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ДЕРЖАВНА МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА 

СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Двадцять-тридцять тисяч років тому людство завершило свою 

найдовшу мандрівку Земною кулею, заселивши всі континенти. З цього 

моменту розпочався безкінечний процес переміщення, міграції груп 

людей і навіть цілих народів. Поступово змінювалася політична карта 

світу. Принципово змінилася технологічна основа світової економки, 

політики, а провідним актором міжнародних відносин стала національ-

на держава. Остання не тільки забезпечувала захист національного 

простору, але й почала піклуватися про збереження, еволюцію свого 

головного ресурсу і основного потенціалу могутності – людину, 

громадянина. Іншими словами, на наше переконання, в центрі будь-

якої державної політики постає не територія, простір, а людина. 

Відповідно, з огляду на зазначене вище, історико-політичні, 

соціальні та геополітичні риси, їх зміст має доповнюватися аксіоло-

гічним розумінням того, що практичний бік регіональної та державної 

безпеки невід’ємний від самодостатнього національно-інтелектуаль-

ного потенціалу. В руслі означеного ми спробуємо привернути увагу 

спільноти до однієї із складових безпекової політики Центрально-

Східній Європи – державної молодіжної політики (ДМП). Як відомо, 

молодь справедливо розглядається як певна соціально-демографічна 

група. Втім, ми будемо розглядати молодь, скоріше, не як громадян 

України від 14 до 35 років, а як особлива складова суспільно-політичної 

системи України, що здатна забезпечити трансформаційні процеси в 

нашій країні. Молодь об’єктивно є найбільш зацікавленою в системних 
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перетвореннях: у становленні громадянського суспільства, правової 

держави, соціально орієнтованої економіки. Більше того – молодь є 

потенційним гарантом розбудови та зміцнення Української 

державності. 

Але пишномовно називаючи молодь рушійною силою 

трансформаційних процесів і гарантом регіональної безпеки, ми дещо 

забули наповнити змістом державну молодіжну політику. Для 

ілюстрації нашого твердження звернемося до офіційної інтернет-

сторінки Міністерства молоді та спорту України. Насамперед кидається 

в очі та безвідповідальність, з якою керівництво поставилося до свого 

основного завдання – турботи про молодь. Таке твердження є 

результатом аналізу офіційної електронної сторінки міністерства. Для 

прикладу, повністю відсутній план роботи міністерства на 2018 р. 

Відповідно, міністр і його оточення продовжують «мешкати» у 2017 

році. До того ж, аналіз «Плану роботи Міністерства молоді та спорту 

на 2017 р.» дозволяє стверджувати – пріоритетним напрямом роботи 

міністерства є спорт. Так, з 317 пунктів заходів, що були заплановані у 

минулому році, лише 29 (менше 10 відсотків) заходів віднесено до 

компетенції департаменту молодіжної політики. При цьому, цей не-

значний перелік заходів на царині проведення молодіжної політики 

містить переважно тематичній перелік конкурсів та форм преміювання. 

Ця практика, хоч і демонструє турботу уряду про молодь, але все ж 

дозволяє говорити про відсутність стратегії у державній молодіжній 

політиці в Україні. Це стало однією з причин високої молодіжної 

міграції.  

Сьогодні майже 60 відсотків українського населення приваблює не 

тільки високі європейські соціальні стандарти, але й інші життєво 

важливі можливості розвинених країн. Тому, за різними даними, за 

межами України на життя заробляють від шести до восьми мільйонів 

наших громадян. Складається небезпечна тенденція депопуляції нації. 

Її відображає навіть офіційна статистика. Так, кількість зареєстрованих 

безробітних за 2017 р. скоротилася з 429 тис. осіб у січні до 354 тис. у 

грудні. В той самий час, кількість вакансій, за даними Державної 

служби зайнятості, на українському ринку праці навпаки зросла з 47 до 

50,5 тис. І ще: Київській міжнародний інститут соціології, провівши 

відповідні дослідження, оприлюднив наступну досить сумну 

статистику. Так, сьогодні 55 відсотків молоді у віці від 18 до 29 років 

має намір покинути Україну; 44 відсотки українців, віком від 30 до 39 

https://dt.ua/SOCIUM/taktichni-pesimisti-i-strategichni-optimisti-264606_.html
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років, також виявляють бажання знайти кращу долю на чужині. З тих, 

хто готовий до пошуку кращої долі, 40 відсотків людей з вищою 

освітою і 28 – із середньою спеціальною. Міжнародна організація з 

питань міграції зазначає, що серед країн південного сходу Європи 

найбільшу частку трудових мігрантів із вищою освітою становлять 

вихідці з України. Фактично, можна говорити про масштабну загрозу 

національній безпеці. Втім, сумну статистичну картину можна було б 

малювати й далі, але нашим завданням є привернути увагу до 

хвилюючої нас проблеми і запропонувати деякі заходи, що дозволять 

поліпшити державну молодіжну політику. 

Насамперед, ми виходимо з тези, що увага і підтримка молоді – це 

інвестиції, як у безпеку України, взагалі так і в систему регіональної 

безпеки. Саме тому необхідно підготувати комплекс рішень, що 

дозволить забезпечити сприятливі умови для розкриття молодіжного 

потенціалу та подолати стійкій міграційний тренд. 

Для підвищення ефективності державної молодіжної політики 

(ДМП) необхідно здійснити наступні кроки: з опорою на дослідження 

науковців завершити формування нормативно-правової бази 

молодіжної політики на державному рівні (розробити нову редакцію 

закону «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в 

Україні»); обов’язково враховувати регіональну специфіку; розширити 

науково-методичний потенціал та інформаційний простір ДМП; 

впровадити практично-орієнтовану систему оцінювання ефективності 

молодіжної політики, системне регулювання професійної 

компетентності фахівців, що працюють в сфері ДМП; повернутися до 

програми кредитування молодіжного житла, до створення молодіжних 

підприємств, їх пільгового оподаткування; підтвердити пріоритет 

фінансування освітньої сфери (безкоштовне навчання, стипендії), 

безвідсоткове кредитування навчання, фінансову підтримку 

талановитої молоді, фінансування її закордонного навчання, політичну 

прозорість та функціонування «соціального ліфту». Означений пункти 

варто вважати лише частиною з програми ДМП, але однозначно, що в 

умовах регіональних загроз і конфліктів процес співпраці молоді та 

держави, насамперед, повинен бути ініційованим самою державою. 
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кандидат історичних наук, доцент 

Прикарпатський національний університет  

імені Василя Стефаника 

 

ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ ДЛЯ УКРАЇНИ  

В КОНТЕКСТІ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ  

РФ, США ТА ПРОВІДНИХ ДЕРЖАВ ЄС 

 

Коли мова йде про загрози та виклики для нашої держави, які 

походять ззовні, то закономірно вони пов’язані, насамперед, із РФ. У 

«Концепції зовнішньої політики Російської Федерації» зразка 2013 р. 

зазначається, що «Росія послідовно виступає за зниження ролі фактора 

сили в міжнародних відносинах…». Однак, це твердження не стало на 

перешкоді кримському «бліцкригу» Путіна та спробі Кремля 

ліквідувати Україну, створивши з південних та східних областей нашої 

держави так звану «Новоросію».  

На засіданні Європейської Ради 30 серпня 2014 р. тодішній 

президент Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу повідомив, що в ході 

телефонної розмови із Владіміром Путіним останній погрожував, що 

якщо він захоче, то захопить Київ за два тижні. З того часу минуло 

більше трьох років, однак і зараз існує висока ймовірність 

широкомасштабного вторгнення російських військ на територію 

Україну. Зокрема, у Воронежській та Ростовській областях 

зосереджено чисельний контингент військовослужбовців РФ, а до 

кінця 2018 р. передбачено завершення розгортання в регіоні 20-ї та 8-ї 

російських армій. За останні роки кількісно та якісно посилено 

російське військове угрупування в Криму. Цілком можливим є також 

російське вторгнення з боку Білорусі та Придінстров’я. Додатково, 

суттєву загрозу для Україна становлять також так звані «1 АК ДНР» та 

«2 АК ЛНР», сформовані росіянами на тимчасово окупованих 

територіях Донецької та Луганської областей. 

На початку 2013 р начальника Генерального штабу збройних сил РФ 

Валерій Герасимов в ході виступу в Академії військових наук зазначив, 

що у XXI ст. зросла роль невійськових способів в досягненні 

політичних і стратегічних цілей, які в ряді випадків за своєю 

ефективністю значно перевершують силу зброї. Варто наголосити, що 

результати теоретичного аналізу російського генштабу, Кремль 
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активно використовує на практиці у протистоянні з Україною. 

Впродовж останніх років високий деструктивний потенціал 

демонструють підконтрольні Кремлю спеціалісти з ІТ технологій. З 

2014 р., Україна систематично зазнає кібератак. Першою в рамках 

кібервійни проти нашої держави була масштабна хакерська атака на 

ЦВК України у травні 2014 р. Згодом були кібероперації проти 

Прикарпаттяобленерго, Київобленерго та Чернівціобленерго у грудні 

2015 р., проти Мінфіну, Держказначейства та Пенсійного фонду у 

грудні 2016 р. Найбільш масштабною диверсією, спрямованою, 

насамперед, проти урядових інституцій та об’єктів критичної 

інфраструктури Україні стала кібератака 27 червня 2017 р. Від неї 

постраждали інформаційні системи 30 українських банків, Кабінету 

міністрів, Чорнобильської АС, «Укренерго», «Укрзалізниці» та ін. 

