичної науки міститься
ціннісна інформація про тенденції політичної динаміки й
багатовекторні, альтернативні процеси демократичного транзиту.

В термінологічному сенсі досить заплутаним і не до кінця
зрозумілим є поняття нації, в яке привнесені суб’єктивні , не рідко
суперечливі підходи і не досить переконливі інтерпретації цього
поняття :

1) відсутність в українців нації, а наявність лише «недолугого
етносу»;

2) належність українців до політичної нації, яка містить в собі
весь поліетнічний конгломерат;

3) українці в національному вимірі є народом України;
4) згідно конституційно – правових положень, українців

необхідно вважати українським народом;
5) національна гідність існує переважно у формі гіпертрофованого
національного процесу;

В контексті перспектив розвою політичної нації, слід
підкреслити, що українська нація прагне ясних та чітких реформ, що
гарантуватимуть суспільству не облудні обіцянки, а нову соціально-
політичну діяльність, в якій буде нарешті реалізоване історичне
гасло Козаччини: «Україна без холопа і пана». Зважаючи на
багатоаспектність та багатозначність  тлумачень, такі політологічні
поняття як «українська державність» і «українська нація»
потребують свого смислового уточнення і поглиблення, а також
змістовного коригування.

Аргументованого наукового визначення вимагає також поняття
української  ідеології, яка в сучасних умовах повинна спиратись на
імперативну консолідуючу парадигму. Методологічним орієнтиром
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у розв’язанні цього завдання є наприклад міркування
відомого вченого М. Амосова. «Мета всього народу, - підкреслював
він, - це і є ідеологія суспільства, розписана в законах. Без ідеї не
може бути єдності народу, а відповідно і прогресу в матеріальному
та духовному сенсі. Ідеологія – це розум і почуття суспільства».
Важливим в цьому зв’язку є дослідження діалектичного процесу
взаємозв’язку національної консолідації українців та їхнього
євроінтеграційного вибору. Всебічного, прискіпливого аналізу
суспільствознавців, зокрема, в контексті гострого військово-
політичного протистояння України з Росією заслуговує, на нашу
думку, такий принципово важливий політично-ідеологічний концепт
як ідеологія «русского мира», його складові. Незважаючи на те, що
поняття «русский мир» є досить багатозначимим і поліструктурним
за своєю суттю, проте в сучасному суспільно-політичному дискурсі
під ним переважно розуміють лише певну спільноту людей,
пов’язану з Росією, мовно-культурною традицією, православною
вірою, ґенезою історичної пам’яті та лояльно налаштовану до
російської держави та її керівництва.

Серцевиною методологічної культури політологічного аналізу є
системний і синергетичний  підхід у науковому пошуку об’єктивної
політичної істини, незаангажованого вивчення явищ і процесів
суперечливої і досить динамічної картини українського політико-
правового поля. Вказуючи на світоглядне значення ідеї системності,
один з основоположників системного аналізу зарубіжний дослідник
Л. фон Бертеланфі вказував на те, що її потрібно розглядати не як
явище, викликане швидкоплинною модою, а як явище, що органічно
вплетене в історію людської думки. Cаме методологія системного
мислення і системного аналізу дає можливість об’єктивно дослідити
глибинні, а не поверхневі, причини виникнення і подальшої
трансформації сучасних політичних процесів в Україні. Спираючись
на системний підхід можна дійти, наприклад, висновку, що
приналежність території сучасної української держави одразу
кільком геополітичним формаціям водночас створює загрози і
відкриває геостратегічні можливості. З одного боку, межі
геополітичних формацій можуть стати лініями внутрішніх
розмежувань, а з іншого – виникають структурні передумови для
багатовимірної і багатовекторної зовнішньої політики. Значні
перспективні можливості містить в собі також системна методологія
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передбачення. Вона покликана репрезентувати майбутнє, яке не
можна інтерпретувати як звичайне продовження минулого, тому що
майбутнє набуватиме  принципово інших форм та структур.
Нагадаємо, що термін передбачення застосував ще на прикінці 50-х
років минулого століття Г. Бергер у відомому журналі «Два світи»,
але формування підходу до передбачення як окремого, самостійного
відбулося лише на початку 90-х років ХХст. Передбачення, яке
формується за допомогою системного аналізу, переконливо
засвідчує, що подолати кризу в українсько-російських відносинах
без узгодження дискусійних політичних питань з Російською
Федерацією не можливо. Проте межі можливих компромісів з
української сторони мають бути визначені таким чином, щоб
стратегічні проблеми суверенітету і територіальної цілісності
Української держави не могли б стати предметом політичних
спекуляцій як з Російської Федерацією, так і з іншими країнами.

Методологічна культура політичного мислення, на нашу думку,
передбачає також застосування синергетичного підходу. Відомо, що
термін «синергетика» був запроваджений для наукового вжитку
німецьким фізиком Г. Хакеном у рамках лекційного курсу,
прочитаного у 1969р. в університеті німецького міста Штутгарт. В
подальшому теоретики синергетики І. Пригожин та І. Стенгерс  в
інтелектуальному сенсі розглядали зазначену методологічну
парадигму розуміння сучасного складного, непередбачуваного світу
в контексті інноваційного діалогу з природою, культурою, знанням,
ціннісною сферою. Зазначимо, що синергетика, яка має
міждисциплінарний характер, вивчає загальні принципи існування
та функціонування систем, що самоорганізуються. В інтегральному
сенсі, самоорганізація – це процес виникнення порядку із хаосу.
Перспективність синергетичної парадигми полягає в тому, що вона
долає межі вузькоспеціалізованих теоретичних моделей і відкриває
можливість вироблення нових шляхів для цілісного осмислення
тенденцій розвитку сучасного світу. З врахуванням тієї обставини,
що принципи системно організованого державно-політичного життя
в Україні потрібно шукати на шляху розв’язання хаотично
накоплених проблем минулого і сучасного суспільного розвитку
країни, то синергетичний підхід є важливим методологічним
елементом політологічного аналізу. Методологічна культура
політичного мислення має обов’язково враховувати й психологічні
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аспекти. Взірцем такого наукового підходу є, наприклад,
праця М. Бердяєва «К психологии  революции». Застерігаючи
сучасників від надмірного захоплення пафосом революції, її
ідеалами, М. Бердяєв вказує на те, що вона може пробуджувати не
тільки кращі, але й гірші інстинкти. «Темним, диким ще людям, -
пише М. Бердяєв,- проповідують виняткове самоутворення, яке
засмічує їх голови незрозумілими ідеями, нерідко злісними завжди
безвідповідальними. Раби завжди залишаються рабами і бунтують
по-рабськи. Ця істина є елементарною, самоочевидною, проте в
нашу епоху її не бачать і роздратовано заперечують». Для
забезпечення свого інтелектуального і методологічного статусу,
належного рівня методологічної рефлексії та аргументації суспільні
науки мають бути повністю вивільнені з-під теологічного контролю
і активно протидіяти оцерковленню раціональних ідей і знань.
Такий підхід важливо розглядати не як доброзичливе побажання, а
як методологічний імператив, адже наукове мислення, його
методологічна спрямованість і мислення креаційне є абсолютно не
сумісними. Необхідно зробити особливий акцент на тому, що
методологічна культура політологічного аналізу сприяє
формуванню не адаптованого розуму, який звик до повторення
одних і тих самих історичних і соціологічних схем, до відтворення
вже знайомих констант і матриць сучасного світу, а розуму, який
протестує проти соціальної несправедливості, обурюється
бездіяльністю урядових інституцій і сповнений рішучості і щирого
прагнення змінити звичний , нерідко закостенілий хід речей, який є
серйозною перешкодою для успішного цивілізаційного розвитку
країни та її громадян.

Юлія Артюхова
Львівський національний університет

імені Івана Франка
м. Львів,

НОВА ПРОБЛЕМАТИКА БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ

Події, які відбуваються у сучасному світі, підтверджують
актуальність питань пов’язаних з безпекою людини. Процеси
модернізації супроводжуються збільшенням загроз стабільності
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міжнародних відносин, сприяють підвищенню уваги до
різноманітних аспектів безпеки.

Сучасний розвиток міжнародних відносин характеризується
посиленням ролі суб’єктивних факторів. З’являються нові
теоретичні підходи одним з яких є безпека людини.

Поняття безпеки прослідковується ще з давньогрецьких часів. У
формуванні цього поняття йдеться про модель безпеки, ключовим
значенням для розуміння якого, відіграє освітній аспект.
Характеризується такою послідовністю відкриття-нове знання-
безпека.

Обов’язковою умовою розвитку будь-якого суспільства є його
стійкість по відношенню до негативних зовнішніх впливів, а також
внутрішня соціальна стабільність  Для характеристики такої умови
застосовується загальноприйняте в міжнародному спілкуванні
поняття «безпека», що традиційно визначає суспільний стан, при
якому небезпека не загрожує будь-кому або будь-чому. Тлумачення
«національної безпеки» в широкому сенсі пов'язує безпеку,
насамперед, з такою діяльністю держави, яка могла бути
гарантована лише державою, за допомогою спеціально створених
нею силових структур. З часом поняття «національна безпека»
розширилося, за рахунок інтересів людини і суспільства.

Щораз частіше в розумінні поняття «безпека» виокремлюється
суб’єктивний фактор сприйняття людиною власного стану безпеки.
Оскільки при  визначенні степеню тієї чи іншої загрози оцінюються
не самі об’єктивно існуючі загрози, а саме той рівень, який
позбавляє можливості людину виконувати її звичайні функції.
Важливим  є і психологічний аспект, оскільки у всіх людей  і груп
присутня онтологічна потреба  в відчутті безпеки.

Отже, безпека визначає стійкий спосіб життєдіяльності об'єкту, є
одним з базисних постулатів образу світу людини і однією з її
базових потреб. Залежно від того, хто або що є об'єктом захисту,
ззовні або зсередини, розрізняють безпеку зовнішню (національну,
регіональну, глобальну) і внутрішню (особи, соціальної групи,
держави, суспільства). Таким чином, об’єктами забезпечення
безпеки (щодо пріоритетності інтересів) вважають людину,
суспільство, державу.

Деякі автори підсилюють значення того або іншого елемента у
відносинах щодо забезпечення безпеки. Наприклад, в цілому
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критикуючи позицію протиставлення безпеки особи,
суспільства і держави, вони вважають, що забезпечення безпеки
держави і суспільства необхідно розглядати переважно з позицій
безпеки людини. Безпека людини веде до стабільності і безпеки
кожного компонента структури національної безпеки.

Ряд дослідників розглядають безпеку людини як один із проявів
свободи людини, вважаючи неодмінним атрибутом безпеки
реалізацію соціально значущих здібностей і потреб поза протидією з
боку держави і суспільства. Деякі автори займають більш ліберальну
позицію і вказують на підпорядкованість держави головній меті -
забезпеченню прав і свобод людини і громадянина, незаперечному
пріоритету індивідуальних прав і свобод. Але в цілому безпека
людини розглядається однією з умов безпеки суспільства, що у свою
чергу також є безпекою держави. Виходячи з принципу пріоритету
людини, її прав і свобод над іншими конституційними цінностями, в
тріаді об’єктів  національної безпеки на перший план виходить
безпека людини, яка має фундаментальний характер.

Безпека людини передбачає особливий об'єкт захисту (особисті
цінності, виражені в основних правах та свободах), особливі
цінності, якими індивід забезпечує власну безпеку, властиві тільки
йому.

В більшості сучасних держав цей принцип вже отримав певне
законодавче і у першу чергу конституційне закріплення, а також
доктринальний розвиток. Йдеться про норми, що забороняють
скасування або применшення прав і свобод людини і громадянина,
про режими надзвичайного і військового стану, цілі і умови їх
введення, а також обмеження конституційних прав і свобод особи в
певний період. Особа є первинним самодостатнім елементом
відносин безпеки, формує у своїй диспозиційній структурі певні
схильності до сприйняття свого існування, оцінки умов
життєдіяльності, виробляє ціннісні орієнтації та установки на
конкретні види поведінки. Складність і відкритість системи
«особистості» є для неї джерелом потенціалу, що дозволяє
вибудувати більш успішні взаємини із середовищем.

Концепція безпеки людини пов’язана з переходом до
поствестфальського міжнародного порядку в якому людина є
головним об’єктом міжнародної політики , заснованій на Загальній
Декларації Прав Людини. Такий підхід, пов'язаний з новим
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розумінням загроз, розширенням інформації і вільним доступом до
неї, зміною концепції суверенітету і зниженням відносної ваги
воєнних факторів.

Жанна Фичко
кафедра міжнародних відносин і

дипломатичної служби
Львівський національний університет

ім. І. Франка

ІНФОРМАЦІЯ ТА АНАЛІТИКА В СИСТЕМІ БЕЗПЕКИ
СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ

Сучасна система міжнародних відносин характеризується появою
нових викликів та загроз як безпеці окремої держави, регіону, так і
міжнародній безпеці загалом. Динамічні зміни в технологічній
сфері, як і суспільно-культурній, привернули увагу сучасних
державних структур до впровадження та реорганізації новітніх
підходів до управління інформацією як стратегічним засобом
безпеки держави. Кожен активний актор, який прагне раціонально
провадити свою діяльність на міжнародній арені, повинен
стратегічно підходити до використання інформації, її отримання,
обробки та поширення в системі безпеки держави з метою
уникнення потенційних загроз, пов’язаних з функціонуванням в
інформаційному середовищі.

Важко не погодитися з твердженням, що “без раціонального
аналізу інформаційної сфери не може ефективно функціонувати
сучасне суспільство, держава – адміністративне управління, наука,
освіта, культура, економіка та збройні сили”.

Слід наголосити, що трансформація індустріального суспільства
в інформаційне, привернула значну увагу до такого поняття як
інформаційна безпека держави в сучасній системі міжнародних
відносин. Про істотну роль інформації як стратегічного засобу
безпеки сучасних державах свідчить наступне:

• інформація є стратегічним засобом держав та організацій в
ХХІ ст.;
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• інформаційна безпека стає невід’ємним елементом

безпеки держави та міжнародного середовища (поява концепцій
інформаційної війни та кібервійни);

• інформація, а також знання та інформаційні технології
стають основоположними чинниками економічного зростання
держави;

• глобалізація інформаційних систем (феномен Інтернету) як
чинник економічної глобалізації;

• процеси прийняття рішень в секторі економіки та інших
секторах суспільного життя стають все більше залежними від систем
обробки, аналізу та поширення інформації;

• поява нових видів організацій (віртуальні організації,
мережеві, організації знань), а також методів управління ними.

Політика безпеки сучасної держави, пріоритетом якої є
запобігання, а не управління наслідками загроз, перш за все вимагає
відповідних засобів знань та інформації, які роблять можливим
аналіз, моделювання та прогнозування змін у внутрішньому та
зовнішньому безпековому середовищі, а також стратегічне
планування реагування на нові виклики та загрози. Власне тому,
виходячи з природи сучасних загроз, які еволюціонували від
класичних, політично-збройних до асиметричних, пов’язаних з
кіберзлочинністю, тероризмом, діяльністю недержавних акторів,
аналітичний цикл та його аналітичний продукт стає одним з
важливих інструментів управління безпекою держави, який:

• враховує динамічні зміни в безпековому середовищі,
ефективний для активного застосування в умовах внутрішніх
(виникають як наслідок правових, організаційних та логістичних
змін в державі) та зовнішніх (у випадку змін в міжнародних
структурах, безпекових організаціях) трансформацій;

• може бути ефективний у випадку відсутності ієрархічної
структури, із застосуванням  креативності людського чинника;

• використовується при чітко окреслених інформаційних
потребах (в сфері політики та стратегії безпеки держави).

Слід зазначити, що у випадку, коли аналітичний цикл як
інструмент управління безпекою держави, стає алгоритмом спільної
роботи служб, які провадять аналітичну та розвідувальну діяльність,
а також політичних осіб, при співпраці яких здійснюється створення
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та імплементація політики безпеки, можна спостерігати наступні
позитивні зміни:

1. Ідентифікація інформаційних потреб: окреслення
інформаційних потреб вимагає дослідження і чіткого визначення
інтересів та стратегічних цілей держави. Провадження такого виду
аналітичної діяльності, яка ґрунтується на комплексному
дослідження не тільки внутрішнього, а й зовнішнього середовища,
дозволяє актуалізувати політику безпеки держави.

2. Планування та управління: аналітичний цикл як тривалий
процес відбувається на засаді зворотної комунікації між його
акторами, що дозволяє раціонально розподілити ресурси держави.

3. Збір інформації: збір інформації, який виникає зі змінних
потреб політичних лідерів; на засаді зворотного зв’язку можна
генерувати нові напрямки розвитку політики та стратегії держави,
пов’язані зі змінами на міжнародній арені та в безпековому
середовищі.

4. Обробка.
5. Аналіз і виробництво: визначення стандартів

формулювання аналітичних доповідей в такий спосіб, щоби
інформація та рекомендації були доступні та чітко зрозумілі для
осіб, які приймають політичні рішення.

6. Поширення: надання інформації в такому оптимальному
форматі, який дозволяє децидентові (особа, що приймає рішення)
отримати найістотнішу інформацію та рекомендації, особливо, в
кризових ситуаціях для політики безпеки держави.

Власне, використання аналітичного циклу як процесу, який слід
розпочинати від визначення інформаційних потреб, є ключовим
елементом в управління безпекою сучасної держави.
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ПОЛІТИКА ПОЗАБЛОКОВОСТІ УКРАЇНИ:
25 РОКІВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

З огляду на події на Сході України та агресії РФ проти України,
анексії частини української території останнім часом знову
актуалізувалось питання можливості приєднання України до
Північно-Атлантичного Альянсу. В жовтні 2015 р. за результатами
опитування соціологічної групи «Рейтинг» рівень підтримки
українцями вступу України в НАТО зріс до рекордного рівня 48%
(при 28% проти) в порівнянні з 41 % «за» в вересні 2014 р. 1 і 34 % -
в березні 2014 р2.

У 1990 р. Україною була прийнята Декларація про державний
суверенітет, у якій в розділі, присвяченому зовнішній і внутрішній
безпеці, було зазначено, що Україна має намір «стати в майбутньому
постійно нейтральною державою, яка не бере участі у військових
блоках…». В наступному розділі «Міжнародні відносини» проте
зазначалось, що Україна «активно  сприяє  зміцненню загального
миру і міжнародної    безпеки,

безпосередньо    бере    участь у загальноєвропейському процесі
та європейських структурах (Курсив авт.)3. Мотивація такого
підходу на початку формування незалежної української держави
цілком очевидна: з одного боку небажання загострювати відносини з

1 Рівень підтримки вступу України до НАТО знову зріс – «Рейтинг» URL:
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27310692.html
2 Підтримка вступу України до НАТО досягла рекордного рівня – опитування.
URL: http://www.pravda.com.ua/news/2015/10/16/7085112/?t=1463073512147
3 ДЕКЛАРАЦІЯ про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради
УРСР (ВВР), 1990, N 31, ст.429) URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/55-12

http://www.radiosvoboda.org/content/news/27310692.html
http://www.pravda.com.ua/news/2015/10/16/7085112/
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Росією, а з іншого – оптимістичне сподівання на те, що в Європі
буде створено загальноєвропейську систему безпеки (на основі
трансформації структур Альянсу у поєднанні з Гельсінським
процесом), що знайшло своє відображення у документі 1993 р. «Про
основні напрями зовнішньої політики України». В цьому ж
документі вже передбачалось, що «намір стати в майбутньому
нейтральною та позаблоковою державою має бути адаптований до
нових умов і не може вважатися перешкодою її повномасштабної
участі у загальноєвропейській структурі безпеки1. Таким чином вже
на початках існування незалежної України була закладена певна
концептуальна невизначеність безпекової політики України.
Конституція України, прийнята в 1996 р. не містить чітких
положень, щодо майбутньої участі чи неучасті України в
європейських чи євроатлантичних структурах безпеки, приєднання
до військових альянсів.

Тим не менше у 2003 р. Закон України "Про основи національної
безпеки України" зафіксував, що, пріоритетом національних
інтересів України є «інтеграція України в європейський політичний,
економічний, правовий простір з метою набуття членства в
Європейському Союзі та в євроатлантичний безпековий простір
(Ст. 6), а одним з основні напрями державної політики з питань
національної безпеки є намір поглиблювати співпрацю з
Організацією Північноатлантичного договору з метою досягнення
критеріїв, необхідних для набуття членства у цій організації т(ст. 8.)2

У 2010 р. за президентства В. Януковича положення щодо
«євроатлантичного простору» та «Організацію
Північноатлантичного договору» були виключені3. Але вже у грудні
2014 р. ці положення були повернуті Законом «Про внесення змін до
деяких законів України щодо відмови України від здійснення

1 Про Основні напрями зовнішньої політики України // Відомості Верховної Ради
України (ВВР), 1993, N 37, ст.379 . URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3360-12
2 ЗАКОН УКРАЇНИ Про основи національної безпеки України // Відомості
Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 39, ст.351. URL:
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/964-15
3 ЗАКОН УКРАЇНИ Про засади внутрішньої і зовнішньої політики // Відомості
Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 40, ст.527 URL:
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2411-17

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/55-12
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3360-12
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/964-15
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політики позаблоковості»1. Таким чином протягом 25 років
державної незалежності в України була відсутня послідовна
політика зовнішньої безпеки (в контексті приєднання до військово-
політичного союзу НАТО, якогось іншого, чи утвердження статусу
постійно нейтральної держави).

Причиною такого підходу (а точні відсутності підходу) є те, що
питання приєднання чи неприєднання до НАТО не розглядалось в
площині політики зовнішньої безпеки держави, але зате це питання
стало частиною внутрішньополітичного дискурсу і
внутрішньополітичної боротьби за електоральну підтримку.

Політка позаблоковості України залишала можливість (і зрештою
не обмежувала) в перспективі приєднання до того чи іншого без
пекового проекту на континенті. Але такий вибір повинен був би
базуватись на ретельному аналізі загроз національній безпеці і
переходу до формування чіткої, виразної і послідовної безпекової
політики, яка б не детермінувалась ситуативними
внутрішньополітичним вузькопартійними інтересами. З іншого боку
політика позаблоковості України аж ніяк не була забезпечена
«матеріально». Без пекові інститути поступово деградували
(особливо це стосується збройних сил, які постійно скорочувались,
не відбувалось оновлення матеріально-технічної бази, не
впроваджувались найновіші зразки сучасних озброєнь, неналежним
чином відбувалась підготовка персоналу, було відсутнє належне
фінансування і т.п.). Негативно вплинула на без пекову ситуацію
України відсутність, а точніше контрпродуктивна інформаційна
політка в контексті (приєднання до НАТО чи проголошення
постійного нейтралітету). Ідея відмови від політики зближення з
НАТО і перспективи вступу в цю безпекову організацію імпліцитно
сприймалось на внутрішньополітичному ринку України як перемога
проросійськи налаштованих кіл і повернення орбіту впливу РФ.

Без пекова політика повинна формулюватись виходячи з чіткого
розуміння від кого і яким чином слід захищатись, тобто якісного
аналізу потенційних і об’єктивно існуючих загроз та можливостей
якими держава володіє для реагування на ці загрози. В домінуючому

1 ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законів України щодо відмови
України від здійснення політики позаблоковості // Відомості Верховної Ради (ВВР),
2015, № 4, ст.13 URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/35-19/paran11#n11

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2411-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/35-19/paran11#n11
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політичному дискурсі України протягом всіх 25 років незалежності
не було варіанти масштабного збройного конфлікту з РФ – як
наслідок Україна інституційно, доктринально і матеріально
виявилась неготовою до агресії Росії. Безпекова політика України
відзначалась реактивністю і несамодостатністю. Наслідки такої
непослідовної «позаблокової політики» України можна визначити
наступні:

-дезінтеграція обороноспроможності держави (через відсутність
чіткого розуміння загроз та способів реагування на них)

-відсутність орієнтованої на перспективу стратегії військово-
технічного розвитку, розбудови ВПК, наукового потенціалу в
інтересах обороноздатності

-відсутність зовнішньополітичного забезпечення політики
безпеки (відсутність курсу на інтеграцію до безпекових структур
регіону в умовах відсутності статусу постійного і гарантованого
нейтралітету; відсутність жодного військово-політичного союзу;
відсутність реальних гарантій безпеки, угод про взаємодопомогу;
відсутність внутрішньополітичної готовності до протидії зовнішній
агресії)

Внаслідок ілюзій щодо безпечності середовища в центрі Європи,
непродуманої політики позаблоковості Україна в момент найгіршої
за весь час незалежності безпекової кризи, фактично, виявилась
ізольованою (у військово-політичному вимірі). Міжнародні гарантії
виявились неефективними і слабкими, а адекватних власних
інструментів і можливостей забезпечення (в тому числі і в першу
чергу силових) політики позаблоковості/нейтралітету в України
невияви лось. Таким чином наша держава у момент розгортання
конфлікту з РФ виявилась сам на сам з супротивником. З огляду ж
на вище сказане про відсутність адекватного оборонного потенціалу
Україна на сьогоднішній день приречена на залежність від
міжнародних дипломатичних ініціатив та посередництва третіх
держав/міжнародних організацій.
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ЗАКАРПАТТЯ В СИСТЕМІ ГЕОПОЛІТИЧНИХ
ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ

Закарпаття відіграє особливу роль у системі геополітичних
інтересів нашої держави. Це єдина область, яка межує відразу з
чотирма державами, які, щоправда, є членами ЄС та НАТО і не
здатні на такі віроломні і підступні дії, як Росія. Вона відділена
Карпатами від решти території України, які в минулому відіграли
істотну роль в історичних перипетіях  краю та вплинули на
формування відмінного етнокультурного і ментального архетипу
населення. Парадоксом  геополітичного положення Закарпаття є те,
що тут знаходиться один із географічних центрів Європи,  але  воно
завжди було задвірками усіх держав, до складу яких входило, а
відтак було віддане на маргінеси суспільного розвитку.

Історичні парадокси розвитку Закарпаття визначалися постійним
стиковим характером впливів культурно і навіть цивілізаційно
відмінних процесів, які взаємно перепліталися і мали то
конфліктний, то цілком толерантний характер. Короткотривалий
період українського національно-культурного піднесення в часи
приналежності до складу Чехословаччини мав  наслідком сильні
автономістські рухи, що увінчалося проголошенням у березні 1939
року Карпатської України, яка була потоплена у крові угорськими
окупантами. Входження Закарпаття до складу УРСР у 1946 році
стало наслідком геополітичних реалій після Другої світової війни.

Попри строкатий етнічний склад населення, необхідно
стверджувати, що понад 80,5 % населення Закарпаття становлять
українці. Етнографічні особливості українських горян та мешканців
рівнин тут тісно переплітаються і не мають конфліктного характеру.
Підтримувана і фінансована з-за кордону ідея русинства має
переважно політичний характер і підтримується невеликою групою
місцевих політичних активістів та православного духовенства УПЦ-
МП. Місцеве керівництво в особі діячів, близьких до колишньої
Партії регіонів та Єдиного Центру, постійно загравало з лідерами
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русинських організацій, помилково вважаючи, що в такий спосіб
вони здатні балансувати у політичних настроях населення та
методом шантажу вимагати від Києва поступок. Однак досвід
лідерів Донбасу показав, що така практика може призвести до
непоправних наслідків.

Серед національних меншин Закарпаття чисельно виділяються
угорці,  (питома вага у населенні області становить 12,1%), румуни –
2,6%, росіяни – 2,5%, цигани – 1,1% та німці – 0,3%. Відмітною
ознакою угорців та румун є їхній високий рівень самоізоляції та
орієнтації у своїх культурних та суспільних інтересах на історичну
батьківщину. Підтримка Будапештом інтересів угорців має, окрім
іншого, ще й політично вмотивований характер, свіченням чого
стало намагання лідерів кількох угорських партій відкрити свої
філіали у Закарпатті, а також нереалізована ініціатива прем’єр-
міністра Угорщини Віктора Орбана сприяти утворенню в межах
етнічних угорських територій Закарпаття Притисянського
автономного округу.

Незважаючи на вигідне географічне розташування, значні запаси
багатьох видів природних ресурсів та надлишок трудових ресурсів,
Закарпаття за рівнем розвитку продуктивних сил належить до
найбільш відсталих регіонів України. Іноземні інвестиції в
розрахунку на одного мешканця тут втричі нижчі, ніж в середньому
по Україні. Тут віддавна були поширені міграційні традиції, які
направлені практично в усі закутки світу. Грізних масштабів і
міжнародного розголосу набула контрабанда низки споживчих
товарів та масова неконтрольована вирубка лісів на експорт під
виглядом вивезення некондиційної деревини. Її організаторами
стали місцеві організовані злочинні угрупуванні не без
покровительства органів влади.

Значення транзитного сполучення Закарпаття між Україною та
сусідніми європейськими державами важко переоцінити. Система
нафто- та газопроводів міжнародного значення, по яких російські
енергоносії транспортуються вглиб Європи, залізничні та
автомобільні магістралі   виділяють регіон як стратегічно важливий.
За останні роки вдалося започаткувати  будівництво нового
альтернативного тунелю, що дозволить розширити  залізничний рух,
власне із Закарпаття відкрилося реверсне постачання європейського
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газу для потреб усієї України, що ліквідувало залежність
від постачання російського газу.

Політичне життя в Закарпатті віддавна характеризувалося
вищим, ніж в інших регіонах рівнем корупції і клановості, значним
поширенням проросійських інтересів, слабшою заангажованістю
національно-демократичними змінами у державі. Під час
проведення загальноукраїнського референдуму про підтримку
незалежності України 1 грудня 1991 року у місцевому бюлетені на
голосування було винесене також питання про окремий статус
Закарпаття як самоуправної території, що отримало підтримку
більшості учасників референдуму, однак його підсумки  не були
прийняті до уваги офіційним Києвом.

Для зміцнення незалежності України та реалізації європейських
інтеграційних намірів треба розробити та послідовно реалізувати
низку переконливих заходів щодо перетворення Закарпаття у
своєрідний пілотний проект нашого європейського майбутнього.
Закарпаття має перестати бути задвірком, а широкими воротами у
європейський цивілізаційний простір. Сюди повинна бути прикута
увага і підтримка держави, направлена на налагодження стабільного
правового і політичного життя у руслі національно-демократичних
цінностей, створення передумов для залучення іноземних
інвестицій, активну участь Закарпаття у низці перспективних
економічних проектів загальноєвропейського рівня. Від цього
залежатиме дуже широка амплітуда суспільних трансформацій не
лише самого Закарпаття, а й усієї України – від  входження у сім’ю
європейських  народів до  загрози втрати цього унікального краю,
що має промовисту та інтригуючи назву „Срібна земля”.
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«РОСІЙСЬКІ МОТОЦИКЛІСТИ» «НІЧНІ ВОВКИ» ЯК
ІНСТРУМЕНТ «М’ЯКОЇ СИЛИ» ВОЛОДИМИРА ПУТІНА

Найвідоміший мотоклуб Росії – молодіжна автономна
некомерційна організація – МАНО «Нічні вовки» (рік заснування
1989, керівник – Олександр «Хірург» Залдостанов) перетворилась в
суб’єкта великої політики у Російській Федерації ще під час
прем’єрського терміну В. Путіна. Їх перше знайомство відбулось під
час «прямої лінії» В. Путіна на телебаченні у 2009 р., пізніше він
допоміг «НВ» захистити від чиновників мерії Москви байк-центр
[3]. Відтоді В.Путін часто зустрічався з байкерами, переважно в
українському Криму. На нашу думку, клуб «НВ», реорганізований за
принципом провладної політичної партії «Єдина Росія» в «кращих»
російських традиціях: атрибутика (зміна латинських написів на
символіку російською мовою); суворий імідж; централізована
структура з жорсткою вертикаллю влади, статут (членом клубу не
може стати алкоголік, наркоман, «голубий» і жінка); фіксоване
членство (приблизно п’ять тисяч); більшість членів – бізнесмени,
політики зрілого віку, «мажори»; власні, тобто, державні, медіа-
ресурси; фінансування з державного бюджету (гранти Президента
РФ); контроль і повне усунення конкурентів (байкерські клуби «Три
дороги», «Hells Angels MC», «Bandidos MC» та ін.); тісний контакт зі
спецслужбами; сповідування націоналізму (називають себе не
«байкерами», а «російськими мотоциклістами») і православних
цінностей. До зовнішньополітичних пріоритетів «НВ» належить
антиєвроамериканізм («волки – санитары леса, а мы – санитары
ЕэСа» [4]), заперечення ліберальних західних цінностей,
насамперед, щодо ЛГБТ-спільнот.

Вважаємо, що лідер «НВ» «Хірург» Залдостанов – це вдалий
політичний двійник В.Путіна. У них багато спільного. Вони –
вихідці із СРСР, незмінні президенти, вожді (Російської асоціації
байкарів); амбіційні та харизматичні; певний час жили у ФРН (не
підтверджено і не спростовано, що саме тут вони познайомились, і
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Залдостанов був агентом КДБ); зробили стрімку кар’єру в
політиці. Для них характерні: авторитарний стиль керівництва;
внесення змін, з метою закріплення своєї влади, в основні документи
– конституцію країни (подовження президентського терміну,
можливості обрання президентом) і статут клубу (порушення
загального правила всіх мотобанд світу – дистанціювання від
політики, суспільних ініціатив, наприклад, президента і раду з п’яти
«офіцерів» західних мотоклубів регулярно вибирають). Вони
захоплюються силовими видами спорту, ведуть себе у дусі «крутих
хлопців»; неохоче спілкуються з пресою; тема родини, сім’ї (обоє –
розлучені), майна і бізнесу – це табу. Президенти вважають себе
друзями. «Хірург» був довіреною особою В.Путіна під час
президентської кампанії у 2012 р. Про важливість, потрібність
байкерів для державної політики РФ свідчить факт, що В.Путін на
чотири години запізнився на зустріч з президентом України
В.Януковичем (липень 2012 р.) тому, що зустрічався з «Хірургом» і
мотоциклістами. Останній також має державні нагороди від
Президента РФ. Таким чином, сучасний імідж президента В.Путіна
й «мотоциклетного Путіна» – це частково результат їх особистих
контактів.

Представники клубу беруть надактивну участь в суспільно-
політичному житті Росії. Масштабні акції різних рівнів з
обов’язковим ідеологічним підтекстом, ініційовані «НВ», –
реконструкція меморіалів Великої Вітчизняної війни у РФ,
Новоросії та за кордоном; передача прапора «НВ» космонавтам для
польоту на МКС; громадянська культурно-патріотична програма
«Прапор Перемоги» (2016–2020 рр.), відбуваються за підтримки та
участі представників органів державної влади, духовенства.

Таблиця 1
Деякі аспекти діяльності мотоклубу «Нічні вовки»*

Аспекти Трактування

Спорт

Проведення щорічних байк-шоу, байк-фестивалів,
мотопробігів, відкриттів мотосезону, пропаганда
мотоспорту, російського мотоцикла «Сталінець».
Турнір з боксу «Десять ударів Й.Сталіна»
(м. Волгоград). Підтримка американського боксера
Роя Джонса, якому В.Путін надав російське
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громадянство.
Зустріч і доставка олімпійського вогню з урядового
аеропорту «Внуково-3» на Червону площу (2014 р.)

Релігія

Поворот до православ’я і патріотизму пов’язують з
появою у «НВ» політтехнолога О.Вайца, який
працював ще під патронатом Алексія ІІ.
«НВ» називають себе «православними
мотоциклістами», забезпечують охорону храмів,
організовують мотопаломництва.
Патріарх РПЦ Кирило (2009 р.) благословив «НВ»
на проведення шоу в Севастополі. За участю
церковного діяча А.Кураєва і «НВ» 10-11 липня у
місті пройшов хресний хід. Мотопробіг (2012 р.) на
підтримку патріарха Кирила, РПЦ з гаслами:
«Стріляють в патріарха – цілять в Росію», «Віра,
Церква, Батьківщина», «Росія назавжди».

Робота з
дітьми

Парад Дідів Морозів, проведення новорічних
дитячих ялинок. За сценарієм свята «злі сили» –
США, міжнародні організації, світовий уряд, хочуть
завоювати Росію, здійснити державний переворот.
«НВ» рятують Росію.

Міжнародні
відносини

Регіональні відділення «НВ» діють переважно у
країнах Європи. «НВ» використовують їх як лобі
під час проведення своїх міжнародних акцій.
Особливо тісні контакти з байкерами Сербії. У
березні 2011 р. В.Путін зустрівся з представниками
байкерського руху з країн колишньої Югославії у
Белграді.
«НВ» провели акцію проти навчань військ НАТО в
Європі (Словаччина, 2015 р.)
Пробіг на мотоциклах Москва – Берлін (25 квітня –
9 травня 2015 р.) з радянськими («За Родину! За
Сталина!») і російськими прапорами, за маршрутом
Червоної Армії в пам’ять про поразку нацистської
Німеччини. У 2016 р. відбувся мотомарш «Дороги
Перемоги – на Берлін!». Заява «Хірурга»: там де
«Нічні вовки», там Росія». Мотопробіги
прославляли силу духу і непереможність
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«російської людини».
Свої дії на міжнародній арені лідер «НВ» називає
«народною дипломатією».

*Складено автором за: [1, 2, 4].