Відповідно до офіційної позиції США, Великобританії, Австралії, 

Канади та інших країн відповідальною за цю, найбільшу в світовій 

історії хакерську операцію, є РФ.  

В цілому, Кремль використовує будь-яку нагоду, для дестабілізації 

ситуації в Україні. Серед останніх подій, які ілюструють подібні кроки, 

можна згадати затримання 8 березня 2018 р. на лінії розмежування в 

Донецькій області Володимира Рубана, коли той намагався ввезти в 

Україну величезний арсенал зброї. Відповідно до інформації, наданої 

українськими силовиками, зброя була призначена для здійснення 

терористичних актів.  

Інший приклад стосується енергетичної сфери. З листопада 2015 р. 

«Нафтогаз» не закуповує блакитне паливо в російському «Газпромі». 

Щоправда, відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу у справі 

суперечки між «Нафтогазом» та російським газовим монополістом від 

28 лютого 2018 р., Україну було зобов’язано закупити в росіян 

впродовж 2018 – 2019 рр. 4 млрд газу. «Нафтогаз» перерахував 

«Газпрому» передоплату за блакитне паливо, яке розраховував 

отримувати з 1 березня. Однак «Газпром» кошти повернув та в умовах 

високих морозів зменшив подачу газу для європейських споживачів 

через ГТС України. Слід відзначити, що ситуацію в Україні вдалося 

стабілізувати тільки завдяки зростанню поставок газу з країн Централь-

но-Східної Європи, а також скорочення його споживання в країні. 

Зовсім інший характер небезпек пов’язує Україну із державами ЄС 

та США. Значною мірою, завдяки їхній підтримці Україні вдалося 

вистояти у протистоянні із РФ. Відповідно, Україна зацікавлена у 



Transformacja bezpieczeńswa międzynarodowego 18 

стабільності та узгодженій політиці зазначених світових акторів та 

майбутньому збереженні підтримки з їхнього боку, а також жорсткій 

позиції стосовно Кремля.  

Санкції, запроваджені проти РФ та контрсанкції з боку Москви, 

зумовлюють значні економічні втрати європейських товаровиробників. 

Водночас, Росією активно використовує проти ЄС елементи гібридної 

війни. Йдеться про застосування так званої «міграційної зброї», 

втручання у виборчі процеси в провідних країнах ЄС та підтримку 

радикальних і популістських політичних угрупувань, стимулювання 

сепаратистських рухів тощо. Існують неспростовні докази того, що 

своїми діями Москва спричинилася до загострення міграційної кризи в 

ЄС, що в свою чергу не тільки погіршило ситуації в різних країнах, але 

викликало протистояння між провідними європейськими столицями та 

окремими новими членами об’єднання. Також загальновідомо, що 

ситуація із мігрантами стала однією із причин, яка підштовхнула 

британців у червні 2016 р. підтримати вихід з ЄС. З іншого боку, 

пропаганда Кремля зіграла певну роль у розхитуванні ситуації в 

Каталонії. Російська активність в ЄС також має своїм результатом 

підвищення рейтингів радикальних та євроскептичних політичних сил. 

При чому їхній вплив зростає не тільки у країнах, які набули членства 

в Євросоюзі у ХХІ ст., але державах так званої «старої Європи»: 

Австрії, Італії, Німеччині та Франції.  

Відповідні дестабілізаційні фактори, несуть у собі потенційну 

загрозу для України. Вони, поряд із низькими темпами реформування 

та неефективною боротьбою з корупцією в нашій країні потенційно 

можуть схилити офіційний Брюссель до кроків, що матимуть для нас 

негативні наслідки. 

Впродовж 2014 – 2016 рр. офіційний Брюссель значною мірою 

узгоджував свою політику в «українсько-російському» питання з 

Вашингтоном. Однак, в січні 2017 р. 45 президентом США став 

підприємець та шоумен Дональд Трамп. Неоднозначні висловлювання 

в ході виборчої кампанії з приводу ситуації в Україні, контакти 

представників команди Трампа із керівництвом Росії, ігнорування 

Трампа-кандидата з боку очільників України та інші фактори були 

підставою для побоювання щодо «української політики» нової 

адміністрації. На щастя для України, позиція нового керівництва США 

щодо Кремля не стала м’якшою. Більше того, США розширили санкції 

щодо РФ та надали українським військовим оборонне озброєння.  
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Водночас викликом, який може мати для України потенційно 

негативні наслідки є ускладнення торговельних відносин між США та 

ЄС. Виглядає на те, що ця справа не завершиться на запровадженні 

американцями мит на сталь та алюміній. Правдоподібно, що вона 

потягне за собою ланцюгову реакцію, остаточні наслідки якої 

передбачити в даний час доволі складно.  
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RELACJE WPBIO-UKRAINA.  

DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY 

 

Autor przedstawi zaangażowanie Wspólnej Polityki Zagranicznej i 

Bezpieczeństwa Unii Europejskiej podczas poszczególnych faz ukraińskiego 

kryzysu. Ewolucja konfliktu na Ukrainie z fazy politycznej w militarną była 

istotnym wyzwaniem dla Unii Europejskiej. Konflikt stanowi sprawdzian jej 

narzędzi zarządzania kryzysami, które są kształtowane ewolucyjnie od czasu 

konfliktu na Bałkanach.  Unia Europejska w poczuciu odpowiedzialności za 

kształtowanie bezpieczeństwa u swoich granic musiała reagować stosownie 

do okoliczności i w odniesieniu do ówczesnych uwarunkowań politycznych. 

Proces ten był stopniowy i adekwatny do skomplikowanych relacji z jej 

strategicznymi partnerami.  

Były to okoliczności, które stanowiły wyzwanie, ponieważ stroną 

konfliktu był jej zarówno partner, jak i konkurent-Rosja. O ile w pierwszej 

fazie wykorzystano przede wszystkim środki dyplomatyczne rozwiązywania 

sporów, to następna, faza militarna wykazała ułomności w stworzonych 

narzędziach i zdolnościach Unii Europejskiej w obszarze Wspólnej Polityki 

Bezpieczeństwa i Obrony. Posiadając zdolności militarne zarządzania 

konfliktami Unii Europejskiej zabrakło wystarczającej legitymacji 

politycznej do ich pełnego wykorzystania. Autor podejmie próbę opisu 

zaangażowania organów, sił i środków Unii Europejskiej w proces 

zarządzania kryzysem na Ukrainie oraz oceny jego efektywności, mając na 

uwadze ograniczenia Unii Europejskiej jako organizacji suwerennych 

państw funkcjonujących w środowisku międzynarodowym. Unia Europejska 

w swoich działaniach musi bazować na konsensusie różnorodności 

interesów narodowych państw członkowskich, ale także na  uwiarygodnieniu 

procesu wdrażania uniwersalnych wartości, które powszechnie deklaruje i 

promuje wśród społeczności międzynarodowej. Jednocześnie zostanie 

podjęta próba sprecyzowania i oceny kierunków oraz scenariuszy 

zaangażowania wojskowych instrumentów Wspólnej Polityki 

Bezpieczeństwa i Obrony w procesie wspierania rozwoju zdolności 

obronnych Ukrainy oraz jej asymilacji z europejskim środowiskiem 

bezpieczeństwa. 
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25 LAT PRZYJAŹNI. KRYTYCZNE SPOJRZENIE 

NA RELACJE USA-UKRAINA 

 

Wybór Donalda Trumpa na stanowisko prezydenta Stanów 

Zjednoczonych został przyjęty na Ukrainie bardzo powściągliwie, zarówno 

przez ekspertów jak i polityków (przede wszystkim z partii rządzącej, 

ponieważ część opozycji ustosunkowała się do tego wyboru pozytywnie). 

Obawy związane były przede wszystkim z brakiem spójnej wizji 

wzajemnych stosunków oraz z prezentowaną podczas kampanii wyborczej 

krytyką zbyt wysokich kosztów zaangażowania Stanów Zjednoczonych na 

rzecz stabilizacji Ukrainy. Retoryka ta jednoznacznie wskazywała, że 

Ukraina nie znajdzie się wśród priorytetów polityki zagranicznej nowego 

prezydenta, co więcej, obawy budziła możliwość porozumienia Stanów 

Zjednoczonych i Rosji, którego wynikiem mogło być nieformalne uznanie 

rosyjskiej dominacji w postradzieckim obszarze.  

Relacje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Ukrainą są częścią 

szerokiego kompleksu bezpieczeństwa w obszarze euroatlantyckim i 

jakkolwiek Ukraina nie odgrywa w nim  zasadniczej roli, to ze względu na 

swoje geopolityczne położenie jest  ona w ostatnim czasie pozycjonowana 

jako swoista strefa buforowa pomiędzy Wschodem (Federacja Rosyjska) a 

Zachodem (Unia Europejska). Jest to szczególnie istotne w obliczu zmian 

euroatlantyckiego środowiska bezpieczeństwa, wywołanych działaniami 

Rosji (aneksja Krymu, wspieranie prorosyjskich separatystów we 

wschodniej części Ukrainy) ukierunkowanych na podważenie istniejącego 

ładu międzynarodowego, współtworzonego po II wojnie światowej przez 

Stany Zjednoczone. Konfrontacyjna polityka prezydenta Władimira Putina 

pokazała, że jego agresywne i wrogie działania nastawione na polityczną i 

gospodarczą destabilizację Ukrainy są również zagrożeniem dla państw 

członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego. Decyzja o wzmocnieniu 

tzw. wschodniej flanki NATO stałą, rotacyjną obecnością sił Sojuszu, była 

kolejną z sekwencji działań uruchomionych przez Stany Zjednoczone i ich 

europejskich sojuszników mających na celu powstrzymanie  Rosji przed 

dalszą eskalacją konfliktu.  