Закономірно, що під час подій «російської весни» в Україні члени
мотобанди «Нічні вовки» виступили як розгалужена напіввійськова
організація. Крім допомоги «Беркуту» в подіях на Майдані у Києві
[3], захоплення приміщень, бізнесу, сфер впливу на окупованих
територіях, «НВ» були ініціаторами і учасниками таких дій:

Таблиця 2.
Участь представників байк-клубу «Нічні вовки» у подіях на

південному-сході України*

Територія Події
під час захоплення після захоплення

ЛНР,
ДНР

«НВ» спорудили першу
барикаду, блок-пост у
Луганську.
Співпрацювали з
спецназом РФ, воювали
добровольцями (40 осіб, з
них троє – загинуло),
вербували ополченців.
«Хірург» здійснював
фінансування бойовиків

Постачання, супровід
гуманітарних конвоїв.
Байк-клуб «НВ»
реорганізовано у
«батальйон народної
міліції «ЛНР» (липень
2014 р.), «Російські
мотоциклісти»
Луганська – бійці
окремої дружини МВС
ЛНР.
Створення відділення
мотоклубу «НВ –
Донбас».
Встановлення
пам’ятника
співробітникам ДАІ
МВС ЛНР (листопад
2015 р.), створення
Патріотичного музею
(м. Луганськ, 2016 р.)
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Крим

«НВ» першими отримали
зброю, встановили блок-
пости. Охороняли
приміщення
Севастопольської міської
адміністрації, патрулювали
вулиці міста.
«Хірург» координував
операції з конфіскації зброї
ЗС України під час
захоплення штабу ВМС
(березень 2014 р.).
Допомагали вивезти з
України важливого
чиновника, перебратись до
РФ групі посадових осіб
колишнього уряду України

Захист приміщень у
Сімферополі під час
проведення
референдуму 16 березня
2014 р.
Проведення автопробігу
Алушта – Сімферополь
– Севастополь, пам’яті
бійців місцевого
спецпідрозділу
«Беркут», які загинули
на київському Майдані
у 2014 р. (лютий 2015
р.).
Проведення байк-шоу
«НВ» – «Кузня
Перемоги»
(Севастополь, серпень
2015 р.)
У власність «НВ»
надана земельна ділянка
276 га, г. Гасфорт
(травень 2015 р.) для
розміщення
«багатофункціонального
спортивно-
патріотичного центру
екстремальних видів
спорту» «Патріот».
Формування
спецпідрозділу «Нічні
вовки» на
Чорноморському флоті
РФ.
Створення державного
РІА «Севастополь»
(листопад 2015 р.).
Один з лідерів байк-
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клубу «НВ»
Ф.Черняховський, –
голова спостережної
ради РІА. Також він
радник губернатора
Севастополя С.Міняйла,
володіє медіа-ресурсом
«Севастопольские
рассказы».

*Складено автором за: [1, 2, 4].

У грудні 2014 р. на клуб «Нічні Вовки», на «Хірурга»
персонально, США наклали економічні санкції. Йому заборонено
в’їзд у США, Канаду, країни ЄС. Таким чином, діяльність клубу
набула міжнародного резонансу, поглибила розкол у російському і
світовому байк-русі.

Лідер російського мотоклубу «НВ» Хірург продовжує активну
антиукраїнську діяльність. У січні 2015 р. він увійшов до
ініціативної групи суспільно-політичного руху «Антимайдан». Мета
організації – «протидія незаконним спробам повалення діючої влади
на манер українського Євромайдану», «не залежно від того, буде
нам дозволяти влада це робити, чи ні» [2]. Своє рішення
Залдостанов пояснив тим, що у нього загинули друзі під обстрілами
в Новоросії, друг із севастопольського «Беркуту». Активісти
організації вже нападали на учасників антивоєнного мітингу в
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Москві. Отже, О.Залдостанов повернувся до напівкримінальної
діяльності, якою займався, коли створив МАНО «НВ» (кришування
бізнесу, бійки, розборки з конкурентами), але вже на вищому,
державному, оплачуваному рівні.

Висновки. Лідер «НВ» О.Залдостанов «приватизував»
байкерських рух у РФ, президент В.Путін вивів його на
міждержавний рівень, а події «російської весни» в Україні
завершили його остаточну публічну політизацію. «НВ» виступають
як активний політичний ресурс державної влади. Їх «м’яка сила»
полягає у агресивній пропаганді «трьох «п»: Путін, православ’я,
патріотизм.
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Motorcycle Club. Електронний ресурс. Режим перегляду:
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СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ З НАТО В УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ
АГРЕСІЇ ОЧИМА ЕКСПЕРТІВ

Після революційної зміни влади в Київі співпраця України з
Організацією Північноатлантичного Договору тривала, проте без
помітних повштовхів. Об`єктивно, Революція гідності мала б
привести до однозначного повернення євроатлантичної інтеграції. В
основному так і сталося. Проте замість чіткого завдання приєднання
до НАТО в офіційних документах використовується формулювання
«досягнення стандартів НАТО». Дуже скромно констатується, що
Україна підтримує політику "відкритих дверей" НАТО та позицію
Північноатлантичного альянсу щодо чинності рішення
Бухарестського саміту НАТО 2008 року про те, що Україна стане
членом НАТО1.

Відкликана за президентства Януковича заявка на вступ до
Альянсу досі не поновлена. Режим Януковичем свідомо та
цілеспрямовано зруйнував всі державні структури євроатлантичної
інтеграції України. Після падіння його минуло вже більш ніж два
роки, але за цей час, так і не відбулося відновлення діяльності
органів та структур державної влади, які є відповідальними та
підзвітними за інтеграцію України до Організації Північно–
Атлантичного Договору.

Визначаючи пріоритети України у її співробітництві з НАТО
абсолютна більшість експертів насамперед вважають створення
передумов для вступу України до НАТО, при чому майже половина
впевнена, що це варто робити найближчим часом. Майже три чверті
опитаних сподіваються на пряму допомогу у здійсненні військової

1 Аналітична доповідь до щорічного Послання Президента України до Верховної
Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році».
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.niss.gov.ua/public/File/2015_book/POSLANNYA-2015_giper_new.pdf
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реформи, понад половина - надання додаткових гарантій безпеки
Україні 1.

При цьому для України зберігалися основні напрямки
співробітництва. Серед них найбільш актуальним є допомога у
здійсненні військової реформи, надання додаткових (до відсутніх
основних) гарантій безпеки та створення умов для вступу до НАТО
найближчим часом. Останнє не відповідає позиції офіційного Києва,
який уникає зайвий раз дратувати Вашингтон та Брюссель. Та й не
надто докладає зусиль, щоб змінити на краще їхнє  ставлення до
України (табл. 1). Проте, всі ці напрями не враховують фактичного
стану війни з Росією. Втім, це можна зрозуміти, бо не дивлячись на
адекватну риторику керманичів держави, в нас за юридичними
документами війни нема, є лише АТО. Якщо в одному місці РНП
йдеться про проведення на частині території Луганської та
Донецької областей антитерористичної операції (незрозуміло яка
динаміка цієї операції в умовах фетишизації т.з. Мінських угод), то
іншому прямо вказується на збройну агресію Російської Федерації в
окремих районах Луганської і Донецької областей України.

Ефективність забезпечення реалізації курсу України на
співробітництво й зближення з НАТО за експертними
спостереженнями демонструє певну оптимістичну динаміку.
Зокрема, позитивно, в цілому, оцінено дії органів виконавчої влади
та законодавче забезпечення. Проте низькою, або нульвою
переважна більшість експертів вважає фінансове та кадрове
забезпечення і якість ухвалених рішень. Безсумнівною виглядає
забезпечення підтримки євроатлантичних прагнень України. (табл.
2).

1 Використано результати двох опитувань експертів - у грудні 2014 р. та грудні 2015
р.  за традиційною методикою (застосовується з 1997 р.) серед чотирьох груп осіб,
причетних до аналізу, планування, експертизи зовнішньої та безпекової політики
України та прийняття політичних рішень (працівники органів державної влади,
насамперед, МЗС й державних аналітичних структур, військова еліта, фахівці з
неурядових  організацій та вишів, журналісти) ), які представляють основні регіони
України – Центр (в основному - Київ), Схід, Захід, Південь. Автори програми
дослідження Олександр Потєхін і Ігор Тодоров. В опитуванні брали участь  57
експертів на початку  грудня 2014 року.  Для порівняння залучено результати
опитування, проведеного на початку грудня 2015, у якому брали участь 71 експерт.

http://www.niss.gov.ua/public/File/2015_book/POSLANNYA-2015_giper_new.pdf
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Таблиця 1

Які напрямки співробітництва з НАТО є пріоритетними для
України сьогодні? (%) (сума відсотків більше 100, оскільки

експерти могли обирати до трьох варіантів)
Грудень

2014
Грудень

2015
таких немає, співробітництво з
НАТО взагалі не потрібне

0

створення передумов для вступу
України до НАТО в перспективі

26 27

створення передумов для вступу
України до НАТО найближчим
часом

46 46

спільна розробка концептуальних
засад військової політики

22 24

пряма допомога у здійсненні
військової реформи

74 70

допомога у створенні системи
демократичного цивільного
контролю за силовими структурами

18 22

надання додаткових гарантій
безпеки Україні

51 53

узгодження військово-технічної
політики, підтримка ВПК

25 31

торгівля зброєю, спецтехнікою,
послугами військово-технічного
призначення

17 18

підготовка кадрів 36 41
спільні навчання 22 24
участь у миротворчих операціях 9 9

Ще з початку 1990-х років більшість науковців, експертів і
патріотичних політиків усвідомлювали, що лише НАТО може бути
гарантом територіальної цілісності та незалежності України. Не
виключено, що отримання Плану дій щодо членства в 2008 році
могло унеможливити сучасну російську агресію. В цьому контексті
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існує негайна потреба відновити діяльність органу вищої виконавчої
влади, відповідального за євроатлантичну інтеграцію України,
поновити у структурі Кабінету Міністрів Управління
євроатлантичної інтеграції України, поновити у структурі
Міністерства закордонних справ України Департаменту
євроатлантичної інтеграції України, нарешті призначити постійного
керівника Місії України в НАТО.

Таблиця 2
Оцініть, будь ласка,

ефективність
забезпечення реалізації

курсу України на
партнерство й

співробітництво з НАТО
за наступними

параметрами (у %)

В
ис

ок
а

П
ос

ер
ед

ня

Н
из

ьк
а

Н
ул

ьо
ва

В
аж

ко
 в

ід
по

ві
ст

и
1. Дії органів виконавчої
влади 12.2014

6 45 36 8 3

ГРУДЕНЬ 2015 9 49 34 8 0
2. Законодавче
забезпечення
12.2014

10 46 30 7 5

ГРУДЕНЬ 2015 14 51 26 9 0
3. Кадрове забезпечення

12.2014
6 39 39 9 5

ГРУДЕНЬ 2015 6 44 38 12 0
4. Фінансове

забезпечення 12.2014
5 23 48 16 6

ГРУДЕНЬ 2015 6 27 48 19 0
5.Якість виконання

ухвалених рішень
12.2014

2 31 47 6 7

ГРУДЕНЬ 2015 5 34 48 13 0
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6. Забезпечення

громадської
підтримки 12.2014

32 46 30 1 5

ГРУДЕНЬ 2015 36 46 15 13 0
7. Забезпечення

міжнародної
підтримки 12.2014

32 46 14 2 1

ГРУДЕНЬ 2015 18 51 29 2 0

Доречі варто повернутися до первинної назви Річної національної
програми (РНП): має бути не «програма співробітництва Україна –
НАТО», «програма підготовки до членства в НАТО» (за умов
надання відповідної заявки)!

Потребує підвищення статус програми. Практика свідчить що
багато положень попередніх РНП не виконувалося і ніхто до
відповідальності за це не був притягнутий. На наш погляд, існує
негайна потреба зробити РНП абсолютним аналогом ПДЧ,
принаймні на національному рівні. Необхідно підвищити статус
програми прийнявши відповідний закон. Річна національна
програма має особливе значення для забезпечення захисту
національних інтересів і безпеки України, передусім у контексті
використання потенціалу та практичної допомоги НАТО та держав -
членів Альянсу у підвищенні обороноздатності України для протидії
агресії Російської Федерації.

Отже, окупація Криму, війна в Донбасі дедалі більше руйнують
систему міжнародних відносин і міжнародного права. Ці дії Росії
спочатку не знайшли поки дієвої адекватної відсічі з боку НАТО.
Захід досі так і не зміг консолідуватися і не спромігся на дійову
активізацію своєї політики, обмежившись ритуальними
висловлюваннями «глибокого занепокоєння» та побажаннями сідати
за стіл переговорів з терористами. Водночас спостерігається брак
політичної волі з боку української влади щодо інтенсифікації
співпраці з Альянсом в умовах російської агресії.
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PRZYWÓDZTWO W POLITYCE ZAGRANICZNEJ
PAŃSTWA NA PRZYKŁADZIE UKRAINY OKRESU

PREZYDENTURY PETRO POROSHENKO W KONTEKŚCIE
STOSUNKÓW ZE STANAMI ZJEDNOCZONYMI

Celem wystąpienia jest analiza procesu decyzyjnego w polityce
zagranicznej   z perspektywy jednostki, na przykładzie Ukrainy w okresie
aktualnie sprawowanej prezydentury  Petro Poroshenko, ze szczególnym
uwzględnieniem stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. Przyjęty poziom
analizy pozostaje jednym z trzech klasycznych podejść w analizie
polityki zagranicznej, poziomu państwa narodowego oraz poziomu
systemu międzynarodowego.

Przywództwo  w polityce zagranicznej determinowane jest zmiennymi
(zależnymi i niezależnym), do których należy m.in.  pozycja, w tym
przypadku prezydenta państwa, w całym systemie politycznym państwa;
uwarunkowania zewnętrzne, tutaj warto przywołać przede wszystkim
pozycję i siłę państw w systemie międzynarodowym, wreszcie
czynników kształtujących sam proces decyzyjny oraz jego efekty w
organizacji biurokratycznej. Jednak w badaniach prezentowanych przez
badaczy z Europy Kontynentalnej uwarunkowania, wynikające z
tożsamości lub osobowości liderów, warunkujące decyzje liderów w
polityce zagranicznym stanowią jedynie margines. Pozostają one
natomiast w kręgu zainteresowań badaczy z anglosaskiego obszaru
badawczego.

Teoretyczną ramę rozważań stanowi tzw. podejście poznawcze do
analizy polityki zagraniczne rozwijane zwłaszcza przed amerykańską
szkołę, reprezentowaną  przez Margaret Hermann oraz Valerie Hudson.
Obie autorki wskazują na znaczenie tożsamości decydentów w polityce
zagranicznej. Warto dodać, że zagadnienie nawiązuje współcześnie
przede wszystkim do konstruktywistycznych założeń kształtowania
tożsamości aktorów w środowisku międzynarodowym. W tym przypadku
aktor utożsamiany jest z decydentem, którym w prezentowanym
wystąpieniu będzie prezydent Ukrainy Petro Poroschenko.
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Wydaje się dla przedstawianych rozważań na temat

przywództwa w polityce zagranicznej, przykład prezydentury Petro
Poroshenko może stanowić czytelną ilustrację możliwości, ale i
ograniczeń wynikających z cech osobowościowych lub tożsamości lidera
oraz jego roli w procesie decyzyjnym w polityce zagranicznej. Petro
Poroschenko został wybrany na Prezydenta  Ukrainy w maju 2014r.
Objął swój urząd w trudnym okresie kryzysu politycznego, nie tylko
wynikającego z transformacji państwa, po okresie rządów Wiktora
Janukowicza, ale przede wszystkim w sytuacji zagrożenia
bezpieczeństwa państwa, w związku z wojną z Rosją, w tym próbą
aneksji Krymu.  W tych okolicznościach kluczowe znaczenia nabierają
stosunki Ukrainy z państwami członkowskimi UE oraz ze Stanami
Zjednoczonymi. Jak wskazuje Alexander Motyl postawa Stanów
Zjednoczonych wobec Ukrainy pozostaje w dużej mierze funkcją
stosunków USA-Rosja. Kiedy te stosunki są dobre, Ukraina oddala się od
agendy USA. Kiedy te stosunki są złe, Ukraina nabiera strategicznego
znaczenia dla Waszyngtonu, a to znaczenie pozostaje nierzadko
kształtowane poprzez relacje głównych aktorów – w tym przypadku
prezydentów obu państw.

Роман Вовк
канд. фіз.-мат. наук, доцент

Львівський національний університет
імені Івана Франка

ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Оцінюючи загрози та виклики сучасній Європі, багато політиків
та експертів на перше місце ставлять тероризм, міграційну кризу та
агресивну політику Росії.

Новий головнокомандувач об’єднаними силами НАТО в Європі
генерал Кертіс Скапаротті вступаючи на посаду 4 травня заявив, що
однією з головних загроз для світу є “відродження Росії, яка
позиціонує себе як світова держава”, і НАТО має бути готовим
боротися вже сьогодні, якщо стримування не спрацює.

Для успішної протидії сучасним викликам слід з’ясувати основні
причини, що їх породжують та механізми, за допомогою яких ці
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загрози підсилюються та поширюються на глобальному рівні. Перед
усім, варто відзначити, що складність сучасної безпекової ситуації
зумовлена тим, що вона носить комплексний характер, володіє
“гібридними” властивостями. І таких властивостей новітні загрози
набувають завдяки активному використанню сучасних досягнень в
інформаційній сфері. Поряд з чисто “цифровими” загрозами, ціллю
яких є інформаційні системи, комп’ютерні дані, інтелектуальна
власність та ін., інформаційні технології активно використовуються
для пропаганди, впливу на громадян, маніпуляцій із засобами
масової інформації тощо.

Інформаційний простір все частіше стає полем бою між
державами, організаціями чи приватними особами. У сучасних
умовах активізація міжнародних терористичних, екстремістських
організацій та злочинних структур, які використовують
інформаційні технології для реалізації своїх злочинних намірів,
вимагає більш ефективного забезпечення інформаційної безпеки як
однією з найважливіших складових системи національної і
міжнародної безпеки.

З початком та подальшим загостренням гібридної війни Росії
проти України інформаційний чинник вийшов на перший план і ми
стали свідками комплексної атаки з боку агресора, причому не
тільки в українському інформаційному просторі, але і глобальному.
Відповідно протидія має бути також комплексною, носити
системний характер і вкрай необхідно створити ефективні засоби
протидії пропаганді, різного роду інформаційним атакам та
забезпечення надійного захисту національного інформаційного
простору. Комплекс заходів, спрямованих на протидію загрозам
такого характеру, повинні забезпечити стратегічні комунікації.

Термін “стратегічні комунікації” включено до нової Воєнної
доктрини України, ухваленої 24 вересня 2015 р., де у ч. 16 ст. 4
розділу 1 стратегічні комунікації визначаються як скоординоване і
належне використання комунікативних можливостей держави ―
публічної дипломатії, звʼязків із громадськістю, військових зв’язків,
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інформаційних та психологічних операцій, заходів,
спрямованих на просування цілей держави1.

Основна мета комунікацій полягає у забезпеченні національних
інтересів за допомогою усіх напрямків інформаційного забезпечення
реалізації державної політики: інформаційна безпека, електронне
врядування, захист прав і свобод громадян, медіапростір і покликана
сприяти розвитку інформаційного суспільства.

Слід відзначити, що стратегічні комунікації активно
використовуються в багатьох країнах і як зразок для наслідування
можна взяти стандарти НАТО, де застосування стратегічних
комунікацій має чітко окреслені механізми2:

─ зв’язки з громадськістю (Public Affairs and Military Public
Affairs);

─ публічна дипломатія та військові заходи в підтримку
публічної дипломатії (Public Diplomacy and Military Support to Public
Diplomacy);

─ зв’язки зі ЗМІ (Press and Media);
─ інформаційні заходи міжнародного військового

співробітництва (International Military Cooperation);
─ цивільно-військове співробітництво (CIMIC);
─ дії в кіберпросторі, включаючи соціальні мережі;
─ залучення ключових лідерів до проведення інформаційних

заходів (Key Leaders Engagement);
─ внутрішня комунікація (робота з особовим

складом/внутрішній PR);
─ інформаційні операції (Information Operations);
─ психологічні операції (PSYOPS);
─ інформування про ситуацію (Visual Info/Situation Awareness)

та документування подій на полі бою (Combat Camera);
─ розвідувальне забезпечення проведення інформаційних

заходів;

1 Указ Президента України № 555/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 2 вересня 2015 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини
України». Електронний ресурс: www.president.gov.ua/documents/5552015-19443.
2 Ліпкан В.А. Роль стратегічних комунікацій в протидії гібридній війні проти
України. Електронний ресурс: www.goal-int.org/rol-strategichnix-komunikacij-v-
protidii-gibridnij-vijni-proti-ukraini/

www.president.gov.ua/documents/5552015-19443
www.goal-int.org/rol-strategichnix-komunikacij-v-
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─ показ дій військ (Show of Force);
─ введення в оману (MILDEC);
─ безпека операцій (Operation Security);
─ фізичний вплив (Physical Attack);
─ протиборство в електромагнітному просторі (EMW).
Для ефективнішого запровадження стратегічних комунікацій в

Україні під час візиту генерального секретаря НАТО Йєнса
Столтенберга у вересні 2015 р. було підписано ключовий документ
“Дорожня карта Партнерства у сфері стратегічних комунікацій між
Радою національної безпеки та оборони України і Міжнародним
секретаріатом НАТО”. Ця домовленість дає змогу інтенсифікувати
співпрацю України з Альянсом в інформаційній боротьбі, отримати
доступ до ресурсів та інтелектуального потенціалу країн-членів
НАТО в даній області.

З огляду на те, що Україна захищається від гібридної агресії, така
співпраця з Альянсом є особливо важливою. На жаль, до цього часу
в протистоянні на інформаційному полі Україна програвала і тепер
з’являється шанс змінити ситуацію.

Nataliya Shalenna
PhD in Political Science, Associate Professor

Department of International Relations and Diplomacy,
Ivan Franko National University of Lviv

UKRAINIAN-TURKISH PARTNERSHIP:
FROM DECLARATIONS TO REAL ACTIONS

Ukrainian-Turkish relations underwent various periods. Unlike
negative image of Turks as “enemies” and “conquerors” established by
the Soviet historiography, those relations were far from being always
hostile. That had been proved by numerous facts of economic and
military cooperation, as well as mutual influence of cultures of both
nations in different times, manifested in everyday life, art, language,
literature, music, etc. Rethinking of stereotypes existing in both countries
and understanding the true meaning of propinquity of Ukraine and
Turkey are so important today.
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Due to geographical positions Republic of Turkey and

Ukraine possess the enormous potential of becoming a “bridge of
cooperation” between the Black Sea, the Baltic Sea and the
Mediterranean Sea regions. Unfortunately, this potential has not been put
into real effect yet, though since 1991 Ukraine and Turkey developed
extensive contacts – from diplomatic relations establishment to the level
of constructive partnership set up in 2011.

One could even argue that Ukraine disappeared from the Turkish
sphere of interests. It apparently didn’t fit into the active foreign policy
scheme of Justice and Development Party government, where the
priorities of the EU, Russia, Caucasus and Central Asia were emphasized.
Turkey started to view Ukraine not as a separate orientation of foreign
policy, but rather as a part of regional perspective.

Russian Federation has always been a sufficient factor (I would even
say – a stumbling block) of the Ukrainian-Turkish interactions. In its
relations with Russia Turkey adopted an approach “don’t pull the Russian
bear” long time ago. But since early 2000 as it tried to strengthen its
position of a regional leader, AKP government turned to the strategy of
cooperation with Russian Federation. Such cooperation was put into the
legal frames of strategic partnership and even became exceptional
(especially in economic and energy spheres).

At the beginning of the crisis in Ukraine Turkey, balancing between
its Western partners, Russia, Ukraine and Crimean Tatars, performed
very cautious policy. Though Turkish government declared its support for
the territorial integrity of Ukraine, objected the referendum in Crimea as
illegitimate, it remained neutral having called for dialogue and
negotiations between Ukraine and Russia to solve the crisis and stabilize
the situation in the region. Traditionally Turkey continued to support
Crimean Tatars in the occupied Crimea stressing on the necessity of their
rights protection but official Ankara did not actually criticised Moscow
for violation of those rights.

The situation changed after 24 November 2015 when the incident with
the Russian Su-24 happened. At the end of January 2016 at Davos World
Economic Forum Ukrainian and Turkish parties declared “an ambitious
agenda for 2016” in their bilateral relations. Intensive diplomatic and
political dialogue on the highest level afterwards was an expected natural
development. Imposed by Russian sanctions, the parties also proceeded in
upgrading their cooperation in trade and economic realm, including joint



66

investment projects in agriculture, tourism, nuclear energy, aircraft
construction and information technologies. Ukraine and Turkey also
showed interest in expanding their economic cooperation to strategic
industries (e. g., a modernization project of “Ukroboronprom”).

Although the current intensification of Turkish-Ukrainian cooperation
could be assumed as a situational one, the purpose of Ukrainian
government is not to waste such a historical chance of transforming its
relations with Turkey to a real strategic partnership. Due to political
circumstances (and political component is obviously variable) a platform
of formal bilateral cooperation has already been laid down, but its real
essence lies in deep economic, cultural and humanitarian cooperation that
should be implemented. Therefore, development of economic
cooperation, underpinned by cultural component should become the
unifying element to solidify the foundation of the Ukrainian-Turkish
emerging alliance, because uniting against the common enemy (which
potentially could become a partner again) can only forward the interstate
relationship to a certain degree, not more.

Yuliya Lesyk
Zakład Badań Wschodnich

Instytut Studiów Międzynarodowych
Uniwersytet Wrocławski

ROSYJSKA PROPAGANDA MEDIALNA

Od lutego 2014 roku trwa konflikt zbrojny na Ukrainie, oficjalnie
określany mianem operacji antyterrorystycznej. Po jednej stronie stoją
siły prorządowe, natomiast ich przeciwnikуw niełatwo zidentyfikować.
Najczęściej określani są mianem terrorystуw bądź separatystуw. Walczą
o niepodległość Zagłębia Donieckiego. Strona ukraińska wciąż podkreśla,
że Federacja Rosyjska udziela aktywnego wsparcia bojownikom. Co
więcej, wojska rosyjskie biorą czynny udział w walkach na wschodzie
Ukrainy. Władze na Kremlu odpierają wszelkie tego typu zarzuty,
negując obecność swoich żołnierzy na terytorium Ukrainy – za
wykluczeniem anektowanego Krymu.

Od momentu rozpoczęcia walk zbrojnych, rozpoczęły się rуwnież
propagandowe kampanie medialne w obu państwach. Rosyjskie media
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słyną z fabrykowania dowodуw i fałszowania doniesień
medialnych. Autorka pragnie podsumować własne obserwacje rosyjskich
mediуw, poczynione w ciągu ostatnich 24 miesięcy trwania sytuacji
kryzysowej na Ukrainie. Zidentyfikowanie sfałszowanych doniesień stało
się prostsze od momentu podjęcia przez media ukraińskie działań
mających na celu wskazanie wszystkich nieprawdziwych informacji
podawanych przez dzienniki rosyjskie. Jednak należy pamiętać, że rząd w
Kijowie rуwnież stosuje pewnego rodzaju propagandę dla legitymizacji i
uzyskania społecznego poparcia podejmowanych przez siebie działań.
Rosja wciąż nazywana jest okupantem, stąd należy podchodzić z dolą
ostrożności do doniesień ukraińskich mediуw.

Rosyjski system medialny jest wyjątkowo skomplikowaną strukturą.
Najbardziej wpływowym koncernem medialnym jest Wszechrosyjski
Państwowy Koncern Telewizyjny i Radiowy. W jego skład wchodzi 5
stacji telewizyjnych, 2 kanały o zasięgu międzynarodowym, 5 stacji
radiowych oraz 80 kanałуw telewizyjnych i radiowych o zasięgu
regionalnym1. Wśrуd największych rosyjskich agencji prasowych należy
wymienić przede wszystkim państwową Itar-Tass (obecnie funkcjonująca
pod nazwą TASS), ktуra została założona w 1904 roku oraz RIA Novosti,
założoną w 1941 roku. Wszystkie przekazy i doniesienia prasowe są
dyktowane przez stanowisko władz na Kremlu. W serwisach
informacyjnych dominują przekazy na temat działań podjętych przez
Prezydenta Federacji Rosyjski oraz Premiera. Na trzecim miejscu
znajdują się doniesienia na temat prac Dumy Państwowej. Taka polityka
niejednokrotnie była krytykowana przez międzynarodowe organizacje
pozarządowe.

Rosyjska propaganda, narzędziami ktуrej są media, a co za tym idzie i
dziennikarze, dzieli się na dwie gałęzie. Jedna z nich skierowana jest na
tak zwany eksport, a więc podawane informacje przeznaczone są dla
odbiorcуw w innych krajach. Narzędziem, ktуre spełnia kluczową rolę
jest kanał telewizyjny Russia Today. Druga gałąź dostarcza informacji na
tzw. „użytek własny”, a więc są one skierowane do odbiorcуw wewnątrz

1 BBC News, Russia country profile,
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country_profiles/1102275.stm#media, dostęp z dnia:
08.11.2014.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country_profiles/1102275.stm#media
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Federacji Rosyjskiej. Kluczowym narzędziem propagandowym jest
między innymi państwowy Piervyi Kanal.

Należy zaznaczyć, że doniesienia kanału Russia Today mają bardziej
liberalny charakter od tych, ktуre skierowane są na użytek wewnętrzny i
emitowane przez Piervyi Kanal. Rosyjskie władze zdają sobie sprawę z
tego, że kanał odbierany przede wszystkim w państwach zachodnich nie
może cechować się rażącą manipulacją informacyjną. W tym przypadku
wszystkie działania podejmowane są stopniowo.

Z kolei Piervyj Kanal pełni rolę głуwnego środka propagandy władzy
rosyjskiej, skierowanej wobec obywateli Federacji Rosyjskiej.
Niejednokrotnie dopuszcza się dezinformacji, fałszowania przekazуw
informacyjnych. Szczegуlnie rażące staje się to w przypadku kolejnych
konfliktуw, w ktуre zaangażowana jest Rosja. Powszechną jest
dezinformacja i manipulacja faktami. Konflikt w Zagłębiu Donieckim
przedstawiany jest jako walka o wolność uciskanych obywateli. Neguje
się obecność wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy. Rуwnież
zaprzeczano wkroczenie żołnierzy rosyjskich na Krym. Aneksję
pуłwyspu przedstawiono jak spełnienie woli uciskanej i
dyskryminowanej mniejszości rosyjskiej. Federacja Rosyjska
występowała w roli wyzwoliciela.

Kolejnym elementem, będącym częścią rosyjskich kampanii
medialnych jest tendencyjny wybуr tzw. „świadkуw historii”.
Najsłynniejszym wspуłczesnym przykładem jest pojawianie się tej samej
kobiety w rуżnych rolach w najbardziej zapalnych punktach na Ukrainie.

Niemniej ważnym elementem rosyjskiej strategii medialnej stało się
rуwnież przemilczanie najbardziej niewygodnych dla Rosji faktуw. W
telewizji rosyjskiej nie odnajdziemy wzmianek na temat naruszania
przestrzeni powietrznej państw położonych nad Morzem Bałtyckim.
Natomiast w mediach polskich co kilka dni można przeczytać czy
usłyszeć informacje o kolejnych przechwyceniach przez samoloty państw
europejskich rosyjskich samolotуw bombowych.

Jeszcze jednym, jednak niezmiernie istotnym elementem rosyjskiej
strategii medialnej jest blokada informacyjna. Na obszarach zajętych
przez wojska rosyjskie można dotrzeć jedynie do informacji podawanych
przez Kreml. Tak dla przykładu, od początku konfliktu na Donbasie
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ludzie pozostający na obszarze bezpośrednich działań
wojennych nie mają dostępu do żadnej telewizji oprуcz rosyjskiej.
Sytuacja ta wykorzystywana jest do budowania negatywnego
nastawienia, a wręcz nienawiści wobec żołnierzy ukraińskich. Wciąż
pokazywane zdjęcia, ktуre rzekomo zostały zrobione w miejscu, gdzie
trwa wojna, ukazujące rażące czyny, ktуrych dopuścili się Ukraińcy,
przekonuje ludność w słuszności trwającej walki. Jednak doniesienia tego
typu nie wiele mają wspуlnego z rzeczywistością.

Орест Гогоша
Львівський національний університет

імені Івана Франка
м. Львів

ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНА СТРАТЕГІЯ РФ
В КОНТЕКСТІ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО КОНФЛІКТУ

Сьогодні збройне протистояння Росії з Україною аж ніяк не
можна назвати просто регіональним конфліктом. На даному етапі
можна виділити три великі «фронти», два з яких залишаються
активними. Пасивним в даний момент є Чорноморський напрямок.

Один з двох активних «фронтів» – донбаський. Тут Росія
переслідує три цілі. Першим завданням є дестабілізація ситуації в
Україні, створення тут замороженого конфлікту, який би постійно
«витягував» фінансові та людські ресурси з і так ослабленої війною
та економічними проблемами України. Так, російське керівництво
на українсько-російському кордоні сформувало потужні військові
ударні формування, готові у будь-яку мить вторгнутися вглиб
Східної України. Лише на ділянці кордону Чернігівської та
Брянської областей країни, були сконцентровані сили Тульської 106
гвардійської повітряно-десантної дивізії, значна кількість
бронетехніки, оголошено мобілізацію офіцерів запасу Збройних Сил
РФ, які брали участь у бойових діях в Чечні, розгорнуті польові
шпиталі. Не потрібно бути військовим стратегом, для того щоб
передбачити наслідки для Європи у разі можливих бойових дій в
Україні. Наявність такого конфлікту в Україні є нездоланною
перешкодою до подальшої інтеграції України в НАТО. Другим
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завданням є тренування власних військ. Донбас по суті став великим
полігоном, де Росія утилізує застаріле озброєння, та випробовує
нове, так само як і відпрацьовує різні сценарії так званої «гібридної
війни» та тренує військових. Ну і третім завданням є – зброя без
розпізнавальних знаків, яку згодом можна або використовувати в
Україні, або переправляти в Сирію. Там ця зброя або практично
офіційно передається режиму Асада, або ж менш офіційно
постачається різного роду терористичним організаціям – Хезболлі,
Хамасу, і навіть Ісламській державі, проти якої нібито воює Росія.
Варто відзначити, що Росія далі продовжує заперечувати наявність
своїх військових в Україні. Тут воюють багато так званих
«приватних військових компаній», які незважаючи на свій статус,
неофіційно повністю підзвітні Головному розвідувальному
управлінню Генерального Штабу збройних сил РФ та ФСБ. Всі ці
компанії (а це зокрема «Вагнер», «Византия», «ЕНОТ», «МАР»,
«РСБ-Груп», «Антитеррор» та ін.) мають досвід бойових дій
(Афганістан, Ірак, Югославія, Чечня, Грузія).

Ну і найбільш активний на даний момент «фронт» – це
сирійський, де Російська регулярна армія веде активні бойові дії.
Основною метою, крім протистояння західній коаліції, також є
дестабілізація в регіоні, а також намагання зберегти вплив на
Північну Африку та Близький Схід.

Істинні цілі Росії у всіх цих процесах визначити важко, але можна
зробити декілька припущень. Насамперед Росія продовжує
добиватися того, щоб залишити Україну в зоні свого впливу, не
допустити успішного проведення реформ в Україні, не допустити
європейської та євроатлантичної інтеграції України, тобто фактично,
зберегти контроль над Україною. Для цього Москва продовжує
нав’язувати Києву власну інтерпретацію Мінських домовленостей і
головні зусилля зосереджує на реінтеграції так званих ДНР/ЛНР в
конституційне поле України з наданням їм особливого статусу
(закріпленого у Конституції України), який, з одного боку,
означатиме перекладання фінансово-економічного тягаря
відповідальності на Україну, а з іншого – фактично надаватиме Росії
можливість маніпулювати своїми маріонетками, впливаючи при
цьому як на внутрішню, так і на зовнішню політику України. Тобто,
фактично Кремль веде справу до «другого Придністров’я», а
практично до федералізації України.
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Одночасно режим В. Путіна активізовує свою

діяльність в рамках «гібридної війни» з метою подальшого
розхитування політичної та економічної ситуації в Україні, в тому
числі в її центральних, південних та навіть західних областях, з
метою як зриву проведення реформ в Україні, так і створення
передумов для загального послаблення проєвропейської державної
влади на всій території країни. Крім того, наразі Росія проводить
активну пропагандистську роботу як всередині політичних партій,
так і серед широкої громадськості країн-членів ЄС, у т.ч.
використовуючи ЗМІ та соціальні мережі. Така політика має успіх та
призвела до того, що наразі більшість західних інформаційних
ресурсів використовують позицію Кремля для донесення
альтернативної точки зору. Громадськість ЄС також активно
використовується Москвою у своїх «брудних технологіях» під час
референдумів. Кремль, на даний момент, є втіленням «абсолютного
зла» в світі, на кшталт ІДІЛ. Це пов’язано з безперервною низкою
війн: Чечня, Грузія, Україна, Сирія. Необхідно мати на увазі
корупційно-кримінальний характер влади в РФ (висновки
британського суду, у т.ч. щодо особи В. Путіна). Голландцям також
не треба забувати збитий російськими військовими Boeing-777 рейс
МН-17, за який РФ не хоче брати відповідальність, незважаючи на
висновки комісії.

Але контроль над Україною для В. Путіна це завданням мінімум.
Завдання максимум – це контроль над Європою. І це завдання
можна також поділити на мінімальне і максимальне. Максимальне –
це розвалити Європейський Союз, а мінімальне – це перетворити
його на недієздатну організацію у наступний спосіб: створити
передумову для виникнення в країнах ЄС соціально-економічних
проблем, у т. ч. різного роду заворушень і протестів; продовжувати
підтримувати європейські ультраправі та ультраліві партії і
політичні рухи, що може призвести як до трансформації свідомості
базового електорату, що сповідує ключові європейські цивілізаційні
цінності, так і до суперечностей всередині європейських країн;
провокувати та підтримувати суперечності між країнами ЄС,
особливо між країнами Західної і Центральної Європи та країнами
Східної Європи і Балтії, а в ідеалі – між Європейським Союзом та
США. Для цього останніми роками Росія витрачали величезні кошти
для створення проросійських організацій в Європі, підкупу
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політиків і ЗМІ, які мали б впливати на настрої населення в ЄС.
Враховуючи результати проведеного референдуму в Нідерландах
щодо подальшої європейської перспективи України, РФ активно
проводила і надалі проводить приховану пропагандистську політику
в ЄС з метою подолання політичної ізоляції та виходу з-під санкцій.
Про це, зокрема свідчить активізація ультраправих сил в різних
країнах Європи, позиція і заяви окремих європейських політиків
щодо недоцільності продовження санкцій проти РФ.