Konfrontacyjny i jawnie wrogi charakter rosyjskiej polityki skłonił 

zachodnich ekspertów oraz polityków do refleksji nad militarnymi 
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zdolnościami Ukrainy nie tylko do powstrzymania destabilizujących 

operacji przeprowadzanych przez Rosję (która wciąż zaprzecza obecności 

rosyjskich żołnierzy na wschodzie Ukrainy), ale również do jej gotowości 

odparcia ewentualnej  otwartej rosyjskiej agresji. Celem prezentacji jest 

ukazanie wewnętrznego dyskursu prowadzonego przez amerykańskie 

środowiska polityczne i eksperckie odnoszącego się do możliwości 

udzielenia wsparcia wojskowego Ukrainie. Osią dyskusji jest decyzja 

Kongresu Stanów Zjednoczonych  z grudnia 2017 r., potwierdzona zgodą 

prezydenta Donalda Trumpa, zezwalająca na komercyjną sprzedaży broni 

letalnej na Ukrainę, w tym najbardziej oczekiwanych przez Kijów 

rakietowych pocisków przeciwczołgowych Javelin. Aby przedstawić racje  

zwolenników (których w kręgach politycznych Waszyngtonu jest 

większość) oraz oponentów tej historycznej decyzji, analizie poddane 

zostały teksty ukazujące się w najbardziej prestiżowym periodyku w 

dziedzinie polityki międzynarodowej Foreign Affairs, który udostępnił 

swoje łamy przede wszystkim środowiskom eksperckim. Opinie polityków 

(ale również ekspertów) z kolei poznać można poprzez lekturę tekstów The 

Washington Post, jednego z najbardziej opiniotwórczych dzienników w 

Stanach Zjednoczonych. Wybór materiału badawczego w postaci prasy 

podyktowany został przede wszystkim aktualnością tematu, ponieważ 

debata co prawda toczy się od 2014 r., ale zyskała na intensywności dopiero 

w ciągu ostatnich kilku miesięcy (wrzesień 2017-luty 2018) w świetle 

zapowiedzi administracji prezydenta Donalda Trumpa o możliwości 

dostarczenia broni letalnej Ukrainie.  
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ВПЛИВ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ НА РІВЕНЬ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ  

 

Впродовж останніх років в Україні активно розвивається сфера 

новітніх технологій, зокрема аутсорсингова діяльність на ринку ІТ-

послуг. Так, за даними Британської аутсорсингової асоціації Global 

Sourcing Association  [1] Україна у 2017 р. посіла перше місце у 



Трансформація міжнародної безпеки 23 

світовому рейтингу аутсорсингових послуг у сфері ІТ-технологій, 

лідером у 2016 р. був Єгипет, а у 2015 р. – Болгарія. Зважаючи на 

обсяги, зазначені послуги займають третє місце за внеском у ВВП 

України і становить 2,5 млрд. дол. експорту. Очікується, що даний 

показник до 2020 р. зросте до 10 млрд. дол. з часткою 5,7% у ВВП.  

Показники зростання частки ІТ-сфери у ВВП України та динаміка 

зростання зайнятого у цій сфері населення наведено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Показники зростання частки ІТ-сфери у ВВП України та 

динаміка зайнятості ІТ-спеціалістів 

Джерело: [2] 

 

Аналізуючи дані рис. 1, можна стверджувати про позитивну 

динаміку, зокрема, серед кількості зайнятого населення у ІТ-сферу. Не 

можна нівелювати цей вплив на рівень національної безпеки, оскільки 

вказана тенденція свідчить про зростання рівня ІТ-освіти, зростання 

загального рівня освіченості населення, посилення позицій на ринку 

робочої сили, зміцнення позицій України на міжнародній арені тощо. 

Щорічно ІТ-індустрія створює понад 15 тис. робочих місць із рівнем 

доходу вище середнього. Створення 1 місця в ІТ галузі стимулює 

створення 3-4 додаткових робочих місць в інших галузях економіки [3]. 

ІТ-сфера в Україні демонструє невпинне зростання. Так, протягом 

2014-2016 рр. прослідковувалося щорічне зростання в межах 10%. А 

протягом 2017 р. темп зростання становив понад 18%. Такі показники 

діяльності позитивно впливають на надходження до бюджету України, 
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які за десять місяців 2017 р. становили 6,5 млрд. грн. [4]. Динаміка 

податкових надходжень від програмного забезпечення та 

комп’ютерних послуг (КВЕД 58.2; 62; 63.1) наведена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Динаміка податкових надходжень від програмного 

забезпечення та комп’ютерних послуг 

Джерело: [5] 

 

Якщо й надалі відбуватиметься поступове зростання в галузі ІТ-

послуг, то це позитивно впливатиме на розвиток національної 

економіки і, відповідно, на рівень національної безпеки. Єдиним 

моментом, який негативно впливає на рівень національної безпеки є те, 

що переважна більшість напрацювань ІТ-сфери експортується і не 

використовується для впровадження у вітчизняне народне 

господарство.  
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МЕХАНІЗМИ ТРАНСКОРДОННОГО  

СПІВРОБІТНИЦТВА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

МІЖ  УКРАЇНОЮ ТА  ПОЛЬЩЕЮ 

 

Транскордонне співробітництво є вагомою складовою стратегічного 

партнерства між України та Польщею. На сьогодні транскордонна 

співпраця здійснюється як на міждержавному рівні, так і на 

територіальному рівні. Таке співробітництво сприяє соціальному та 

економічному піднесенню транскордонних регіонів, і створює  сучасні 

можливості для їх розвитку.  

24 травня 1993 року між Урядом України та Урядом Республіки 

Польща була підписана Угода українсько-польського міжрегіональ-

ного співробітництва, яка являється основним базовим документом про  

співробітництво між Україною та Польщею. 

Для введення  сучасних європейських стандартів  транскордонного 

співробітництва між Україною та Польщею на регіональному та 

місцевому рівнях, необхідно запровадити ряд механізмів державного 

управління а саме: інституційний, організаційний, економічний і 

правовий механізм та механізми міжнародного співробітництва та 

міжнародної безпеки, які допомогли б двом державам покращити свою 

співпрацю у всіх сферах життєдіяльності.  

Інституційний механізм управління спрямований на створення 

Українсько-польської Міжурядової Координаційної  Ради з питань 

транскордонного  співробітництва та вирішення ключових питань на 

міжурядовому рівні двох країн.  Міжурядова Координаційна  Рада з 

питань транскордонного  співробітництва приймає найголовніші 
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рішення з центральних питань міжрегіонального співробітництва, та 

визначає загальні напрямки і головні принципи його розвитку та надає 

компетентним органам України і Польщі відповідні пропозиції.    

На рівні центральних органів виконавчої влади двох держав з 

українського  боку це питання координується – Міністерством 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства, Міністерством закордонних справ, Міністерством 

інфраструктури та Міністерством економічного розвитку і торгівлі,  з 

польського боку – Міністерством внутрішніх справ, Міністерством 

регіонального розвитку та Міністерством закордонних справ [1].  

Організаційний механізм державного управління спрямований на 

розвиток прикордонної транспортної інфраструктури, зокрема 

автомобільних доріг до пунктів пропуску через державний кордон, а 

також на впровадження сучасних методів контролю в пунктах 

пропуску через державний кордон; на сприяння удосконалення 

розвитку безвізового режиму для пересування громадян територією 

транскордонних регіонів та невідповідність пропускної спроможності 

пунктів пропуску через державний кордон потребам розвитку 

транскордонного співробітництва; на посилення інституційної 

спроможності прикордонних регіонів України у здійсненні 

транскордонного співробітництва; на проведення у рамках 

транскордонного співробітництва обмін учнями, студентами, 

викладачами, науковцями; на розроблення спільних програм 

діяльності, спрямованих на розвиток міжрегіональної співпраці та в 

цілому координує міжрегіональне співробітництво на рівні областей 

України та воєводств Республіки Польща.   

Економічний механізм спрямований на розвиток малого та 

середнього бізнесу у транскордонних регіонах; на підготовку та 

фінансування проектів транскордонного співробітництва; на сприяння 

економічному та соціальному розвитку прикордонних регіонів; на 

розбудову транспортної, енергетичної, виробничої та соціальної 

інфраструктури транскордонних регіонів; на сприяння провадженню 

спільної підприємницької діяльності у транскордонних регіонах у сфері 

малого і середнього бізнесу; на створення умов для розвитку кооперації 

та конкуренції у сфері малого та середнього бізнесу, утворення і 

забезпечення функціонування виробничих кластерів, об’єднань транс-

кордонного співробітництва; на активізацію зовнішньо-економічної 

діяльності у транскордонних регіонах; на висвітлення питань щодо 



Трансформація міжнародної безпеки 27 

інвестиційних потреб та можливостей у транскордонних регіонах на 

міжнародних форумах, семінарах, конференціях, виставках, ярмарках 

тощо, а також у засобах масової інформації; на обмін досвідом у сфері 

енергоефективності у транскордонному співробітництві. Проведення  

прозорості  та публічності у використанні коштів, а також здійснення 

контролю за фінансовими операціями між державами транскордонного 

співробітництва повинно здійснюватись контролюючими органами  

державної влади та органами місцевого самоврядування, як з 

української так і з польської сторони, а також громадськістю. 

Правовий механізм спрямований на укладання угод    про    

транскордонне   співробітництво на державному та регіональному 

рівні; на забезпечення виконання правових зобов'язань  України та 

Польщі за міжнародними договорами про транскордонне 

співробітництво; на внесення змін до актів законодавства з питань 

транскордонного співробітництва; на прийняття нормативно-

правових актів для транскордонного співробітництва; на прозорість у 

розробленні нормативно-правових документів їх апробацію та 

экспертизу у транскордонному співробітництві на регіональному рівні; 

на правовий розподіл повноважень у транскордонному співробітництві 

між Україною і Польщею та забезпечує їх виконання.  

Механізм міжнародного співробітництва спрямований на 

розроблення між Україною та Польщею спільних стратегічних та 

програмних документів щодо розвитку транскордонного 

співробітництва на регіональному та місцевому рівнях; на створення 

умов для реалізації спільних між державами проектів (програм) 

транскордонного співробітництва; на об’єднання зусиль для 

поглиблення транскордонного співпраці в рамках єврорегіонів та 

розширення сфери такої співпраці; на забезпечення здійснення 

контролю на державному кордоні; на модернізацію і розвиток наявної 

транскордонної транспортної мережі для підвищення її пропускної 

спроможності; на покращення транскордонної доступності шляхом 

розвитку мережі транспорту та зв’язку і супутніх послуг; на посилення 

взаємодії між учасниками транскордонного співробітництва у сфері 

транскордонного туризму на регіональному та місцевому рівнях; на 

розвиток транскордонного співробітництва на рівні районів та 

територіальних громад [2]. 

Механізм міжнародної безпеки спрямований на боротьбу з 

нелегальною міграцією, організованою злочинністю та контрабандою 
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на державному та  регіональному рівнях транскордонної співпраці; на 

забезпечення прикордонного менеджменту та безпеки державного 

кордону; на забезпечення ефективної  взаємодію правоохоронних 

органів України та Польщі з метою боротьби з організованою 

злочинністю в прикордонних регіонах; на попередження про стихійні 

лиха та захисту від надзвичайних ситуацій, а також раціонального 

використання природних ресурсів [3]. 

Підводячи підсумок можна сказати наступне, якщо удосконалити та 

запровадити  вище наведені механізми державного управління, з боку 

України так і зі сторони Польщі ми отримаємо повноцінну 

транскордонну співпрацю наших дружніх народів,  як на державному 

так і на регіональному та місцевому рівнях не тільки в економічному 

напрямі, а у всіх напрямках життєдіяльності суспільства.  
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WPŁYW DZIAŁAŃ FEDERACJI ROSYJSKIEJ  

W PÓŁNOCNYM REGIONIE MORZA CZARNEGO  

NA STAN BEZPIECZEŃSTWA UKRAINY 

 

Sytuacja polityczno-militarna w obszarach bezpośrednio przyległych do 

północnych brzegów Morza Czarnego, znajdujących się poza kontrolą 

państwa ukraińskiego stanowi jedną z zasadniczych kwestii wpływających 

na stan bezpieczeństwa Ukrainy. Działania Federacji Rosyjskiej na 

okupowanym półwyspie krymskim oraz w akwenie Morza Czarnego 
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stanowią poważne wyzwanie nie tylko dla Kijowa, lecz również dla całej 

wspólnoty międzynarodowej. Niezgodna z międzynarodowym prawem 

aneksja Krymu umożliwiła Federacji Rosyjskiej przeobrażenie Półwyspu w 

bazę wojenną, dysponującą poważnym potencjałem militarnym, który może 

zostać wykorzystany w momencie podjęcia na Kremlu decyzji o 

przeprowadzeniu pełnowymiarowej operacji przeciwko Ukrainie. Krym, 

który został przeobrażony w „wielki lotniskowiec” stanowi jednakże już dziś 

ośrodek wykorzystywany przez Rosję przeciwko Ukrainie chociażby w 

sferze bezpieczeństwa ekonomicznego czy realizacji działań 

destabilizujących sytuację wewnątrzpolityczną kraju (np. na froncie wojny 

informacyjnej). Poważnym czynnikiem wpływającym na kreowanie sytuacji 

na tym obszarze pozostaje ponadto obecność armii rosyjskiej na terytorium 

tzw. Republiki Naddniestrzańskiej oraz silne (mogłoby się wydawać, 

częściowo skuteczne) próby wpływania na całokształt sytuacji politycznej w 

Republice Mołdawii.  

Ze względu na warunki geograficzne, Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej 

stacjonujące na półwyspie krymskim posiadają ograniczoną możliwość 

przeprowadzenia ataku na pozostały obszar Ukrainy. Z tego powodu można 

sądzić, że w przypadku realizacji pełnowymiarowej operacji rola sił 

rosyjskich zgromadzonych na Półwyspie ograniczy się do przeprowadzenia 

operacji dywersyjnych oraz do realizacji szeregu operacji przy użyciu sił 

powietrznych, które uderzą w strategiczną infrastrukturę rozlokowaną w 

południowej i centralnej Ukrainie. W razie realizacji tego scenariusza można 

spodziewać się załączenia do działań sił rosyjskich znajdujących się na 

obszarze tzw. Republiki Naddniestrzańskiej. Ze względu na swoją, 

ograniczoną liczebność można spodziewać się, iż aktywność ograniczy ona 

do działań o charakterze dywersyjnym.  

Współczesne udokumentowane działania sił rosyjskich zgromadzonych 

na obszarze okupowanego Krymu oraz tzw. Republiki Naddniestrzańskiej są 

jednym z elementów rosyjskiej wojny hybrydowej. Są one nie tylko 

czynnikiem destrukcyjnym w wojnie informacyjno-psychologicznej, lecz 

służą także celom o charakterze ekonomicznym oraz militarnym. W ramach 

działań hybrydowych skierowanych przeciwko Ukrainie wykorzystywana 

jest ona m. in. do zakłócania swobodnej żeglugi morskiej w północnym 

regionie Morza Czarnego. Realizowane jest to nie tylko w wyniku 

zamykania części akwenu na potrzeby przeprowadzanych manewrów, lecz 

bezpośrednio blokując możliwości korzystania z akwenu ukraińskim 

statkom. Sama obecność silnej floty rosyjskiej w pobliżu szlaków wiodących 
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z ukraińskich portów w zestawieniu z nieposiadającą pełnych możliwości 

bojowych flotą ukraińską również wpływa negatywnie na wzrost wymiany 

handlowej, realizowanej drogą morską w oparciu o ukraińskie porty. 

Niejednokrotnie pojawiają się również informacje o przesuwaniu się 

rosyjskich okrętów aż do obszaru „Odeskich Pokładów Gazowych”. Za 

wyjątkowo niepokojące działania FR można uznać ponadto zajęcie przez 

rosyjskich żołnierzy ukraińskich platform wiertniczych znajdujących się w 

obszarze odeskiego pola gazonośnego. Co gorsza, przejęte w wyniku działań 

rosyjskich struktur siłowych platformy wykorzystywane są nie tylko do 

eksploatacji ukraińskich złóż gazu lecz stanowią miejsca stacjonowania 

rosyjskich oddziałów zbrojnych. Tego rodzaju działania doprowadziły do 

powstania przypuszczeń, zgodnie z którymi Rosjanie mogliby 

przeprowadzić operację mającą za cel przejęcie kontroli nad Wyspą Węży 

(Острів Зміїний). Poważnym problemem pozostaje również kwestia 

budowy mostu kerczeńskiego. Wspomniany most daje możliwość 

przepłynięcia statkom o wysokości nie większej niż 33 metry. Zlikwidowano 

zatem możliwość wpłynięcia na Morze Azowskie wielkim okrętom typu 

Panamax (wysokość 57 m), które umożliwiały transport wykonanych na tym 

obszarze produktów do portów całego świata. 

Całościowy obraz sytuacji wydaje się być niekorzystny z punktu 

widzenia Kijowa. Mimo podjętych starań strona rosyjska nadal posiada 

poważną przewagę na omawianym obszarze. Dzięki posiadanym siłom oraz 

zasobom finansowym Kreml nie tylko skutecznie utrudnia Ukrainie 

korzystanie z ekonomicznego potencjału Morza Czarnego lecz ponadto 

prowadzi operacje o charakterze czysto militarnym. Opisane wyżej działania 

pozwalają stwierdzać, że wysoce prawdopodobnym jest, iż Federacja 

Rosyjska dąży do całkowitej blokady Ukrainy od strony Morza Czarnego.  

Działania Kremla należy odczytywać jako skuteczne próby zwiększenia 

swojego potencjału w sferze możliwości nacisku na państwo ukraińskie. 