«Контрольваний» референдум у Нідерландах та його результати,
що спрямовані проти євроінтеграційних процесів України,
становлять загрозу і для самої об’єднаної Європи. Адже чітко
консолідована позиція керівництва країн ЄС з європейського
майбутнього України, може бути зруйнована шляхом створення
прецендентів формування окремих позицій кожного з членів
Євросоюзу. Слід також врахувати той факт, що у 2016 р. існує пряма
загроза збереженню єдності всередині ЄС.

Цілями Росії на Близькому Сході є звичайно добитися зростання
цін на нафту через руйнування нафтової інфраструктури в регіоні,
створити передумови для збільшення обсягів видобутку і продажу
нафти Росією, а також встановити контроль над маршрутами
транспортування енергоносіїв з Близького Сходу та зони Перської
затоки до Європи. Хоча враховуючи останні події (зняття санкцій з
Ірану та заяви Ірану щодо намірів постачати великі об’єми газу до
Європи) успіхів Росія в даній авантюрі поки-що не досягнула. Вже
можна констатувати факт, що велика антитерористична коаліція за
участю Росії, США та ЄС не склалася. Більше того, коаліція
сунітських держав на чолі з Саудівською Аравією, конфронтація з
Туреччиною, загострення відносин з Ізраїлем, а також непевна
політика Ірану явно не на користь Росії. Ескалація конфлікту на
Близькому сході також ніяк не вплинула на ціни на нафту.

Загалом 2016 р. є ключовим і вирішальним не тільки для України,
але і всього світопорядку в його нинішньому вигляді. Це
підтверджується цілим рядом фактів. За прогнозами аналітиків саме
в 2016 році: ціни на нафту досягнуть свого історичного мінімуму;
стане зрозуміло на чиєму боці перевага в сирійському конфлікті;
пройдуть президентські вибори США; стане відомо, чи пройде
Європа тест на свою «європейськість» у зв’язку з внутрішніми і
зовнішніми загрозами ЄС; почнуть по-справжньому проявлятися
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Західні санкції проти РФ, введені після анексії Криму ще в
2014 році; нарешті стане зрозуміла доля «Мінських домовленостей»;
стабілізується, або навпаки, погіршиться, внутрішньополітична
ситуація в Україні. Саме тому 2016 рік є надзвичайно важливим і
доленосним не лише для України, Росії, США чи ЄС, але й для
всього світового співтовариства.

Олег Цебенко
Львівський техніко-економічний коледж

НУ”Львівська політехніка”

РОЛЬ ОЧЕС У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕКИ В РЕГІОНІ

Більше ніж за два десятки років формування Організації
Чорноморського Економічного Співробітництва (ОЧЕС) її
практична концептуальна модель залишається у стані
невизначеності й фактично хитається між дискусійним клубом,
проміжною та допоміжною структурою загальноєвропейського
інтеграційного процесу та можливою перспективою формування
самостійної регіональної системи інтеграції. З остаточним вибором
моделі пов’язані її міжнародна роль і ті функції, які ОЧЕС
спроможна взяти на себе при формуванні ефективної системи
безпеки.

Мандат ОЧЕС як міжнародної організації не передбачає
безпосередньої опіки проблемами безпеки регіону. На зустрічах і
самітах ОЧЕС Вірменія, спираючись на суто економічний характер
цієї організації, рішуче заперечує спроби ставити на порядок денний
проблеми врегулювання регіональних конфліктів, у чому її
підтримують РФ та інші держави. На їхню думку, це функції ОБСЄ
та інших організацій з питань безпеки.

Але в сучасному світі економічні питання не мають ефективного
вирішення поза політикою. Домінує принцип взаємопов’язаності
політики та економіки. Нехтування безпекою, невирішеність
«заморожених» конфліктів призупиняє реалізацію економічних
проектів ОЧЕС. Наприклад, багаторічному проекту будівництва
кільцевої автомагістралі навколо Чорного моря довгі роки
перешкоджають проблеми Абхазії та Придністров’я. Будівництво
транспортних магістралей через південно-кавказький коридор
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гальмує через місцеві конфлікти. Боротьба за енергоресурси та
шляхи їхнього транспортування – сфера інтересів таких сил, як
США, РФ, ЄС, а отже стають об’єктом інтересів геополітики.

На сучасному етапі ОЧЕС має можливість використовувати свій
організаційний потенціал для вирішення низки політичних питань,
зокрема в галузі регіональної безпеки. Так, маючи механізми
проведення багатосторонніх консультацій на вищому рівні й на рівні
міністрів закордонних справ, вона в змозі тримати в полі особливої
уваги та включати до порядку денного питання врегулювання
регіональних конфліктів, виробляти узгоджену позицію щодо
кожної ситуації, пропонувати своє посередництво. Важливо, що за
обставин, коли деякі країни регіону не мають дипломатичних
стосунків, ОЧЕС може надавати майданчик для політичного діалогу
на нейтральному ґрунті (Азербайджан і Вірменія, Грузія та РФ,
Вірменія та Туреччина тощо).

Можна стверджувати, що недостатня ефективність ОЧЕС
значною мірою пов’язана з небажанням деяких країн узгоджувати
позиції з низки політичних питань. Замість просуватися у бік
регіональної інтеграції, ОЧЕС практично залишається міжурядовою
організацією з невизначеним майбутнім.

Співробітництво у форматі ОЧЕС дає можливість формувати
елементи спільного економічного простору, коли країни більш
зацікавлені у встановленні різних форм співпраці, аніж у взаємних
суперечках. Зокрема ОЧЕС може взяти на себе ініціативу створення
економічних і політичних передумов врегулювання конфліктів, а
саме – розробити ряд спільних економічних проектів як елементів
більш загальної стратегічної програми, в якій мають бути означені
основоположні принципи розвитку.

Україна зацікавлена в максимально повному розвитку ОЧЕС як
міжнародної організації, що сприяє багатосторонньому
співробітництву країн регіону, формуванню клімату безпеки та
стабільності в Чорноморському просторі. З цією метою Україні
доцільно підтримувати та висувати власні ініціативи, побудовані на
ідеології всебічної інтеграції регіону в сфері економіки, політики та
безпеки.

Україна неодноразово пропонувала вирішувати «заморожені»
конфлікти між країнами-членами ОЧЕС. На території цих країн
сконцентрована найбільша кількість «заморожених» конфліктів,
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тому Україна пропонує використати ОЧЕС як економічний
інструмент врегулювання проблеми й традиційно виступає проти
невиправданої політизації ОЧЕС як організації економічного
спрямування. Водночас осередки конфронтації та конфліктів в
Чорноморському регіоні значно ускладнюють співпрацю між
країнами-членами.

Під час головування в ОЧЕС у 2013 році Україна виступила з
ініціативою розв’язання регіональних конфліктів.

Стосовно україно-російської війни на сході України та анексії
Криму, то дана організація не прийняла жодних рішень та дій по
запобіганню цієї проблеми.

ОЧЕС тільки тоді матиме повномасштабну стратегічну
перспективу розвитку, якщо ініціюватиме переведення ідеології
моделі міжурядового співробітництва в площину концептуальних
схем інтеграційної взаємодії, починаючи зі створення регіональної
зони вільної торгівлі та формування ефективних міжнародних
структур, відповідальних за безпеку економічної діяльності.

Сучасні економічні та політичні реалії об’єктивно вимагають
створення нових форм і структур забезпечення стабільності та
безпеки в Чорноморському регіоні, принципово важливих для
сталого розвитку європейського простору. Існуючі міжнародні
організації, що мають опікуватися станом безпеки в регіоні (ОБСЄ,
НАТО. ЄС, ОДКБ тощо), не спроможні або не бажають забезпечити
виконання всього спектру завдань у сфері безпеки. З іншого боку,
рівень симетричних й асиметричних загроз у регіоні високий,
численні конфлікти й територіальні суперечки не вирішені.

Стабілізації ситуації могло б сприяти створення ефективної
системи безпеки, до якої входили б як дійсні й потенціальні члени
НАТО та ЄС, так і країни, які з тих чи інших причин не можуть або
не бажають бути залученими до цих структур (країни-члени ОДКБ
тощо). Найбільш оптимальний шлях вирішення проблеми –
поступова трансформація ОЧЕС в організацію регіонального
співробітництва та безпеки.

Досягнення й досвід ОЧЕС, її авторитет і зацікавленість у
розширенні функціональних можливостей країн регіону роблять цей
план реальним. Використання існуючих робочих структур ОЧЕС та
її широкого співробітництва з європейськими й євроатлантичними
структурами забезпечуватимуть високу ефективність, політичну та
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економічну привабливість проекту для зацікавлених країн й
організацій.

Компліментарним до завдань ОЧЕС може бути формування
BLACKSEAFOR та інших підструктур, відповідальних за безпеку та
стабільність Чорноморського регіону.

Отже, підсумовуючи, ОЧЕС зацікавлена в розв’язанні
«заморожених» конфліктів у державах-членах, без чого неможливо
реалізувати її найбільші проекти: створення єдиного транспортного
й енергетичного кола, оскільки вони пролягають саме на цих
територіях. Окрім цього, вирішення конфліктів додасть ОЧЕС
авторитету не лише в регіонах, а й серед інших міжнародних
організацій. На жаль, чіткої позиції ОЧЕС щодо сепаратистських
тенденцій в Україні не має.

ОЧЕС практично не має реальних механізмів та не бере активної
участі у протидії конфліктам в регіоні ГУАМ. Їй необхідно
активізувати переговорний процес та застосувати економічні санкції
проти Росії й сепаратистських регіонів.

Оксана Шамборовська
Львівський національний університет

імені Івана Франка

ВІЙНА У ХОРВАТІЇ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

У 1990-х роках Балкани опинилися в епіцентрі політичної та
воєнної напруги в Європі. Війни Сербії проти Словенії, Хорватії,
Боснії і Герцеговини, інші воєнні конфлікти між колишніми
республіками Соціалістичної Федеративної Республіки Югославія
(СФРЮ) відзначалися залученням великої кількості цивільного
населення. Зазначені події були зумовлені багатьма причинами:
національними, політичними, історичними, які не вдавалося усунути
керівництву СФРЮ.

25 років тому Хорватія пережила події дуже схожі на сьогоднішні
в Україні. Незважаючи на різне географічне положення, рівень
життя і навіть розміри країн та кількість населення, між Хорватією
та Україною є багато спільного. В першу чергу – схожа історія. Це
історія «молодшого брата», який має сусідом країну, що живе



77
імперськими амбіціями. Адже серби марили (зрештою, і
продовжують це робити) «Великою Сербією» не менше, ніж росіяни
своїм «Русскім міром». Тільки на початку 90-х років минулого
століття наші долі пішли різними шляхами. Вихід з СРСР для
України пройшов безболісно у військовому плані, а от у Хорватії, з
першими кроками до незалежності у 1990 році, розпочалися
серйозні проблеми.

Нова хорватська влада провела чистку адміністративних та
поліційних органів. З таким розвитком подій аж ніяк не бажав
примиритися федеральний центр у Бєлграді, який намагався
використати у своїх цілях хорватсько-сербські суперечності. З
одного боку Сербська республіка намагалася зберегти свою
гегемонію в Югославії, і усіляко не відпускала Хорватію. З іншого
боку, у самій Хорватії сильних обертів набрав сепаратистський рух
місцевих сербів. Наявність великої сербської меншини на території
Хорватії утруднювала безболісний вихід республіки з федерації. За
результатами перепису 1991 р., сербське населення тут становило
12,2%. Хорватські серби вважали результати цього перепису
недостовірними і свою частку заниженою, оскільки перепис, на їхню
думку, проходив в атмосфері “панхорватськості”. Вони вважали
недостовірною офіційну цифру – 582 тис. сербів – і називали свою –
849 тис., або 18% населення Хорватії1. Через не- бажання сербської
сторони у низці округів брати участь у переписі не було опитано 287
тис. осіб, серед яких, за підрахунками хорватських статистів, 80 %
становили не хорвати2. Тож сербська цифра у понад 800 тис. осіб
явно завищена. Згідно з офіційним переписом, станом на 1991 р. зі
101 округу Хорватії серби становили абсолютну більшість у 11 з них
і відносну більшість – у двох.

Все це підготувало сприятливий ґрунт для бєлградської
пропаґанди ідей “Великої Сербії” в середовищі хорватських сербів.
Одним із великосербських гасел було: “Усюди, де живуть серби,
вони є в небезпеці”. Наголошуючи на потребі захисту сербів поза
межами Республіки Сербії, великосербські ідеологи пропонували
зайняти 62% території Хорватії з населенням 2,3 млн. осіб, хоча

1 Република Српска Краjина. Книн–Београд, 1996. С.46.
2 Popis stanovništva, domaćinstava, stanova i poljoprivrednih gospodarstva (31.
ožujak 1991.). Stanovništvo prema narodnosti po naselima. Dokumentacja 881.
Godina 1992. Zagreb, 1992. S.4.
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серби там становили лише 19% населення. На решті території
Хорватії, у випадку успішного здійснення зазначених планів,
залишалося б ще 130 тис. сербів, що робило ймовірним висунення у
майбутньому нових вимог з боку Бєлграда1.

Сербські сепаратисти намагалися відділити Далмацію –
південний схід Хорватії. Їм навіть вдалося проголосити там
Сербську Автономну Область Країна. Свідками подібних подій
стали громадяни України, що проживають у Донецькій та
Луганській областях, тоді коли за підтримки Російської Федерації, а
тепер вже достеменно відомо, що і за безпосередньої участі її
спецпризначенців та співробітників ГРУ РФ, на території суверенної
держави було створено псевдореспубліки, так звані ДНР та ЛНР.

Після проголошення незалежності Хорватія фактично
залишилася беззбройною. Югославська народна армія (ЮНА) була
повністю підконтрольна Слободану Мілошевичу і вже 25 серпня
1991 року численна та добре озброєна сербська армія атакувала
прикордонне хорватське місто Вуковар. Власне ця битва в
результаті і переломила хід  сербо-хорватської війни.

Слід відзначити, що хорвати на початку війни стикнулися з
такою ж проблемою, як і ми зараз. Серби широко залучали «мирних
мешканців» – екзальтованих бабусь, кримінальні елементи та інших
– для блокування хорватських загонів, які взивали до «слов’янської
єдності» і так само звинувачували США та Захід в розпалюванні
ворожнечі між «братніми народами».

Бій за місто тривав 87 днів. Зрештою сербам вдалося взяти
Вуковар, але це сталося лише після майже повного знищення міста. І
незважаючи на те, що повернути Вуковар хорвати не могли аж до
1998 року, для сербів це була піррова перемога. Ця битва знекровила
армію агресора, що відобразилося на подальшому розвитку подій.

Після Вуковару до 1995 року було ще багато битв між хорватами
та сербами. Та перші вже не були беззахисними жертвами. Завдяки
створеній армії та народному ополченню хорватам вдалося зупинити
наступ сербів майже по всім фронтам. А з плином часу і
результативно атакувати, відвойовуючи свої землі. Врешті хорватам
вдалося вибити ворога зі своєї території. До вирішення конфлікту

1 Biliandzić D. Croatia between War and Independence. P. 61.
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підключилося і міжнародна спільнота – але після того, як
самі хорвати продемонстрували серйозність власних намірів
захищати незалежність своєї батьківщини.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КРИЗОВИХ ЯВИЩ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ХАРАКТЕРУ НА ПОЯВУ

ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ

Події, які сьогодні виникають як у розвинених країнах, так і в
державах з економікою, що розвивається, демонструють появу
гострих конфліктів на соціально-економічному підґрунті.
Статистика найбільш вагомих кримінальних злочинів у 2013 –
2015 рр., що формує Генеральна прокуратура України, є
підтвердження наявних загроз безпеці держави. Збільшення
кількості зареєстрованих злочинів за основними показниками
розділів «Злочини проти основ національної безпеки», «Злочини
проти громадської безпеки», «Злочини проти громадського порядку
та моральності», «Злочини проти авторитету органів державної
влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян»,
«Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного
правопорядку» найбільш ґрунтовно доводить вірогідність існування
загроз державній безпеці України, що є наслідками кризових явищ
соціально-економічного характеру.

Світова практика наводить залежності виникнення збройних
конфліктів з загостренням кризових явищ соціально-економічного
характеру. З квітня 2014 року в Україні на території Донецької та
Луганської областях проводиться антитерористична операція. За
даними ООН за час найбільшого загострення конфлікту із середини
квітня 2014 року до 28 лютого 2015 року задокументовано загибель
щонайменше 5809 людей. Тому дослідження соціально-економічних
передумов появи збройного конфлікту в українському суспільстві є
на часі та актуальним.
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Аналіз кризових явищ соціального характеру засвідчив,

що найбільш гострими, масовими і соціально небезпечними
кризовими явищами є ті, що породжені низьким рівнем життя
населення та невирішеністю соціальних проблем; вони є підґрунтям
тяжких соціальних конфліктів, що виникають між населенням та
владою та призводять до збройного протистояння, отже найбільш
доцільним та актуальним є вивчення кризових явищ саме соціально-
економічної природи.

Для оцінювання рівня загроз безпеці держави соціально-
економічного характеру обґрунтовані індикатори за групами:
економічний розвиток; споживчий ринок та заробітна плата; ринок
праці; демографічна ситуація.

Стан державної безпеки від загроз соціально-економічного
характеру розраховано за допомогою таксономічного методу, який є
одним із методів аналізу багатокритеріальних процесів спеціально
орієнтований на дослідження об’єктів, що характеризуються
великою кількістю різнорідних параметрів.

Аналіз показав, що найгірша соціально-економічна ситуація на
протязі 2011 – 2013 рр. спостерігалась в Луганській, Харківській,
Запорізькій, Львівській областях та АР Крим. Доречно зазначити,
що було зафіксовано гострий контраст між Донецькою областю, в
якій була найкраща соціально-економічна ситуація та Луганською –
в якій вона була найгірша. У 2014 – І кв. 2015 рр. статистика АР
Крим не враховувалася, Луганської та Донецької областей
статистика була урахована за територією, що підконтрольна Україні
й зафіксовано найгірший соціально-економічний стан. У 2014 р. – І
кв. 2015 р. погіршилась ситуація також у Київській, Донецькій та
Полтавській областях.

Зауважимо, що розрахунки показали адекватність загрозливого
соціально-економічного стану І кв. 2014 р. революційним подіям в
регіонах держави. Тобто відповідно до подій в Україні, точкою
біфуркації є І кв. 2014 р.

Однак, обмеження таксономічного методу зумовили необхідність
розроблення модифікованого алгоритму методу k-середніх. З цією
метою було ідентифіковано еталонну точку таксономічного методу
відповідно до реальних кризових подій, що виникали в державі. Для
градації рівнів загроз безпеці держави соціально-економічного
характеру було введено чотири вербальні категорії: низький рівень
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загроз; підвищений рівень загроз; високий рівень загроз; критичний
рівень загроз.