Wzmacniany potencjał wykorzystywany jest ponadto do destabilizowania 

sytuacji wewnętrznej na Ukrainie. Próby wywołania strat ekonomicznych, 

manifestowanie siły militarnej, bezkarne przekraczanie granicy morskiej, 

wpływają na budowę napięcia społecznego. Szereg realizowanych przez 

Rosję zabiegów niekoniecznie świadczy o przygotowywaniu 

pełnowymiarowej operacji militarnej przeciwko Ukrainie. Jest to raczej 

powolny, dobrze zaplanowany proces mający na celu doprowadzenie do 

upadku państwa ukraińskiego. Kreowane przez Rosję warunki polityczno-

militarne sprowadzają się do wyizolowania Ukrainy, obniżenia potencjału 
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gospodarczego kraju oraz rozsiania defetyzmu w ukraińskim 

społeczeństwie. 
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ПРИЧИНИ АГРЕСІЇ В НЕОГОЛОШЕНІЙ ВІЙНІ  

РОСІЇ ДО УКРАЇНИ 

 

Видатний воєнний теоретик Карл фон Клаузевіц у своїй класичній 

праці «Про війну» (1832– 1834 роки), фундаментальні постулати якої 

акту альні й нині, писав: «Війна є продовженням політики іншими 

засобами». 

Так, свого часу, в грудні 1917-го, українська політика керованого 

В.І. Леніним уряду радянської Росії призвела до оголошення війни 

Українській Народній Республіці. Наслідком тієї війни, яка 

завершилася восени 1920 року, стало силове запровадження в Україні 

комуністичного режиму та включення її до складу СРСР. Відтоді будь-

які форми українського національно- визвольного руху – чи то вимоги 

культурної автономії, чи то збройна боротьба УПА – радянська Росія 

рішуче придушувала, а його учасників жорстоко карала. 

Відновлення незалежної державності України у серпні 1991 року 

стало викликом російській імперській свідомості і психологічно 

травмує сучасних російських імпершовіністів. 

З огляду на це російська політична еліта і пересічні громадяни 

здебільшого переконані, що: – росіяни й українці є одним народом, 

возз’єднання їх в одній державі має завершитися формуванням 

потужного надетносу та утворенням «Руського міра» з однією церквою, 

однією мовою та однією культурою; – Україна є частиною Росії і не 

повинна існувати окремо від неї; – Україна винна в дезінтеграції 

радянської імперії і викликаних цим негараздах Росії; – незалежна 

державність України є геополітичною аномалією і становить 

стратегічну загрозу для Росії; – Росія без України є геополітично 

незавершеною і не може відродитись як світова наддержава. 

В середині 90-х років минулого століття Алєксандром Дуґіним в 

геополітичній доктрині Росії було, зокрема, відверто заявлено: 
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«Суверенитет Украины представляет собой настолько негативное для 

русской геополитики явление, что, в принципе, легко может 

спровоцировать вооруженный конфликт... Существование Украины в 

нынешних границах и с нынешним статусом «суверенного 

государства» тождествененно нанесению чудовищного удара по 

геополитической безопасности России, равнозначного вторжению на 

ее территорию. Дальнейшее существование унитарной Украины 

недопустимо». 

Росія давно здійснює щодо України дії, домінуючими в якій є три 

основні моменти: 1) протидія інтеграційній політиці України в 

західному напрямку, оскільки її членство в НАТО та ЄС роблять саму 

ідею відродження російської неоімперії нездійсненною; 2) викорінення 

всього українського в межах і поза межами Росії, оскільки лише 

нищення української ідентичності може стати передумовою створення 

та запорукою існування такої імперії; 3) постійне підтримання в Україні 

стану керованого хаосу та провокування сепаратистських рухів, 

спрямованих на послаблення державних інституцій, розчленування 

країни та руйнацію її державності. 

Головними методами в їх арсеналі є підривна діяльність агентури та 

агентів впливу, дезінформація і шантаж, погрози й тиск, підкуп і 

залучення у спеціальних операціях кримінальних елементів, найманців, 

підрозділів регулярної армії без розпізнавальних знаків тощо. 

На практиці це означало перетворення «української України» на 

«Україну без українців» – русифікована Україна за визначенням 

ставала складовою частиною «Руського міра» без жодних шансів 

зберегти незалежну державність. 

Росія завжди шукала можливості реалізувати свої прагнення до 

знищення державності в Україні. 

Можна виокремити декілька груп причин російсько-української 

агресії: 

Демографічна – під впливом несприятливих демографічних, 

економічних та інших чинників чисельність населення Росії 

зменшується. Так, у 1998 р. в порівнянні з 1992 р. кількість населення 

зменшилася з 148,3 млн. чоловік до 146,3 млн. чоловік або на 1,3 

відсотка. Подальше зменшення населення відбулося в 1999 році, коли 

тільки за один рік воно зменшилося на 784,5 тис. осіб, або на 0,5%. На 

1 січня 2000 року, чисельність населення Росії склала 145,5 млн 

чоловік. У 2005 р. - 144,8 млн чоловік, в 2015 р. 142.4 млн чол. Що 

http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
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стосується сьогодення, то згідно представленої інформації, чисельність 

жителів Росії в цілому становить 143,9 млн осіб. Здавалося б, що 

демографічна ситуація в порівнянні з 2015 роком поліпшилась на 1,5 

млн чол., але збільшення відбулося за рахунок населення анексованого 

Криму, та й багатьом біженцям з Донецької та Луганської областей 

видали паспорти Росії. 

Покращити демографічну ситуацію Росія хотіла за рахунок східних 

областей України. Якщо б реалізували проект «Новоросія», то до 

складу Росії увійшли б східні області України з чисельністю понад 8 

млн осіб. Для Росії це була б прекрасна ін’єкція населення зі 

словянською зовнішністю. 

Проблемною для Росіє є ситуація Сибіру і Далекого Сходу. 

Чисельність населення там складає 8 осіб на кв. км, а поруч Китай із 

148 чол. на кв. км, це перш за все і національна безпека Росії. Робочих 

рук у тих регіонах на вистачає, один із депутатів держдуми 

запропонував пересилити до Сибіру і Далекого Сходу українців, і це ще 

за довго до конфлікту на сході України, що викликало обурення в 

українському суспільстві.   

Військова: розпад Радянського Союзу подрібнив військово-

промисловий комплекс могутньої держави. Космічна галузь Росії 

втратила підприємства які за радянського Союзу працювали на 

космічну галузь, що зумовило Росію втратити першість в освоєння 

космосу. Підприємства що виготовляли ракетні носії є важливими для 

військової промисловості. Сьогодні ми бачимо з засобів масової 

інформації, що військовий комплекс Росії не може налагодити вироб-

ництво балістичних ракет належним чином. Вісім з десяти випробувань 

є не вдалими. Прагнення Росії повернути Південмаш України з його 

науковим і виробничим потенціалом і є тією причиною агресії. 

Економічна причина розглядається в площині нафто-газової 

промисловості. Оскільки економіка Росії це – економіка сировинної 

колонії, і продаж вуглеводів на експорт є головною статтею доходу до 

бюджету. Газодобувна промисловість тісно пов’язана з видобуванням, 

транспортуванням та збереженням газу. В літній період, коли 

найменше споживання газу, а видобуток припинити неможливо, в силу 

специфіки виробництва, його закачують в сховища. В Україні є дуже 

великі газові сховища. Для Газпрому вони вкрай необхідні.   

Ще надзвичайно важливою причиною є наявність в районі 

м. Слов'я́нськ Донецької області великих покладів сланцевого газу. 
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Компанія Shell почала розвідувальне буріння на родовищі площею 

майже вісім тисяч квадратних кілометрів та прогнозованою 

потужністю у чотири трильйони кубометрів сланцевого газу. У 

листопаді 2014 року Shell пробурила дві розвідувальні свердловини, 

але не змогла провести повноцінну розвідку родовища через воєнні дії 

на Донбасі. Вихід Shell з України виглядає логічним на тлі воєнних дій. 

Війна на Донбасі заховала проекти “Укргазвидобування” з розробки ще 

одного альтернативного енергоносія – шахтного метану. А анексія 

Криму Росією унеможливлює видобуток газу на глибоководному 

Чорноморському шельфі. Цей проект мав намір реалізувати консорціум 

компаній Exxon Mobil, Shell, OMV та “Надра України”. Щоб не дати 

можливості Україні позбутися залежності від Російського газу і був 

спровокований цей конфлікт. 

Особиста: президент Путін В.В. хоче обиратись на наступну 

каденцію президента Росії. Йому потрібні голоси виборців. Зрозуміло, 

виборців потрібно зацікавити: покращенням життєвих умов, 

добробутом та ін. В сучасних умовах він цього зробити не може, 

оскільки ціни на енергоносії впали, санкції не дають нормально 

працювати бізнесу. Покращити життя росіян Путін В.В. не може, але 

він може погіршити ситуацію у сусідів – Абхазія, Північна Осетія, 

Молдова (відокремлення Придністров’я від Молдови), схід України. 

Йому вигідно мати на кордоні з Росією території замороженого 

конфлікту, які в потрібний момент можна активізувати. В таких 

випадках населенню Росії показувати конфлікти в сусідів, 

відволікаючи увагу від внутрішніх проблем.  
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ВІЙНА, РЕВОЛЮЦІЯ І МІЖНАРОДНА БЕЗПЕКА:  

ДО НИЗКИ ЮВІЛЕЇВ 1648, 1848, 1918, 2008 РР. 