Значення рівнів загроз визначається до еталонної точки
відповідно до реальних кризових подій, що виникали в суспільстві
та дає можливість визначати градацію рівнів загроз безпеці держави
соціально-економічного характеру. З метою апробації цього методу
здійснено розрахунки з визначення рівня загроз соціально-
економічного характеру у ІІ – ІV кв. 2014 та І кв. 2015 р. відповідно
до вибраного умовного еталону. Еталоном визначено точку
біфуркації – І кв. 2014 р., коли в Україні відбулися найбільш трагічні
події.

Розрахунки показали, що критичний рівень загроз соціально-
економічного характеру спостерігався у Донецькій та Луганській
областях у ІІІ та IV кв. 2014, а також І кв. 2015 р. Крім цього,
критичний рівень загроз соціально-економічного характеру було
зафіксовано у Київській області у ІV кв. 2014 р. Високий рівень
загроз соціально-економічного характеру найбільше спостерігався у
Харківській області у ІІ – ІV кв. 2014 р., у Дніпропетровській – у ІІІ
кв. 2014 р. та І кв. 2015 р., Одеській – у ІІ та ІV кв. 2015 р. Також
високий рівень загроз по одному разу у звітному періоді зафіксовано
у Запорізькій, Кіровоградській, Рівненській, Херсонській,
Хмельницькій, Чернігівській та Чернівецькій областях (при цьому, у
Запорізькій області показник високого рівня загроз був
найбільшим).

За результатами дослідження було зроблено висновок, що
соціально-економічна ситуація у ІІ – IV кв. 2014 та І кв. 2015 р.
відповідно до І кв. 2014 р. у Луганській, Донецькій, Київській,
Харківській, Одеській, Дніпропетровській та Запорізьких областях
була найгіршою. На нашу думку, наведені розрахунки відповідають
дійсності та доводять адекватність розробленого модифікованого
методу кластерного аналізу k-середніх.

Таким чином, проведені розрахунки з визначення соціально-
економічної ситуації в регіонах України на протязі 2011 – 2013 рр.
та розрахунки рівня загроз соціально-економічного характеру у ІІ –
IV кв. 2014 та І кв. 2015 р. відповідно до І кв. 2014 р. дозволили
виявити передумови загострення конфлікту на соціально-
економічному підґрунті.
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Віталій Бойко,
канд. екон. наук, доцент,

докторант Національного інституту стратегічних досліджень

ПРИНЦИПИ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ
ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ

ТЕРИТОРІЙ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ДЕРЖАВИ

Проведення системного наукового дослідження, отримання
об’єктивних його результатів і можливість формулювання
адекватних висновків потребує використання заздалегідь
розробленої методології, що враховує специфіку та особливості
робочої гіпотези дослідження. Така методологія повинна базуватися
на засадах використання фундаментальних теоретичних знань,
інноваційних підходів до організації процесу пізнання дійсності та
критичного мислення стосовно досліджуваної проблеми, що в
сукупності забезпечить можливість отримання результату, який
матиме науково-практичну цінність.

Для категорії “розвиток” притаманними є динамізм і наявність
постійних поступальних змін позитивного характеру в просторово-
часовому вимірі. Фундаментальною основою для проведення таких
структурних зрушень в економіці є потреба в забезпеченні
мінімальних гранично-допустимих безпечних умов розвитку
соціально-економічної системи, які є обов’язковими для
гарантування її повноцінного функціонування та відтворення. У
цьому контексті, визначальним є постулат французького філантропа
Е. Ротшильда, що “безпека – це умова, завдяки якій стає можливим
усе інше”, тобто вона є первинним базисом підтримки еволюційного
розвитку та здійснення трансформаційних перетворень. Тому для
проведення структурної перебудови сільських територій стратегічно
важливим є гарантування економічної безпеки їх розвитку. Це
обумовлює формалізацію змістовно-функціонального наповнення
прояву розвитку (поряд з процесом, результатом та іманентною
властивістю) як умови ефективності господарського механізму,
забезпечення безперебійного характеру його функціонування та
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безконфліктної узгодженості в системі економічної безпеки
держави.

Забезпечення функціональної спроможності методології
дослідження господарського механізму розвитку сільських
територій в системі економічної безпеки держави до ідентифікації
ключових детермінант проблеми, визначення усталених тенденцій
та взаємозв’язків, формулювання адекватних висновків та
практичних рекомендацій передбачає обов’язкову відповідність цієї
методології таким принципам як:

1) збалансованість (полягає в раціональному співвідношенні
інструментів методологічного апарату онтології взаємозв’язків між
розвитком сільських територій та економічною безпекою держави
для конструювання системних управлінських механізмів
структуризації мережевих відносин на галузево-секторальному,
просторово-регіональному та державному рівнях);

2) варіативність (передбачає ресурсну можливість побудови
декількох сценаріїв розвитку проблеми, що базуються на засадах
песимістичних та оптимістичних очікувань, оцінювання
ймовірнісних втрат і вигод, використання критичного підходу
поляризації дослідження, що в сукупності дозволяє обрати найбільш
оптимальний варіант мобілізації незадіяних резервів для протидії
загрозам і зміцнення економічної безпеки держави);

3) гнучкість (здатність методологічного апарату до адаптації та
оперативного корегування у випадках часткової реструктуризації
наукового пізнання, зміни тактики дослідження, переорієнтації його
цілей, виявлення непрогнозованих взаємозв’язків і тенденцій, що
гарантує надійність дослідницького процесу та унеможливлює зрив
його проведення);

4) імплементованість (полягає в можливості практичного
впровадження сформованої сукупності методичного інструментарію
в контексті специфіки дослідження та особливостей розвитку
безпекових процесів на сільських територій);

5) конгруентність (відповідність ресурсно-функціональних
параметрів методології вимозі забезпечити комплексне опрацювання
висунутої робочої гіпотези дослідження та своєчасне досягнення
поставлених його цілей з подальшим обґрунтуванням дієвих
рекомендації щодо посилення інтеграційних процесів
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господарського механізму розвитку сільських територій в
систему економічної безпеки держави);

6) верифікованість (передбачає диверсифікацію джерел
формування інформаційної бази діагностичного процесу,
обов’язкове системне апробаційне підтвердження можливості
практичного застосування методологічного інструментарію,
перевірки його адекватності забезпечити формування об’єктивних
результатів дослідження та нівелювання суб’єктивних впливів при
розробці управлінських рішень);

7) іманентність (полягає у внутрішній самодостатності
методології наукового пізнання, що досягається на засадах строгої
ієрархічності її компонентних складових та чіткої структурованості
взаємозв’язків між ними).

Дотримання визначених принципів є фундаментальною
передумовою забезпечення дослідженню комплексного характеру,
розробки дієвих науково-практичних рекомендацій та
формулювання адекватних висновків.

Ірина Бабець
докт. екон. наук, доцент,

Львівський інститут менеджменту

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА: ПРОБЛЕМИ
МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

Глобальний вимір поняття «безпека» обумовлений поширенням
внаслідок активних процесів інтернаціоналізації загроз, що
виникають в межах окремої країни, і прагненням керівництв
окремих держав вирішити частину національних проблем
незважаючи на порушення інтересів інших учасників міжнародних
відносин. Наявність економічного підґрунтя більшості військових
конфліктів у сучасному світі, а також дієвість економічних методів
для розв’язання суперечок між країнами, підтверджують
правомірність застосування дефініції «міжнародна економічна
безпека» для окреслення стану і динаміки економічної взаємодії
країн у системі світових господарських зв’язків за умови
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дотримання національних інтересів усіх учасників і забезпечення їх
економічного розвитку відповідно до критеріїв безпеки.

Застосування поняття «міжнародна економічна безпека»
потребує чіткого визначення суб’єктів і об’єктів безпеки, загроз і
принципів, а також критеріїв досягнення її оптимального стану.
Зауважимо, що міжнародна економічна безпека залишається
недостатньо дослідженою науковою категорією, порівняно з
національною безпекою, оскільки увага в дослідженнях на
міжнародному рівні приділяється переважно військовим та
політичним аспектам. Саме тому, при обґрунтуванні базових понять,
які окреслюють сутність міжнародної економічної безпеки,
виникають методологічні проблеми, обумовлені ієрархічністю та
міждисциплінарністю самої категорії «безпека».

Найголовнішою проблемою є визначення об’єктів і суб’єктів
міжнародної економічної безпеки. Очевидно, що об’єктами повинні
бути ті елементи системи, на які суб’єкти впливають за допомогою
засобів і методів з метою забезпечення відповідності їх основних
показників критеріям безпеки. На національному рівні держава
одночасно є об’єктом (конституційний лад, суверенітет,
територіальна цілісність і недоторканність) та суб’єктом (президент,
законодавчі й виконавчі органи влади) безпеки. На міжнародному
рівні, на відміну від національного, держави разом із міжнародними
організаціями і регіональними об’єднаннями виконують лише
функції суб’єктів. Проблема визначення суб’єктів міжнародної
економічної безпеки також пов’язана із окресленням ролі
транснаціональних корпорацій, які в глобальній економіці значною
мірою визначають відносини між країнами та істотно впливають на
розвиток світової економіки.

Об’єктом міжнародної економічної безпеки можемо визначити як
економічні взаємовідносини країн, так і систему світових
господарських зв’язків загалом. Але, якщо система економічної
безпеки держави спрямована на досягнення окреслених
пріоритетних національних інтересів, то неможливо забезпечити
формування на міжнародному рівні таких пріоритетних економічних
інтересів, які б також відповідали національним інтересам кожної
окремої держави. Міжнародні умови співробітництва, основні
засади реалізації домовленостей та функціонування
інституціональних структур більшою мірою спрямовані на
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забезпечення інтересів провідних розвинених країн, які й
формують світовий економічний порядок.

Отже, величезна кількість суб’єктів міжнародної економічної
безпеки здійснює вплив на її об’єкти, при цьому обов’язково
максимально враховуючи власні інтереси, що зумовлює наступну
методологічну проблему, пов’язану із визначенням загроз та їх
класифікацією. Внаслідок розбіжності національних економічних
інтересів різних країн і труднощів їх узгодження з глобальними
інтересами виникають суперечності, які стають джерелом
виникнення загроз як економічним інтересам самих суб’єктів, так і
системі міжнародної економіки загалом. Ідентифікація та оцінка
загроз є основою розробки заходів, спрямованих на зміцнення
міжнародної економічної безпеки. При цьому певні проблеми
виникають в процесі поділу загроз на внутрішні та зовнішні
відповідно до місця дії чинників, які їх зумовили. Так, міжнародна
економічна безпека є складовою глобальної безпеки і відповідно до
ієрархічної будови системи безпеки знаходиться на рівні,
наступному за національним. Згідно з таким підходом, усі загрози,
що виникають на національному рівні, розглядаються як внутрішні,
але існує проблема класифікації загроз, генерованих на
міжнародному рівні. Ця проблема також пов’язана із визначенням
суб’єктів міжнародної економічної безпеки. Так, якщо суб’єктом
безпеки є сукупність держав, що входять до регіонального
об’єднання, то загрози порушення усталеного порядку торгівлі чи
міграції робочої сили однією з держав-учасниць розглядаються як
внутрішні загрози. Аналогічні дії держави, яка не входить до
регіонального угруповання, по відношенню до держав-учасниць
об’єднання можуть розглядатися як зовнішні, але у той же час вони
виступають внутрішніми в межах усієї системи світового
господарства. Крім цього, поширення діяльності організованих
злочинних груп на міжнародний рівень обумовлює неможливість
чіткого поділу загроз за сферами життєдіяльності внаслідок
розвитку мультизлочинності та залучення різних сфер економіки до
схем легалізації злочинних доходів.

Наступною проблемою є забезпечення дотримання принципів
міжнародної економічної безпеки, які можна визначити на основі
цілей і завдань міжнародних економічних організацій. Зокрема,
практично неможливо у повному обсязі реалізувати такі
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задекларовані принципи, як: забезпечення відповідальності держав
за наслідки неефективної економічної політики; відсутність
виняткової пріоритетності в економічному розвитку окремих країн
чи груп країн; мирне врегулювання економічних проблем та
суперечок. І власне рівень реалізації базових принципів взаємодії
суб’єктів міжнародних відносин, ступінь досягнення цілей і
виконання завдань, поставлених міжнародними економічними
організаціями, значною мірою визначають критерії досягнення
оптимального стану міжнародної економічної безпеки. Для
розв’язання цієї проблеми необхідною є розробка системи
індикаторів та їхніх порогових значень на основі результатів
ґрунтовного аналізу динаміки основних показників розвитку
світової економіки та регіональних об’єднань держав.

Олександра Струк
аспірант кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів,

факультету міжнародних відносин,
Львівського національного університету імені Івана Франка

ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ УКРАЇНИ
В УМОВАХ РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ

ПРОЦЕСІВ

Після розпаду СРСР та проголошення незалежності, перед
Україною постала ціла низка проблем і суперечностей, що
вплинули на особливості концепції та моделі соціально-економічної
орієнтації держави, визначення основних цілей, напрямів та
інструментів якісної зміни її економічної, господарської та
соціальної систем. Серед цих проблем, зокрема були такі як,
відсутність власної національної валюти, банківської системи,
митних кордонів, ринкової інфраструктури, недостатність правової
бази. Відповідно, соціально-економічна ситуація в країні вимагала
глобальних економічних реформ і формування доктрини
економічного розвитку держави.

Інституційні утворення є важливим інструментом
зовнішньоекономічної політики та, зокрема, основою формування
процесів господарювання в економічній системі будь-якої країни.
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Взаємодія бізнесу з ефективними державними інститутами
та вироблення чіткої експортоорієнтованої стратегії призводить до
конкурентоспроможності вітчизняної продукції на світовому ринку
та економічного зростання.

Слід зазначити, що специфіка розвитку України полягає в
одночасному проходженні ринкової трансформації та утвердженні
державності й принципів демократії. Інститути, що є основою
конкурентоспроможності західних країн, США, Японії, Китаю та
інших розвинених країн, в Україні є слабо розвинутими.

Натомість, Україні притаманно централізована форма правління,
підтримка тих секторів промисловості, які належать олігархічним
групам, що в конкретному часі формують правлячу еліту. Державна
політика проявляється в підтримці макроекономічної ситуації за
допомогою експорту сировинної та напівсировиної продукції, що
забезпечує ВВП держави, зокрема, використовуючи знецінення
національної валюти. Населення держави прагне створювати та
розвивати малий і середній бізнес для забезпечення внутрішнього
попиту та зовнішньоекономічної діяльності, проте державою
здійснюються усілякі заходи не для покращення, а для ускладнення
умов ведення бізнесу та податкового навантаження. Тому, Україні
притаманно високий рівень тіньової економіки та несприятливий
інвестиційний клімат. При цьому менталітет українців - це
поєднання, в більшій мірі, ознак індивідуалізму (на заході країни) та
колективізму (на сході), зважаючи на історію формування держави,
що також впливає на неоднорідність стратегічного бачення політики
держави та ефективності її реалізації.

На важливості ефективного інституційного механізму для
України наголошує А. Тіффін [1] зазначаючи, що Україна має
потенціал, достатній для того, щоб бути економічно розвиненою
країною, адже її робоча сила відносно освічена, умови для ведення
сільського господарства є одними з найсприятливіших у світі,
інфраструктура також відносно розвинена. У своїх дослідженнях,
вчений пояснює неефективність економіки України тим, що на
відміну від інших держав Центрально-Східної Європи, інституції в
Україні після проголошення незалежності не були трансформовані,
адже замість того, щоб рухатися до більш ринково-орієнтованої
системи, інституційний механізм в Україні опинився у “вакуумі”,
тобто середовище було закритим для інноваційної та виробничої
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діяльності. Також А. Тіффін наголошує на тому, що існують певні
зовнішні фактори, які допомагають покращити інституційне
середовище, а для країн з перехідною економікою цим фактором є
перспектива вступу до ЄС. Учений дійшов висновку, що Україна
має шанс стати “економічним дивом” з щорічним зростанням у 8,5
% ВВП та подвоєнням ВВП на душу населення впродовж десяти
років, за умови, що інституційна ринково орієнтована реформа буде
проведена правильно.

В. Філіпчук [2], прогнозуючи майбутнє України, зазначає, що
українська економічна модель – це яскравий приклад закритих
інституцій. З історичної точки зору, Україна увійшла в ХХI ст. зі
зруйнованими, закритими радянськими політичними та
економічними інституціями. У 90-х роках в Україні відбулася лише
“фасадна” трансформація інституцій, за той самий час її західні
сусіди – Польща та країни Прибалтики – пройшли період
євроінтеграції та узгодили свої інституції з європейськими зразками.

В економіці України існує загальна несприятлива
макроекономічна ситуація і, незважаючи на певне пожвавлення
економіки, спостерігається висока інфляція, значний дефіцит
бюджету, зростання негативного сальдо торгового балансу,
ускладнення доступу до кредитних ресурсів, невизначеність
стосовно економічного курсу уряду та інше. Інвестори обґрунтовано
розглядають в даних проблемах ризики для хиткого відновлення.

Українській економіці притаманна слабкість та незавершеність
формування інституційно-правового середовища для ведення
бізнесу. Без гарантованого права власності, без міцного інституту
договірного права,  не спостерігатиметься ні розвиток бізнесу, ні
залучення інвестицій в Україні.

Проблемою є також відсутність політики конкуренції та
ефективного антимонопольного органу. Завдання укріплення
конкуренції є однією із пріоритетних реформ. Ця проблема не є
абстрактною, бо конкуренція є головним чинником ефективності
економіки. Немає конкуренції – не буде якісного розвитку
економіки.

Міжнародний досвід свідчить про те, що вирішення проблеми
поганих інституцій є складним, але посильним завданням.
Успішним та найбільш наближеним до України є досвід Польщі.
Головні умови успіху реформування полягають у наявності сильної
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політичної волі і зацікавленості суспільства у позитивних
змінах. Однак сама політична воля є волатильною і за умов виборів,
що часто відбуваються, може бути змінюваною. Тому,
реформування інституційного середовища можливе лише за умови
активної зацікавленості і взаємодії усіх сторін (уряду,
громадянського суспільства, ЗМІ). Основні зусилля необхідно
зосередити не на написанні «правильних» законопроектів, а на
ефективності їх реалізації. В українських реаліях багато
«правильних» законів так і лишаються формальністю, започатковані
реформи практично не реалізуються, а інституції часом взагалі не
виконують свої функції.
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МАРКЕТИНГОВІ ЗАСОБИ РОЗВИТКУ ПРИКОРДОННИХ
СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ В УМОВАХ

ТРАНСФОРМАЦІЇ БЕЗПЕКОВОГО СЕРЕДОВИЩА ЄС

Загострення геополітичних проблем, які визначають сучасний
розвиток ЄС та європейської інтеграції загалом, супроводжується
посиленням низки викликів, пов’язаних із функціонуванням
економіки транскордонного регіону між Україною та ЄС. Вказаний
транскордонний регіон охоплює прикордонні Волинську, Львівську,
Закарпатську, та Чернівецьку області нашої держави, а також сусідні
із ними прикордонні регіони Польщі, Словаччини, Угорщини та
Румунії. Проте в структурі цього транскордонного регіону доцільно
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також виділяти низку просторових утворень нижчого рівня, до яких,
поряд з іншими, відносяться і прикордонні сільські території.