 

Війна, революція і реформа давно перестали бути внутрішніми 

справами, тієї чи іншої держави, або зіткненням-конфліктом двох 

держав. В 2018 р. світова, а особливо європейська спільнота, так чи 

інакше буде згадувати історичні події, які сформували принципи 

міждержавної безпеки і заклали фундамент такої безпеки. Спочатку в 

Європі, а згодом, з кінця ХІХ ‒ початку ХХ ст. ці принципи 

оголошуються придатними і для створення світової системи 

міждержавної безпеки. Світові війни і локальні конфлікти постійно 

заперечували саму ідею стабільної, всеохопної системи міждержавної 

безпеки. Але принаймні в Європі, в другій половині ХХ ст., на думку 

окремих політиків і дослідників ця система працювала без збоїв. Події 

на Балканах в кінці 90-х рр. ХХ ст. стали першим попередженням про 

збій системи. Події 2008 р. на Кавказі, анексія Росією українського 

Криму, її окупація окремих районів Донбаської і Луганської областей 

України засвідчили про ігнорування принципів безпеки міждержавного 

співіснування. Саме тому історія становлення принципів і підвалин 

міждержавної безпеки залишається завжди актуальною. 

Перша важлива дата пов'язана з закінченням Тридцятирічної війни 

в 1648 р. і підписанням ряду договорів в Європі. Ці договори включали 

в себе т. зв. Вестфальський мир (договори підписані в Мюнстері і 

Оснабрюке), мир між Іспанією і об'єднаними провінціями Нідерландів, 

і Піренейський мир між Францією і Іспанією (1659). Перша 
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загальноєвропейська війна стала першою глобальною європейською 

рукотворною свідомою катастрофою (після чуми XIV ст., 1346‒

1353 рр.). Війна мала реальне осягнення, наслідки її можна було 

побачити і усвідомити. Поширенні джерела говорять про фіксацію в 

означених документах ряду принципів міждержавного співіснування в 

Європі на найближчі триста років. Серед них: державний суверенітет, 

принцип правової і суверенної рівності держав, невтручання у 

внутрішні справи. Відносна рівність держав забезпечувалась 

принципом рівноваги на континенті. Порушник принципів, у відповідь 

отримував коаліцію сил. Таким чином побічним наслідком 

Вестфальського миру став т. зв. Кошмар коаліцій, який розповсюдився 

і на світові відносини. «Кошмар коаліцій» залишається важливим 

стримуючим фактором і до сьогодні. 

Європа протрималася у відносному «спокою» до французької 

революції, наполеонівських війн і антинаполеонівської коаліції. Перша 

модерна європейська революція (1789) викликала фактично дві війни: 

контрреволюційну війну європейських монархій і першу європейську 

(світову) революційну війну під гаслами буржуазних свобод. Остання 

переросла в агресивні військові походи Наполеона. І лише сьома 

коаліція остаточно розгромила армію Наполеона. Віденський конгрес 

вдруге після Вестфальського миру поділив Європу. А запорукою цього 

поділу став т. зв. Священний союз. Перший конгрес Священного союзу 

відбувся в 1818 р. Створений за ініціативою російського імператора 

Олександра І він увійшов в історію дипломатії як орган направлений 

проти будь-яких ліберальних, а тим більше революційних і 

національно-визвольних рухів. Поділ Європи за Віденським конгресом 

впав під ударами революцій 1830, 1848 рр., а також від незворотнього 

процесу формування національних держав: Германії і Італії. 

Історія Нового часу, від Тридцятирічної війни (а окремі історики 

вважають за можливе говорити про вісімдесятирічну війну, починаючи 

з революції в Нідерландах 1566 р.) до Паризької Комуни і Першої 

Світової війни засвідчили вирішальний вплив цих соціальних 

конфліктів на формування сталої системи європейської безпеки. Війни 

і революції перестали бути внутрішніми справами. Саме з цих часів 

формується страх вперед війнами і революціями. Але таким же дивним 

чином цей страх не зупиняє політиків. Це засвідчила історія ХХ ст. 

Балканські війни, війна 1914‒1918 рр. призвели до революції 1917‒

1921 рр. А революція в Росії майже переросла в всеєвропейську за 
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допомогою нового соціально-політичного інструменту ‒ експорту 

революції. Версальсько-вашингтонська система не зняла протиріччя 

між великими країнами, а лише відтягнула їхнє військове розв'язання. 

Нова система міжнародних відносин встановлена після Другої Світової 

війни утримала мир в Європі до 1991 р. Якщо не враховувати 

використання армій для придушення масових виступів (революцій) в 

Угорщині і Чехословаччині. Югославські війни засвідчили хисткість 

миру. Ці війни стали наслідком мирної революції яка призвела до 

розпаду країни. Але відносно «спокійний» розпад СРСР, вирішення 

проблеми ядерної зброї в Україні, Білорусі і Казахстані, зростання 

прибутків від економічних відносин з Росією заспокоїли європейських 

політиків. Європейські цінності не були захищені в 2008 р. Агресія 

Росії проти Грузії була зразковим покаранням не лише за можливу 

агресію щодо Південної Осетії, а і за «революцію троянд». Це було 

попередження українській «помаранчевій революції». З війни 2008 р. 

на Кавказі українські політики не винесли необхідних уроків і за це 

отримали уроки 2014 р. 

Події першого двадцятиріччя ХІХ ст. засвідчують хисткий характер 

будь-якої системи міждержавної і особливо європейської безпеки. 

Безпека суспільства ‒ це постійна справа, а особливо в умовах 

невизначеного, слабко-прогнозованого майбутнього. Навколишнє 

середовище ‒ політичне, економічне, соціо-культурне, ментальне 

швидко змінюється. Стає багатофакторним. Кожна «дрібничка» може 

стати вирішальним «чорним лебедем». Особливо це стосується такого 

феномену як революція, або будь-який інший соціальний конфлікт. 

Революцію неможливо передбачити і спрогнозувати, як і війну, в 

ближній перспективі. В цих умовах політична теорія і політична 

практика має звернутися до класики, і актуалізувати базові принципи 

на яких будується міждержавна безпека. В 2004 р. голова 

Конституційного суду Росії В. Зорькін писав про «апологію 

Вестфальської системи». А на сьогодні, саме Російська Федерація є 

найбільшим порушником цієї системи і першим євразійським 

агресором ХХІ ст. Зараз євроатлантична політична думка і реальна 

політика, враховуючи досвід війн і революцій може передбачити 

розпад Російської Федерації в результаті мирної або немирної 

революції. Саме тому питання безпеки як внутрішньодержавної, так і 

міждержавної завжди актуальні. 
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БЕЗПЕКА БАЛТІЙСЬКИХ КРАЇН:  

ЗАГРОЗИ РОСІЇ ТА МОЖЛИВОСТІ НАТО 

 

Російська військова агресія проти України стала найбільшим 

викликом європейській безпеці з часів закінчення «холодної війни» і 

викликає велике занепокоєння як у держав Центрально-Східної 

Європи, так і у балтійських країн, які можуть стати потенційними 

об’єктами вторгнення. Причиною цього є те, що балтійські країни 

мають спільний кордон та складну історію взаємовідносин з Росією, а 

«внутрішній конфлікт» у будь-якій з цих країн може призвести до 

прямого протистояння між Росією та Заходом. У цьому зв’язку Естонія, 

Латвія та Литва почали нарощувати озброєння і збільшувати витрати 

на оборону, використовуючи при цьому ресурсну базу НАТО. 

Балтійські країни мають очевидні причини турбуватися стосовно дій 

свого східного сусіда, який ще з 1991 року (коли балтійські країни 

відновили свою незалежність) намагався використати всі свої важелі 

впливу на формування як внутрішньої так і зовнішньої політики країн 

(енергетичний сектор, питання російської меншини та курс на 

євроатлантичну інтеграцію). Проте, на відміну від України, Грузії, 

Молдови та Азербайджану, в яких Росії вдалося створити 

сепаратистські території та зони заморожених конфліктів, країни Балтії 

зуміли уникнути такого сценарію.  

Балтійські країни визначили перелік суб’єктів, які безпосередньо 

впливають на забезпечення їх національної безпеки: США, НАТО та 

ЄС, а також інші країни-партнери, зокрема скандинавські держави. Все 

ж вирішальну роль у забезпеченні їх національної безпеки, Литва, 

Латвія та Естонія відводять НАТО за підтримки США. Вони також 

розмежовують військову та економічну безпеку, вважаючи, що НАТО 

є головним інструментом у забезпеченні першої, а ЄС – другої.  

На сьогоднішній день балтійські країни у тісній співпраці зі США та 

НАТО змушені нарощувати свої зусилля для протидії загрозам з боку 

Російської Федерації, оскільки особливе занепокоєння викликає різке 
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зростання кількості порушень російськими літаками повітряних 

кордонів балтійських країн.  

Зважаючи на пряму загрозу балтійські країни збільшують свої 

військові витрати. Естонія вже є однією з п'яти держав-членів НАТО, 

яка витрачає на оборону 2% свого ВВП і планує підвищувати цей 

показник. Латвія та Литва в даний час витрачають 1,7 і 1,8 відсотка 

ВВП на оборону, обидві країни зобов'язалися збільшити цей відсоток 

до 2 вже до 2018 року. Окрім того, наприклад, у 2015 році Литва знову 

запровадила проходження обов’язкової військової служби, і щорічно 

залучає до неї близько 3500 молодих людей віком від 19 до 26 років. В 

Литві та Естонії активно розвиваються оборонні організації добро-

вольців, такі як Латвійська національна гвардія та Ліга оборони Естонії. 