О. Павлов до прикордонних сільських територій відносить
просторові системи, локалізовані в безпосередній близькості до
кордону, які відрізняються від міст складом ландшафтів, способом
їх господарського освоєння та розселенням мешканців, включно з
організацією їх життєвого простору. На думку автора, прикордонні
сільські території за своєю економічною природою схильні до
розвитку транскордонної співпраці шляхом реалізації спільних
господарських, культурних та інших проектів з такими ж
територіями по інший бік кордону. [1; с. 83, 199]

Таким чином, будь-які трансформаційні процеси, що охоплюють
транскордонний економічний простір, знаходять своє безпосереднє
відображення в життєдіяльності прикордонних сільських територій,
впливаючи тим самим і на механізми їх господарському розвитку.
Не є виключенням трансформація безпекового середовища ЄС в
умовах сучасних викликів європейської інтеграції.

Вказані виклики стосуються передусім інтенсифікації
транскордонних міграційних потоків, посилення загроз, пов’язаних
із веденням гібридних війн і поширенням тероризму, уповільненням
темпів економічного розвитку та зростанням соціальної напруги в
умовах розгортання фінансових криз.

Наприклад, польський дослідник М. Войцішко вказує на те, що
зростання чисельності населення на тлі низьких життєвих стандартів
окремих держав, а також лібералізація візового режиму на зовнішніх
кордонах ЄС, призводить до посилення міграційних потоків з менш
розвинених країн на ринок праці ЄС, супроводжуючись тим самим
посиленням безпекових викликів подальшої європейської інтеграції.
[3; с. 297]

Українська авторка Ю. Палагнюк відзначає, що наслідки
фінансово-економічної кризи, з якою ЄС стикнувся  у 2008-2009
роках, а також особливості посткризового розвитку цього об’єднання,
ще раз привернули увагу до необхідності подальшого вдосконалення
інституційних основ ЄС і майбутнього цього утворення у зв’язку з
дискусіями щодо теорій європейської інтеграції. Після останньої
світової фінансово-економічної кризи та її негативних наслідків для
економік країн-членів ЄС, а також для стабільності єдиної
європейської валюти, дедалі більше західних науковців і політиків
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висловлюють сумніви щодо можливості існування
нинішнього ЄС без змін у майбутньому. У результаті фокус їх
досліджень поступово зміщується у площину вдосконалення
економічної інтеграції через реформування існуючих і створення
нових інститутів ЄС з метою ефективного подолання негативних
наслідків фінансово-економічних криз. [2]

Проектуючи вказану проблематику у площину розвитку
прикордонних сільських територій України, доводиться
констатувати, що трансформація безпекового середовища ЄС, у його
міграційному, інформаційному, антикризовому та військово-
політичному вимірах, неминуче спричинить до ускладнення
процедури перетину кордону для мешканців прикордонних
сільських територій нашої держави. Насамперед, це стосуватиметься
усталених у більшості прикордонних регіонів Західної України
практик ведення ними прикордонної торгівлі та здійснення трудової
міграції.

Це актуалізує необхідність пошуку нових інструментів розвитку
прикордонних сільських територій України на основі активізації
підприємницької діяльності в їх межах та підвищення ефективності
використання їх природного і людського потенціалу.

Одним з дієвих управлінських важелів, покликаних забезпечити
виконання вказаних завдань, є маркетинг сільських територій. Він,
зокрема, передбачає розробку механізмів просування економічних
інтересів прикордонних сільських територій у межах
транскордонного простору шляхом формування їх позитивного
іміджу та налагодження взаємної довіри з потенційними
закордонними інвесторами.

Це дозволяє стверджувати, що розвиток системи маркетингу
прикордонних сільських територій України, на основі залучення
новітніх технологій його використання в країнах-членах ЄС, дасть
змогу нівелювати значну частину ризиків, пов’язаних із
трансформацією безпекового середовища ЄС на сучасному етапі
європейської інтеграції.

Ключовими засобами регіональної політики нашої держави,
спрямованими на впровадження маркетингу сільських територій в
інституційний простір транскордонного регіону між Україною та
ЄС, слід визнати: проведення регулярних комунікаційних заходів за
участю західноєвропейських інвесторів, просування та реалізацію
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ідей створення транскордонних аграрних кластерів і популяризацію
спільних безпекових ініціатив.
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ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ
ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ

ГЕОЕКОНОМІЧНИХ ВИКЛИКІВ

В умовах розширення гео-економічного простору,
транскордонного співробітництва та розвитку партнерської
маркетингової взаємодії доцільно аналізувати вибір маркетингових
стратегій підприємств. Основна активність економічних агентів на
високотехнологічних ринках пов’язана із стратегічним вибором
пріоритетів ринкового розвитку, що базується на системному
впровадженню організаційних і технологічних інновацій. Особливо
формування таких стратегій набуває актуальності для
координування маркетингової діяльності енергогенеруючих
підприємств. Стратегічні питання енергетичного забезпечення
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економіки України є значущі у контексті євроатлантичного
розвитку держави, ухваленому як пріоритетне більшістю учасників
суспільної комунікаційної взаємодії.

Відмітимо, що процес розробки маркетингової стратегії
підприємств залежить від позиції, яку посідають економічні агенти
на цільовому ринку, динаміки власного ринкового розвитку,
реального кадрового та комунікаційного потенціалу, психологічних
і лінгвістичних особливостей поведінки конкурентів. Також вагомим
при визначенні стратегій маркетингу є визначення специфіки
продукції чи послуг, що виробляється (надаються), рівня
маркетингової взаємодії у національній економіці, культурного,
лінгвістичного  та соціального середовища.

Дослідженню комплексу питань формування маркетингових
стратегій підприємств в умовах геоекономічних викликів присвячені
праці вітчизняних і закордонних учених-маркетологів, таких як:
Ф. Котлер, Г. Армстронг, Дж. Сондерс, В. Вонг, Т. О. Загорна,
А Н. Стасюк, О. Б. Ватченко, О. О. Борншайн, Т. Амблер та ін.

Безперечно, маркетингова стратегія підприємств в умовах
сучасних геополітичних і геоекономічних викликів має уточнити
сегменти ринку, на яких вони планують зосередити свої зусилля [1].

У маркетинговій теорії і практиці сегментування вельми
пов’язано із позиціонуванням товарів і послуг та відповідним
вибором маркетингових стратегій підприємств. Саме тому, існує
велика кількість методичних підходів до розбиття ринку на окремі
сегменти. В умовах геоекономічних викликів доцільно
застосовувати політику нішевого маркетингу. Власне, загальна
послідовність сегментування ринку при  інтенсивному
розповсюдженні глобальних інформаційних потоків спирається на
три основні складові – загальне сегментування ринку чи галузі,
сегментування споживачів та відповідне сегментування товарів у
рамках партнерської взаємодії.

Ф. Котлер, досліджуючи питання глобальної маркетингової
взаємодії, справедливо наголошує на існуванні маркетингу відносин,
які науковець означає, як «… процес створення, підтримання та
розширення стійких, взаємовигідних відносин зі споживачами або
іншими зацікавленими особами» [1, с. 26]. Процес розробки
стратегії маркетингу за Ф. Котлером передбачає поділ на наступні
етапи: вибір напрямків пошуку; генерація ідей; розробка концепції
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та її тестування; розробка ринкової стратегії; економічний аналіз;
створення прототипів товарів; пробний маркетинг; комерціалізація;
прискорена процедура розробки товару; організація новаторського
процесу [1].

Т. Амблер слушно трактує термін «маркетинг відносин» з
певними обмеженнями і пропонує використовувати його стосовно
маркетингових комунікаційних програм, спрямованих на побудову
партнерських відносин. Таку ідею взаємовигідної маркетингової
співпраці дослідник називає «парадигмою відносин» [2].

Відмітимо, що варто погодитися з думкою багатьох маркетологів,
відносно того, що маркетингова система підприємств потенційно є
дуже складною та ймовірнісною. Така ймовірність разом з
емерджентністю при вертає увагу до здійснення поглибленого
маркетингового аналізу основних ресурсних потоків економічних
агентів в умовах глобальної маркетингової взаємодії. Тому,
відповідно до холістичної концепції маркетингу, необхідно розуміти
маркетингову активність енергетичних підприємств цілісно, зокрема
запроваджуючи інтегровані маркетингові комунікації. Слід
розуміти, що одним з ринкових аспектів застосування положень
маркетингової взаємодії є застосування цілісного підходу в
управлінні міжнародними маркетинговими потоками [3].

Окрім того, О. Б. Ватченко, О. О. Борншайн досліджують
формування структури кластера на основі розбіжної спіралі, що є
вельми доречним в умовах сучасної система міжнародних
економічних відносин, у якій широко застосовується концепція
глобального маркетингу [4].

Отже, застосовуючи холістичний маркетинг, як провідну
концепцію створення конкурентних переваг за рахунок високих
маркетингових цінностей, ми рекомендуємо застосовувати
довгострокові стратегії лідерів ринку з підтриманням стрімкого
росту та розвитку. Такі стратегії повною мірою відповідають
глобальним економічним викликам.

Список використаних джерел:
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2. Амблер Т. Практичний маркетинг / Пер. з англ. під заг. ред.
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имени В. Н. Каразина

ТЕНДЕНЦИИ ТОРГОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ
УКРАИНОЙ И РОССИЕЙ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ

За последние несколько лет география внешней торговли
Украины существенно изменилась. Еще в 2010 г. главным рынком
сбыта для украинских товаров служила Россия (на нее приходилось
26,1% всего украинского экспорта). Пока Россия остается одним из
крупнейших торговых партнеров Украины, однако ее важность для
украинской экономики снизилась. Тем не менее, снижение
товарооборота с Россией Украина компенсирует не только за счет
углубления сотрудничества с Европейским союзом, но и благодаря
открытию для себя новых рынков в Азии и Северной Африке.

За последние годы Украина осуществила ряд успешных шагов на
пути интеграции в мировое экономическое пространство, а именно
[3]:

– признание ЕС, США и Бразилией рыночного статуса экономики
Украины;

– отмена Сенатом США поправки Джексона-Веника
относительно Украины;

– подписание с более чем 70 странами мира соглашений о
содействии и взаимной защите инвестиций;

– заключение более 60 международных договоров о ликвидации
двойного налогообложения (все страны Европы и СНГ, а также
страны Азии, Северной и Южной Америки и Африки);
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– ратификация Вашингтонской Конвенции 1965 г. о порядке
решения инвестиционных споров между государствами и
иностранными субъектами хозяйствования;

– присоединение Украины 16 мая 2008 г. к ВТО;
– подписание Украиной 27 июня 2014 г. экономической части

Соглашения об ассоциации с ЕС.
На рис. 1 видна динамика изменений основных торговых

показателей между Украиной и Россией.
Как видно, отрицательные тенденции изменения основных

торговых показателей между Украиной и Россией наблюдались с
2011 г., но наибольший спад торговых объемов характерен для 2014-
2015 гг. (в среднем падение составило почти 50%). Тренд-анализ
подтверждает продолжение падения товарооборота между странами.
Кроме того стоит отметить, что в 2014 и 2015 гг. Объемы
экспортных и импортных потоком между странами выровнялись, а
прогноз тренд-анализа допускает даже постепенное увеличение
экспорта и последующее формирование положительного сальдо
торговли для Украины.

Объемы внешней торговли товарами и услугами Украины с
Россией в 2015 г. составляли 15,99 млрд. долл. США и сократились
по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. на 10,9 млрд. долл.
США или на 40,5%. Экспорт товаров и услуг составлял 7,84 млрд.
долл. США и по сравнению с аналогичным периодом 2014 г.
уменьшился на 5,47 млрд. долл. США или на 41,1%. Импорт товаров
и услуг составлял 8,14 млрд. долл. США и по сравнению с
аналогичным периодом 2014 г. уменьшился на 5,42 млрд. долл.
США или на 40,0% [1; 3].

Сальдо в торговле товарами и услугами с Россией было
отрицательным и составляло 290 млрд. долл. США и увеличилось на
42,8 млн. долл. США по сравнению с аналогичным периодом 2014 г.
[1; 3]

В структуре экспорта Украины в Россию преобладали реакторы
ядерные, котлы, машины; черные металлы; продукты
неорганической химии и т.д. (табл. 1).



99

Рис. 1. Динамика изменения показателей внешней торговли
товарами и услугами между Украиной и Россией за период с 2010 по

2015 гг. [1; 3]

Таблица 1
Наиболее значимые группы товаров в структуре экспорта

Группа товаров 2015 2014
84 реакторы ядерные, котлы,

машины
18,7% 17,1%

72 черные металлы 16,1% 14,7%
28 продукты неорганической

химии
12,6% 7,5%

48 бумага и картон 6,6% 6,0%
85 электрические машины 5,3% 6,9%
73 изделия из черных металлов 5,2% 6,3%
39 пластмассы, полимерные

материалы
3,7% 2,4%

25 соль; сера; земли и камень 3,0% 3,7%
Составлено автором по [1; 3]

В структуре импорта России в Украину преобладали топлива
минеральные; нефть и продукты ее перегонки, реакторы ядерные,
котлы, машины, удобрения (табл. 2).
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Таблица 2
Наиболее значимые группы товаров в структуре импорта

Группа товаров 2015 2014
27 топлива минеральные; нефть

и продукты ее перегонки 49,6% 53,1%

84 реакторы ядерные, котлы,
машины 10,7% 7,4%

31 удобрения 7,0% 3,7%
39 пластмассы, полимерные

материалы 3,9% 2,9%

72 черные металлы 2,7% 3,4%
85 электрические машины 2,0% 4,0%
Составлено автором по [1; 3]

Договорно-правовая база украинско-российских отношений на
сегодня составляет 358 международных документов, регулирующих
широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия государств,
включая торгово-экономическую, научно-техническую,
гуманитарную, правоохранительную и другие сферы [2].

Однако, реализация в настоящее время ряда документов
существенно усложнена, что обусловлено общим состоянием
украинско-российских отношений на современном этапе.
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ
ГЛОБАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Василь Репецький
к.ю.н, професор

Львівського національного
університету імені Івана Франка

ПРАВО ВІЙНИ І ПРАВА ЛЮДИНИ

1. Не тільки пересічні люди, але й фахівці в галузі
юриспруденції, надмірно

критикують право за його недосконалість чи незавершеність.
Особливо ці претензії сьогодні висуваються до міжнародного права
в цілому і до його однієї  з чутливих людській спільноті галузей в
умовах початку ХХІ століття - гуманітарного права.

Гуманітарне право стосується передусім, військових ситуацій і у
кодифікованому вигляді було започатковане лише в середині ХІХ
ст. Його норми поширювались лише під час війни між державами.
Дух лицарства на той час був основою гуманітарного  права, яке
регулювало відносини між суверенними державами. Норми цієї
галузі містили правила як щодо способів і засобів ведення війни
(Гаазьке право), так і стосовно захисту супротивника hor du
combat1(Женевське право).

Аналізуючи засади міжнародного гуманітарного права, необхідно
зазначити, що існуючі у різні періоди обмеження стосовно
військових дій були зумовлені існуванням різних культур,
релігійних цінностей та станом розвитку військової думки. Звичаєві
норми з цього приводу були настільки тотожними, що нерідко
виникає враження, що між народами (державами) не існує жодних
кордонів. Об’єднальними для всіх цих звичаєвих норм є принципи
військової необхідності, гуманності і лицарські закони.

Останні хоч і не завжди застосовуються у сучасних умовах, в
силу  різних та й незрозумілих причин, однак вони важливі для

1 Hors du combat (фр.) – той, що вийшов з ладу, з бою.
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розуміння походження і природи гуманітарного права (яке раніше
мало назву «право війни»).

2. Варто зазначити, що право не слід розцінювати в якості
єдиного цивілізованого захисту, що знаходиться у розпорядженні
людства, який використовується для зменшення масштабів і
полегшення наслідків публічного насильства. Але завдяки своєму
регулюючому впливу, поруч з іншими засобами, такими як релігія
чи політика, його норми привертають увагу з позицій гуманності і
прав людини. Цінність та ефективність міжнародного гуманітарного
права у значній мірі залежить  залежить від рівня цивілізації народу,
що є основою будь-якої державності.

Право, яке має егоїстичну спрямованість і ґрунтується на
тимчасових  інтересах, не в змозі надати людині надійних гарантій
безпеки, зокрема й у воєнний період. А відтак, таке завдання
спрямоване виконати лише міжнародне гуманітарне право, яке
захищає фізичну та духовну сферу людини.

3. Потрібно зазначити, що норми міжнародного гуманітарного
права приймалися здебільшого після проведення кровопролитних
війн, коли вже неможливо було запобігти масштабній  руйнації і
стражданням, які  випали на долю країн, народів, етнічних груп.
Відповідно, система норм, що становлять «право Гааги» і «право
Женеви», є тим мінімальним регулятором поведінки держав, які з
позиції  сили намагаються реалізувати власні інтереси, або
захистити права. Саме тому, відносна статичність зазначених норм
нерідко спричинює до пожвавлення дипломатичної діяльності групи
держав, які цінність  людини ставлять  понад усе у своїй
зовнішньополітичній діяльності. Широке застосування терміну
«міжнародне гуманітарне право» замість термінів на зразок «право
війни» і «право збройних конфліктів» відображає за своїм змістом
вплив руху за права людини [1, Р.239].

Вміщуючи мінімальні стандарти прав людини в екстремальних
умовах, норми міжнародного гуманітарного права закріплюють
обов’язки держав щодо надання ними таких гарантій особам, які
тимчасово опинились під їх  владою і не є їхніми  громадянами.

4. Після прийняття чотирьох Женевських конвенцій 1949 р. про
захист жертв війни та Додаткових протоколів до них 1977р.
представники міжнародно-правової науки частково відмовилися від
терміну «війна» й почали активно застосовувати термін «збройний
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конфлікт», намагаючись довести певні відмінності між
цими термінами.

При аналізі доктрини та відповідних міжнародно-правових актів
стає очевидним, що не існує суттєвих відмінностей між  «війною» та
«збройним конфліктом». Наприкінці минулого століття виникало
чимало збройних конфліктів, про початок яких сторони не
оголошували, а деякі з них проходили навіть при збереженні
дипломатичних та консульських відносин. Наша держава не
використовує слово «війна» відносно конфлікту в Криму і на
Донбасі через особливий характер цієї агресії з боку Російської
Федерації і відсутність  офіційного оголошення війни. Такий підхід
не є правильним, оскільки оголошення «антитерористичної
операції» не вписується в поняття гуманітарного права.

Прийняття Постанови Верховної Ради України «Про відступ
України від окремих зобов’язань, визначених Міжнародним пактом
про громадянські і політичні права та Конвенцією про захист прав
людини і основоположних свобод» від 21.05.2015 р. [2] відбулося з
дотриманням вимог, передбачених у відповідних міжнародно-
правових актах і у зв’язку із необхідністю завдання відсічі збройній
агресії Російської Федерації. Відступ нашої держави від окремих
зобов’язань, визначених у вищеназваних документах є тимчасовим
кроком, який обумовлений агресією Російської Федерації проти
України, і як тільки ця агресія буде припинена, Україна відновить
свої зобов’язання згідно вимог цих актів. Однак такі дії в жодному
разі не означають, що Україна відмовилась захищати права людини
в окремих регіонах Донецької та Луганської областей, де вона
здійснює новий або частковий контроль. Це її законне право, яке
передбачене обома міжнародно-правовими документами.