Балтійські країни також отримують значну підтримку від своїх 

союзників, зокрема НАТО. Наприклад, країни-члени Альянсу на 

Варшавському саміті в 2016 році вирішили посилити військову 

присутність НАТО у східній частині Альянсу. Зокрема, чотири 

багатонаціональні бойові групи, загальною чисельністю близько 4500 

військовослужбовців, були розгорнуті у країнах Балтії та Польщі. 

Канада очолює бойову групу в Латвії за участю Албанії, Італії, Польщі, 

Словенії та Іспанії. Німеччина очолює бойову групу в Литві за участі 

Бельгії, Люксембургу, Нідерландів та Норвегії. Сполучене Королівство 

очолює бойову групу в Естонії за участі Франції. Сполучені Штати 

очолюють бойову групу у Польщі, за сприяння Румунії та Великої 

Британії. Триває місія Альянсу з повітряного патрулювання у 

балтійському повітряному просторі. На непостійній основі в акваторії 

Балтійського моря знаходяться бойові кораблі країн НАТО. 

Водночас балтійські країни попереджають, що загрозу з боку Росії 

не можна недооцінювати. На цьому наголошували Міністри 

закордонних справ Литви, Латвії та Естонії, які 6 березня 2018 року 

перебували з офіційним візитом в США і заявили, що проблеми безпеки 

стають все більш взаємопов'язаними та закликали західних лідерів дати 

більш комплексну відповідь на російські погрози.. «Проблеми безпеки 

сьогодні стають все більш взаємопов'язаними, - сказав естонський 

міністр Міксер. - Немає чіткого поділу на внутрішню і зовнішню 
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безпеку, а також в географічному плані. Питання безпеки набувають 

глобального характеру».1 

У країнах Балтії вважають, що НАТО може бути важко запустити 

механізм колективної оборони, якщо агресія проти країни-члена 

матиме гібридний характер, наприклад, з використанням етнічних 

меншин, як це зробила Росія в Україні, не вдаючись до застосування 

військ або приховуючи їх. Тому всі три країни приєдналися до 

Європейського центру передового досвіду з протидії гібридним 

загрозам та є активними у питаннях протидії гібридним загрозам. 

Чимало уваги уряди балтійських країн приділяють питанням 

протидії російському впливу в інформаційній сфері. Це — один із 

основних інструментів «гібридної війни» Російської Федерації. Тому, 

наприклад, на території Литви припинено трансляцію російських 

телевізійних каналів (РТР, ОРТ, НТВ), більш жорстко контролюється 

діяльність литовських ЗМІ проросійської орієнтації (щотижневик 

«Литовський кур’єр», «Обзор», «Експрес-тиждень» та телевізійний 

«Балтійський канал» — дочірня структура ОРТ в країнах Балтії).  

За оцінками експертів, всі щойно перелічені впроваджувані 

країнами Балтії заходи підвищують протидію агресії з боку Російської 

Федерації, в т. ч. тактиці «гібридних війн» та методам «м’якої сили». 

При цьому найбільш важливим чинником у гарантуванні безпеки 

Литви, Латвії та Естонії називається їх членство в НАТО і ЄС, що 

головно стримуватиме російську військову експансію в згаданому 

регіоні. Як висловився колишній президент Європейської комісії 

Ж. Баррозу, «якби країни Балтії не вступили до НАТО та ЄС, їх би вже 

поглинула Росія».2 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Країни Балтії попередили США, що загрозу з боку Росії не можна недо-

оцінювати. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ukrainian. 

voanews.com/a/zahroza-rosiya-baltiya/4282301.html. Назва з екрана. 
2 Досвід країн Балтії щодо протидії агресії зі сторони Російської Федерації. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bintel.com.ua/uk/article/opyt-

baltii/. Назва з екрана. 
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Artur Gruszczak 

Dr hab., prof. UJ,  

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

 

ROLA AGENCJI EUROPOL W ROZPOZNAWANIU  

I PRZECIWDZIAŁANIU ZAGROŻENIOM  

TERRORYSTYCZNYM W UNII EUROPEJSKIEJ 

 

Agencja Unii Europejskiej ds. współpracy organów ścigania – Europol 

od początków swojej działalności skupiała się na zagrożeniach 

terrorystycznych jako jednym z najpoważniejszych problemów 

bezpieczeństwa wewnętrznego państw członkowskich UE oraz ładu 

publicznego w UE. Mimo wielu ograniczeń, Europol stopniowo rozwijał 

zdolności identyfikowania i analizowania różnych zagrożeń 

terrorystycznych oraz rozpowszechnienia posiadanej wiedzy między 

właściwymi organami państw członkowskich oraz instytucjami i agencjami 

UE. Niniejszy referat analizuje rolę Europolu w rozpoznawaniu i 

przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym  w UE w wymiarze 

strategicznym, operacyjnym i rozpoznawczo-wywiadowczym. 

Zakres analizy obejmuje rozwiązania instytucjonalne (Centrum 

Kontrterrorystyczne), metody analityczne (Analityczne Pliki Robocze – 

AWF), działania rozpoznawczo-wywiadowcze (EMPACT, analiza OSINT) 

oraz produkty wywiadowcze (TE-SAT). Hipoteza sformułowana w tym 

referacie zakłada, iż Europol w trakcie blisko dwóch dekad działalności 

ukształtował swoisty antyterrorystyczny modus operandi, oparty na 

integrowaniu danych i informacji pochodzących od państw członkowskich 

oraz będących wynikiem pracy analitycznej w obrębie tej agencji, który 

wzmacnia zdolności Unii Europejskiej do skutecznego rozpoznawania i 

przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym na jej obszarze i w jej 

otoczeniu. 
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Marek Żyła 
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ŚRODOWISKO BEZPIECZEŃSTWA SUBREGIONU  

EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ 

 

Europa Środkowa i Wschodnia jest regionem położonym pomiędzy 

Europą Zachodnią i Wschodnią oraz Północną i Południową. Wymienione 

subregiony są różnie definiowane, a koncepcje ich wytyczenia nie są spójne. 

Bez względu na podejście myśląc o EŚiW należy mieć na uwadze państwa, 

które łączą wspólne korzenie kulturowe, historyczne i polityczne. 

Generalizując jest to ta część kontynentu, która wchodziła w skład bloku 

sowieckiego. Przynależność ta, a w zasadzie pełne podporządkowanie 

polityczno-gospodarcze lub bezpośrednia podległość terytorialna (byłe 

republiki radzieckie), stała się wspólnym mianownikiem i mimo 

dobiegającej końca trzeciej dekady samodzielności w dalszym ciągu 

pozostaje jednym z ważniejszych wyróżników subregionu. 

Środowisko bezpieczeństwa jest zazwyczaj pochodną swojego czasu. 

Szczególną uwagę w tym względzie zwrócić należy na wyzwania 

bezpieczeństwa oraz na ich percepcję przez zainteresowanych aktorów 

międzynarodowej sceny politycznej. Dynamiczne zmiany, jakie zaszły i 

nadal zachodzą (rozszerzenie NATO i UE, konsolidacja państw wschodniej 

flanki NATO, zwiększenie militarnej obecności Sojuszu) powodują, iż 

wiedza dotycząca środowiska bezpieczeństwa subregionu szybko się 

dezaktualizuje. 

Celem artykułu jest przedstawienie aktualnych uwarunkowań 

subregionalnego środowiska bezpieczeństwa. Wśród nich za najważniejsze 

uznano zdefiniowanie wymiarów bezpieczeństwa, zarówno w ujęciu 

całościowym (regionalnym), jak i szczegółowym, odnoszącym się do 

analizy najważniejszych podmiotów. Służy to poznaniu i zrozumieniu ich 

partykularnych interesów oraz narodowych polityk bezpieczeństwa. Tak 

sformułowany cel wytyczają następujące obszary problemowe: 

1. Czynniki geograficzny, geopolityczny, polityczny, etniczny, 

kulturowy, gospodarczy i militarny; 

2. Idee i dążenia integracyjne; 

3. Interesy rosyjskie, także z punktu widzenia WNP, OUBZ i 

współpracy z Białorusią; 
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4. Interesy państw trzecich; 

5. Polityki bezpieczeństwa wybranych państw subregionu; 

6. Mniejszości narodowe i etniczne a bezpieczeństwo subregionu. 

 

 

Ігор Іжнін 

кандидат політичних наук, доцент  

Львівський національний університет 

імені Івана Франка 

 

ФРАГМЕНТАЦІЯ БЕЗПЕКОВОГО ПРОСТОРУ,  

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ І ПЕРСПЕКТИВИ  

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

З часу завершення міжблокового протистояння, розпаду СРСР, 

розпуску Організації Варшавського Договору і соціалістичної системи 

на початку 90-х рр. минулого століття, в Європі розгорнулись процеси, 

які змусили до переосмислення європейської безпеки: розпад 

Югославії і низка конфліктів, що виникли в ході розпаду цієї держави; 

конфлікт в Косово із наступною інтервенцією НАТО; хвиля 

терористичних атак, здійснюваних під егідою радикальних ісламських 

рухів та організацій; анексія Криму Російською Федерацією і 

російсько-український конфлікт на Сході України. 