Список використаної літератури
1. Meron T. The Humanization of Humanitarian Law // AJIL. –

2000. – Vol. 94.
2. Постанова Верховної Ради України «Про Заяву Верховної

Ради України «Про відступ України від окремих зобов’язань,
визначених Міжнародним пактом про громадянські і політичні
права та Конвенцією про захист прав людини і основоположних
свобод» від 21.05.2015 р.[Улектронний ресурс]. – Режим доступу:
http:zakon O. rada.gov.ua/laws/show/462-19/paran9=n9.



104

Ігор Земан
к. ю. н., асистент кафедри міжнародного права

Львівський національний університет імені Івана Франка

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ КОНФЛІКТ, ЯК ВИКЛИК
СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ БЕЗПЕКИ

Агресія Російської Федерації щодо України впродовж 2014-2016
рр. є великою геополітичною проблемою та викликом сучасному
міжнародно-правовому порядку та системі міжнародних відносин.

Конфлікт в Україні показує наскільки неочікуваним є наше
життя. Ще недавно ми разом з іншими європейськими країнами
святкували футбольний турнір «Євро-2012». Багато ігор відбулося і
в сьогодні окупованому Донецьку. Хто б міг уявити, що через кілька
років великий сучасний аеропорт Донецька залишиться пусткою з
повністю зруйнованою інфраструктурою. Водночас аеропорт став
символом незламності українського народу в його боротьбі за свою
незалежність та територіальну цілісність.

Беззаперечним є факт, що поведінка кожної держави повинна
відповідати та ґрунтуватися на основних принципах міжнародного
права. При порушенні такого припису виникає небезпеки
домінування сильного. Людство вже не раз переживало жахливі
наслідки порушення вказаного постулату.

Реакція світової спільноти на дії Росії та виклики сучасної
системи міжнародних відносин є найбільш об’єктивним способом
зображення реального стану речей. Ще під час зібрання саміту
«Великої Двадцятки» в Брисбені в листопаді 2014 р. американський
президент Барак Обама заявив «ми (Велика Двадцятка –Прим. Авт.)
стоїмо на чолі міжнародної спільноти в боротьбі проти Ісламської
держави та протистоїмо російській агресії проти України, яка
становить загрозу миру». Загальне засудження більшості держав
світу дій Росії на території України відображається кількома
способами, а саме політичним, економічним та правовим. На
політичному рівні глави провідних країн постійної наголошують у
своїх доповідях щодо протиправності дій нашого східного сусіда в
контексті анексії Криму, а також організації та підтримки ведення
бойових дій в східних областях України. Формат політичних
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зустрічей на найвищому рівні впливових країн світу
«Велика Вісімка» змінився на «Велику Сімку» через виключення
Росії.

Ще одним аргументом, який вказує на всю серйозність ситуації
та чітке розуміння стану речей є підтвердження політичних промов
конкретними діями щодо запровадження економічних санкцій проти
Російської Федерації. Вони проводяться цілими блоками та
стосуються обмеження співробітництва, обмеження постачання
окремих видів технологій, секторальні санкції направлені проти
певних секторів економіки, а також персональні санкції у вигляді
заборони на в’їзд та замороження закордонних активів цілому ряду
російських чиновників.

Крім того міжнародна спільнота прийняла важливі міжнародно-
правові акти, де чітко висловила своє ставлення щодо російсько-
українського конфлікту. По українському питанні відбулось багато
засідань Ради Безпеки ООН, більшість членів якої виступали на
підтримку територіальної цілісності України. Однак через право
вето Росії цей орган не зміг прийняти необхідну резолюцію. Проте
завдяки прийняттю резолюції Генеральної Асамблеї ООН 377 (V)
“Єднання заради миру” існує правовий механізм подолання права
вето та блокування прийняття рішень Ради Безпеки. Положення цієї
резолюції уповноважують більшістю голосів Генеральної асамблеї
скликати спеціальні сесії, якщо Рада Безпеки не може виконувати
свою основну функцію з підтримки миру та безпеки. Крім того ця
Резолюція надає Генеральній Асамблеї повноваження вживання
збройних заходів, хоча на практиці цей орган жодного разу не
скористався таким правом.

Генеральна асамблея ООН прийняла в березні 2014 року
резолюцію про підтримку територіальної цілісності України. Таке
рішення було прийнято більшістю країн світу, а саме 100 країн
проголосували за підтримку такого документу.

На регіональному рівні країни світу також приймають
міжнародні правові акти, щодо засудження Російської агресії та
підтримки України. В рамках ЄС Європейський парламент прийняв
резолюцію в якій засудив анексію Криму та російську підтримку
військового конфлікту на Сході України. Рада Європи позбавила
Росію права голосу та заборонила делегації цієї країни займати
керівні посади в ПАРЄ.
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Росія своїми діями прямо порушили цілий ряд основоположних
засад міжнародного правопорядку, а в першу чергу принципи
заборони застосування сили чи погрози силою та «pacta sunt
servanda». З часу проголошення незалежності між Україною та
Російською Федерацією було прийнято цілий ряд міжнародних
договорів, як запоруки мирного та взаємовигідного існування та
співробітництва. Але своїми діями наш східний сусід віроломно
порушив такі угоди, як «Договір про дружбу, співробітництво і
партнерство між Україною і Російською Федерацією», «Договір між
Україною і Російською Федерацією про українсько-російський
державний кордон», «Угоду між Україною і Російською Федерацією
про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської
Федерації на території України», Будапештський меморандум та
цілий ряд інших двосторонніх та багатосторонніх міжнародних
договорів.

Дії Росії в Криму та на сході України чітко відповідають ознакам
агресії визначеним в Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314.

Якщо конфлікт в Криму перебуває в певному «замороженому»
стані і не супроводжується бойовими діями, то кардинально іншою є
ситуації на території Донецької та Луганської областей. Два роки
війни принесли для нашої держави численні втрати серед мирного
населення та військових. Одночасно цей конфлікт згуртував
український народ. Численних втрат живої сили та техніки зазнав і
наш супротивник. Мінські домовленості прийняті з метою
врегулювання конфлікту, на жаль, досі не приносять очікуваних
результатів. Безперечно ця війна вимагає мирних засобів вирішення.
Мінський процес попри критику та свою політичну складову
отримав на сьогодні правову основу. Спеціальною резолюцією Ради
Безпеки ООН 2202 було одобрено комплекс заходів мінських
домовленостей від 12 лютого 2015 р. щодо поетапного
врегулювання конфлікту. Таким чином ці політичні домовленості
шляхом підтвердження рішенням органу міжнародної організації
універсального характеру набули юридичних основ.

Попри те, що сьогодні залишаються невирішеними величезна
кількість проблем політико-правового характеру стосовно статусу
українських території, притягнення до відповідальності винних,
найголовнішою метою є недопущення подальшого кровопролиття.
Це потребує організації подальших мирних переговорів між обома



107
країнами та вирішення питання відшкодування завданої
шкоди нашій державі.

Настане час коли цей конфлікт залишиться в історії важливою
пам’яткою та застереженням щодо наслідків людської зажерливості
та прагнення влади. Глави держав не вічні, хотілось би процитувати
слова відомого українського юриста-міжнародника Олександра
Вікторовича Задорожнього в цьому контексті «міжнародне право
пережило Гітлера, воно також переживе і Путіна».
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ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО НАЦІОНАЛЬНУ ПОЛІЦІЮ» ТА
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Проаналізовано Закон України «Про Національну поліцію».
З’ясовано, що перевагою даного закону є відповідність його
положень світовим стандартам поліцейської діяльності.
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22 жовтня 2014 року Кабінетом Міністрів України було схвалено
та затверджено Стратегію розвитку органів внутрішніх справ
України. На її основі побудована Концепція першочергових заходів
реформування системи Міністерства внутрішніх справ, що містить
ряд першочергових кроків в напрямку реформування МВС.

Ухваленню зазначених документів передувала довга та
клопітлива робота громадської Експертної групи на чолі з відомим
правозахисником Є.Захаровим.
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Концепція реформування покликана відкинути все непотрібне, а
також взяти все найбільш корисне для МВС. Стратегія розвитку
ОВС обговорювалася в експертних середовищах, а також у
відкритому доступі на декількох сайтах та в соціальних мережах.
Участь у роботі над Стратегією взяли іноземні експерти:
представники Консультаційної місії Євросоюзу, Офісу зв’язку
НАТО в Україні, ОБСЄ, Ради Європи.

Таким чином, в Україні розпочата стратегічна реформа
поліцейського відомства, головним завданням якої повинно стати
перехід від застарілої радянсько-репресивної моделі діяльності, до
принципово нової сервісної моделі побудови поліцейського органу.
Завдяки цьому, замість карального міністерства буде створено
сучасне європейське правоохоронне відомство, місія якого -
служити та захищати.

Практичним кроком у реалізації реформ поліції було прийняття
07.11.2015 року Закону України «Про Національну поліцію» [1].
Безперечною перевагою даного законодавчого акту є відповідність
його положень світовим стандартам поліцейської діяльності,
зокрема таким як Міжнародний пакт про громадянські і політичні
права, прийнятий  16 грудня 1966 року Генеральною Асамблеєю
ООН, «Конвенція Про захист прав людини і основоположних
свобод» від 01.11.2050 року, «Декларація про поліцію», яка
прийнята Резолюцією Парламентської Асамблеї Ради Європи № 690
(1979), «Європейський кодекс поліцейської етики», прийнятий
Комітетом Міністрів Ради Єврои від 19 вересня 2001 року –

Наприклад, в Мандаті Експертного комітету з поліцейської етики
і проблемам, пов’язаним зі здійсненням функцій поліції (РС-РО)
зазначено, що Забезпечення підтримки спокою у суспільстві і
дотримання закону включає в себе цілий ряд заходів, що
проводяться полицією, до яких відносяться охорона і забезпечення
безпеки осіб (як фізичних так і юридичних, їх майна (як приватного
так і суспільного), застосування закону у відносинах між державою і
приватними особами і у відносинах між людьми. Дотримання прав і
свобод особи в тому вигляді, в якому вони закріплені в
Європейській конвенції про права людини в якості задачі поліції, є
головною задачею поліції, що стоїть на службі суспільства, де
править закон. Ця задача передбпчає не тільки окремий обов’язок по
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захисту цих прав, але й наявність меж для діяльності
поліції для виконання інших її завдань.

Данні положення Мандату повністю узгоджуються із завданнями
Національної поліції України та її повноваженнями, викладеними
відповідно у ст. 2 та 23 Закону України «Про Національну поліцію».

В Європейській конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод (стаття 5) зазначено право на свободу та
особисту недоторканність. Кожен, кого заарештовано, має бути
негайно поінформований зрозумілою для нього мовою про підстави
його арешту і про будь-яке обвинувачення, висунуте проти нього.
Данні вимоги Конвенції знайшли своє відображення й у положеннях
Закону України «Про Національну поліцію», зокрема у ст. 23 та
Розділі 5.

А в решті закон прогресивний – особливо тим, що розділяє
Міністра внутрішніх справ і поліцію, що додасть прозорості
правоохоронній сфері. Повноваження по застосуванню сили
поліцією виписані досить чітко – витриманий баланс між правами
людини і ефективністю поліції. Нарешті, такий правоохоронний
орган як поліція можна назвати "державною вартою". Хоча,
можливо, на цей момент уніфікація назв і процедур із світовим
досвідом може бути корисною і ефективною для нашого суспільства
[2].

Підсумовуючи вищевикладене, можна зазначити, що Закон
України «Про Національну поліцію», є правовим підґрунтям для
удосконалення правового регулювання діяльності не тільки поліції,
але й інших правоохоронних органів, що належать до системи МВС
України.
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THE ARCTIC POLICY OF THE USA

The Arctic region is peaceful, stable, and free of conflict. The United
States and its Arctic allies and partners seek to sustain this spirit of trust,
cooperation and collaboration, both internationally and domestically.
Together, they have made much progress on issues of common concern,
such as search and rescue, and pollution prevention and response.
Working together, they continue to increase their understanding of the
region through scientific research and traditional knowledge. The United
States is an Arctic Nation with broad and fundamental interests in the
Arctic Region, where the country seeks to meet  national security needs,
protect the environment, responsibly manage resources, account for
indigenous communities, support scientific research, and strengthen
international cooperation on a wide range of issues[4].

In the 2000s, due to the increased activitу in the Arctic region, the
USA began the process of revising the interests and policy in the Arctic.
On January 9, 2009 was adopted double presidential Directive on national
security (National Security Presidential Directive (NSPD extension-66)/
Homeland Security Presidential Directive (HSPD-25) which defined the
main directions of american policy towards the Arctic region and means
for its implementation. The subject of this document is the Arctic
regional policy. The United States is an Arctic nation, with varied and
compelling interests in that region. This directive takes into account
several developments, including, among others:

1. Altered national policies on homeland security and defense;
2. The effects of climate change and increasing human activity in the

Arctic region;
3. The establishment and ongoing work of the Arctic Council; and
4.  A growing awareness that the Arctic region is both fragile and rich

in resources[3].
In particular‚ the main tasks of the arctic policy in the USA are:
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• to meet national security and homeland security

needs relevant to the Arctic region;
• to protect the Arctic environment and conserve its biological

resources;
• to ensure that natural resource management and economic

development in the region are environmentally sustainable;
• to strengthen institutions for cooperation among the eight

Arctic nations (the United States, Canada, Denmark, Finland,Iceland,
Norway, the Russian Federation, and Sweden);

• to involve the Arctic's indigenous communities in decisions that
affect them;

• to enhance scientific monitoring and research into local,regional,
and global environmental issues.

First of all, the USA has broad and fundamental national security
interests in the Arctic. These interests include such matters as missile
defense and early warning; deployment of sea and air systems for
strategic sealift, strategic deterrence, maritime presence, and maritime
security operations; and ensuring freedom of navigation and overflight.
Secondly‚ the state also has fundamental homeland security interests in
preventing terrorist attacks and mitigating those criminal or hostile acts
that could increase the United States vulnerability to terrorism in the
Arctic region. The principal for the state is to assert a more active and
influential national presence to protect its Arctic interests and to project
sea power throughout the region[3].

This Directive for the implementation of american arctic policy
provides for the necessity to develop greater capabilities and capacity, as
necessary, to protect United States air, land, and sea borders in the Arctic
region; to increase Arctic maritime domain awareness in order to protect
maritime commerce, critical infrastructure,  and key resources; to
preserve the global mobility of  United States military and civilian vessels
and aircraft throughout the Arctic region; to project a sovereign United
States maritime presence in the Arctic in support of essential United
States interests; and to encourage the peaceful resolution of disputes in
the Arctic region.

Generally‚ in accordance with the Directive it’s necessary to define 3
groups of american interests in the Arctic:  military-strategic‚ interests of
internal security and political– economic. Military-strategic interests of
the United States consist in conducting successful naval operations‚
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ensuring freedom of navigation and flights in the Arctic region. The
interests of internal security are focused on the prevention of terrorist
attacks and other criminal acts in the Arctic. Political and economic
interests provide for the desire not only to defend its rights in the
exclusive economic zone but also to exercise relevant control in the
contiguous zone [1‚ p.114].

On May 10, 2013 the President of the USA Barack Obama signed
"The National strategy for the Arctic region". It’s necessary to recall that
before the appearance of this strategy, the Arctic policy of the USA was
defined by previous Directive of   J. Bush in 2009. The National strategy
for the arctic region sets forth the United States Government’s strategic
priorities for the Arctic region. This strategy is intended to position the
United States to respond effectively to challenges and emerging
opportunities arising from significant increases in Arctic activity due to
the diminishment of sea ice and the emergence of a new Arctic
environment. It defines U.S. national security interests in the Arctic
region and identifies prioritized lines of effort, building upon existing
initiatives by federal, state, local, and tribal authorities, the private sector,
and international partners, and aims to focus efforts where opportunities
exist and action is needed. It is designed to meet the reality of a changing
Arctic environment, while the USA simultaneously pursues the global
objective of combating the climatic changes that are driving these
environmental conditions. The strategy is built on three lines of effort:

• Advance United States Security Interests;
• Pursue Responsible Arctic Region Stewardship;
• Strengthen International Cooperation.
Moreover‚ the guiding principles of implementation of the arctic

policy in the USA are safeguard peace and stability; make decisions using
the best available information; pursue innovative arrangements; consult
and coordinate with Alaska Natives [4].

The implementation of B.Obama’s policy in the Arctic region can be
assessed simultaneously as positive and negative experience. In general‚
it is based on the provisions of Directive 2009‚ in which the main
interests of the USA in the Arctic are defined. The advantages of the
arctic policy during the presidency of B.Obama include the extension of
naval operations in the Arctic‚ the desire of the President to facilitate the
process of ratification of the UN Convention on the Law of the Sea of
1982 ‚ which would solve a number of disputes on maritime delimitation
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and the creation of special bodies to coordinate arctic policy.
At the same time, the Americans have criticized the President for the lack
of a unified and reliable system of governance for the Arctic policy. What
is common between the Directive 2009 and the Strategy 2013? Firstly‚ in
both documents the principal issue is security in the region. Secondly‚ the
Arctic Council is considered as a political forum for cooperation between
the Arctic States. Thirdly‚ the highest national priority is freedom of
trans-Arctic flights and navigation in the Arctic region. Fourthly‚ in the
documents is indicated the need to conduct scientific research and to
extend international cooperation in the Arctic. [2‚ p.61]

In addition‚ the main issue of the Strategy 2013 is «soft security»‚ in
particular‚ threats of possible natural and anthropogenic disasters‚ energy
security and arctic ecology. The ratification of the UN Convention on the
Law of the Sea 1982 is regarded as legitimate ground for presenting
territorial claims.  In a new arctic doctrine of the USA is important to
enhance international cooperation with non-Arctic States. This document
focuses on the transformation of the Arctic into a zone of peace and
cooperation. One of the goals of the Arctic policy is to conduct
cartographic research‚ using modern scientific methods and technical
possibilities‚ which would  increase the safety of  maritime navigation
and identify  the main areas of environmental risk and deposits of natural
resources.[ 2‚p. 62]

Thus‚ the United States is an Arctic nation, with varied and
compelling interests in that region. The central interests in the Arctic
region include  providing for the security of the United States; protecting
the free flow of resources and commerce; protecting the environment;
addressing the needs of indigenous communities; and enabling scientific
research. In protecting these interests the USA draw from long-standing
policy and approach to the global maritime spaces in the 20th century‚
including freedom of navigation and overflight and other internationally
lawful uses  of the sea and airspace related to these freedoms; security on
the oceans; maintaining strong relationships  with allies and partners; and
peaceful resolution of disputes without coercion. To achieve this vision‚
the United States is establishing overarching national approach to
advance national security interests‚ pursue responsible stewardship of this
precious and unique region‚ and serve as a basis for cooperation with
other Arctic states and the international community as a whole to advance
common interests [4].
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