Конфлікти у колишній Югославії поставили проблему зміни 

характеру актуальних загроз: домінування нового типу збройних 

конфліктів (так званих «нових війни»1), актуалізація внутрішніх 

міжетнічних та етнонаціональних конфліктів. Косовський конфлікт 

гостро позначив проблеми інтервенціонізму і сепаратизму. Конфлікти 

в Лівії та Сирії (і загалом втручання європейських держав на Близькому 

Сході), спричинили еміграційну кризу, загострення протистояння між 

Заходом і радикальним ісламом і хвилю джихадистських атак у країнах 

Західної Європи. Конфлікт між Україною і Росією спричинив кризу 

фундаментальних принципів, які забезпечували відносну безпекову 

стабільність в Європі: непорушність кордонів, гарантія територіальної 

                                                      
1 Див. Калдор М. Новые и старые войны : организованное насилие в 

глобальную эпоху / М. Калдор. – Москва: Изд-во Института Гайдара, 2015. – 

416 с.; Martin van Creveld. The Transformation of War, New York: Free Press, 

1991. 
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цілісності, дотримання державами взятих на себе міжнародних 

зобов’язань. В комплексі ці процеси однозначно продемонстрували на 

практичному рівні (а не лише на рівні теоретичних міркувань) 

компліментарність і неподільність безпеки у сучасному світі. 

За останні десятиліття у Європі тривають процеси, які можна 

охарактеризувати як «фрагментація» безпекового простору. Ці процеси 

не є однозначними, часто суперечливими. Фрагментацію безпекового 

простору можна охарактеризувати як наявність різнотипних (для 

різних учасників системи) загроз і викликів у сфері безпеки; відсутність 

єдиних і чітко визначених принципів і правил, які визначають і 

забезпечують безпеку різних учасників міжнародної системи (світової, 

регіональної, субрегіональної), а також відсутність єдиних прийнятих 

інструментів та методів попередження безпекових загроз та реагування 

на них, різні безпекові пріоритети для різних учасників системи. Як 

наслідок – неможливість створити ефективну систему кооперативної 

безпеки у регіоні. 

Фрагментація безпекового простору має місце одночасно в різних 

площинах і на різних рівнях: 

- Інституційному – наявність множини безпекових організацій на 

європейському континенті, які відрізняються різним рівним 

інтегрованості, компетенціями, принципами прийняття рішень, 

відповідальностями і зобов’язаннями (НАТО, ОБСЄ, ОДКБ, ЄС – в 

частині Спільної політики безпеки та оборони), які наразі не в повній 

мірі забезпечують взаємодоповнюваність, а подекуди протистоять одна 

одній. Єдина всеохоплююча безпекова організація на 

трансатлантичному просторі – ОБСЄ – демонструє неповороткість і 

неефективність в питаннях запобігання і врегулювання конфліктів, 

особливо випадках виникнення гострих криз, які вимагають швидкого 

реагування, як це демонструє конфлікт на Сході України (не в останню 

чергу через позицію РФ). Деякі держави в Європі опинились у «сірій» 

зоні безпеки (приклад України, яка з одного боку визнається одним з 

ключових елементів європейської безпеки, а з іншого має невизначений 

статус позаблокової держави з невизначеними перспективами 

приєднання до загальноєвропейських структур безпеки – НАТО, ЄС). 

Конфлікт на Сході України є, зокрема, наслідком перебування України 

в «сірій» зоні, хоча велика частина провини за це лежить на нас самих 

з-за довготривалої неспроможності чітко артикулювати власні 

безпекові пріоритети та реалізовувати їх. 
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- Концептуальному – відсутність розуміння як на практиці можна 

забезпечити побудову ефективної загальноєвропейської системи 

кооперативної безпеки, яка створила би для всіх її учасників однаково 

безпечні умови існування і розвитку, захист від актуальних і 

перспективних загроз; різні безпекові пріоритети різних учасників 

системи і різні підходи до їх трактовки (наприклад , відмова від надання 

ПДЧ Україні і Грузії у 2008 р. під впливом російсько-грузинської війни 

і неготовності з боку Німеччини та Франції). 

- Виникли нові (або набули нових вимірів) сфери протистояння і 

джерела загроз – енергетика, тероризм, біженці і гуманітарні проблеми, 

кіберпростір, космос, інформаційний простір. Сьогодні доводиться 

одночасно шукати відповіді на виклики безпеці у всіх цих сферах. 

- Одночасно в Європі актуалізувалися і традиційні воєнні загрози і 

проблеми військово-політичного характеру (питання 

нерозповсюдження зброї масового ураження, використання сили та 

погрози силою з метою реалізації національних інтересів, порушення 

суверенітету, силова зміна міждержавних кордонів, «класична» 

боротьба за сфери впливу, контроль за озброєннями і перспективи 

розгортання нової гонки озброєнь). 

Одним з шляхів реагування на новітній «безпековий ландшафт» на 

наш погляд є розвиток співпраці у безпековій сфері на рівня 

двосторонніх відносин і регіональних організацій з метою створення 

мережі інституцій та каналів двосторонньої та багатосторонньої 

комунікації з метою узгодження інтересів, безпекових потреб, та 

вироблення колективних/кооперативних механізмів протидії 

конкретним загрозам, які є актуальні для окремих країн на груп країн. 

Це може заповнити пробіли у забезпечення міжнародної безпеки і 

доповнити вже існуючі безпекові механізми. Особливо це актуально в 

контексті дій РФ: гібридна агресія проти України і окупація частини 

української території, енергетичний шантаж, провокаційні дії 

літаків/кораблів РФ, спроби втручатися у внутрішньополітичні 

процеси інших держав через застосування новітніх комп’ютерних та 

телекомунікаційних технологій, масована пропаганда з метою 

маніпулювання громадською думкою і спотворення інформаційного 

поля, неефективність традиційних дипломатичних механізмів ОБСЄ 

(Мінські угоди зупинили масштабне кровопролиття, але, нажаль, не 

забезпечили виконання положень, що мали би привести до 

врегулювання конфлікту). Такий підхід передбачав би створення не 
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одного, а багатьох центрів координації міжнародних зусиль по протидії 

різнотипним загрозам (а не лише воєнним). Важливо підкреслити, що 

для ефективності подібної мережної організації протидії загрозам і 

викликам необхідне одностайне розуміння природи сучасних загроз і 

ризиків і одностайне схвалення принципів, які будуть покладені в 

основу розробки механізмів протидії цим загрозам і викликам (як на 

рівні національному, так і міждержавному чи наддержавному). В цьому 

аспекті Варшава як одна з провідних держав ЄС і ЦСЄ володіє 

унікальним потенціалом стати одним з таких координаційних центрів 

протидії загрозам, які виникають зв’язку провадженням Кремлем 

агресивної експансіоністської і ревізіоністської політики. Зважаючи, з 

одного боку, на успішність проведених реформ, що дозволило Польщі 

приєднатись до НАТО і ЄС, а з іншого, на досвід співпраці в межах 

Вишеградської групи, а також досвід Східного партнерства (Україна 

високо цінує внесок Польщі у реалізацію цього проекту), співпраця між 

Україною і Польщею може суттєво прискорити темп суспільних 

реформ в Україні і наблизити нашу державу до перспективного 

членства у загальноєвропейських безпекових, політичних та 

економічних інтеграційних структурах. Це в свою чергу сприятиме 

покращенню загальної безпекової ситуації в регіоні, особливо якщо 

буде доповнене розвитком кооперації між Україною і країнами 

Центрально-Східної Європи. Ще одним механізмом протидії 

деструктивним наслідкам новітніх загроз і викликів (зокрема, 

пов’язаних з агресією Кремля) повинен стати розвиток мережі 

контактів і кооперації не лише рівні держав та державних інститутів, 

але також на рівні громадянського суспільства та міжособистісних 

зав’язків. Це дозволить подолати розрив між формулюванням 

загальнонаціональних державних безпекових інтересів і гуманітарним 

виміром безпекових проблем – особистісним сприйняттям і розумінням 

потреб і проблем сучасної міжнародної безпеки. 

Слід усвідомлювати, що сьогодні безпека і протидія загрозам є 

спільною відповідальністю всіх держав регіону: і Києва, і Варшави, і 

Берліна, і Брюсселя… Неподільність безпеки, а саме головне, непо-

дільність негативних наслідків, які виникають в наслідок дестабілізації 

безпекової ситуації, чітко продемонстрував конфлікт в Сирії і 

міграційна криза, викликана цим конфліктом. А отже і протидіяти 

викликам і загрозам буде можливо лише спільним скоординованими 

зусиллями, незважаючи на формальну/інституалізовану приналежність 
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чи ні держав до тих, чи інших безпекових структур (одним з зразків 

подібної практики може слугувати тісна співпраця між НАТО і 

нейтральною Швецією, чи діяльність в рамках Північноєвропейської 

оборонної співпраці). 

 

 

 

Aleksandra Kozioł  

Mgr, Uniwersytet Jagielloński  

w Krakowie 

 

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA  

REPUBLIKI BIAŁORUSI - SZANSE I ZAGROŻENIA 

 

Jak wnioskować można po ataku na Ukrainę zorganizowanym przez 

Federację Rosyjską, władze w Moskwie są w stanie w sposób ostry i 

zdecydowany bronić wpływów w regionie tzw. bliskiej zagranicy. I choć 

Republika Białorusi zdaje się dotąd w ścisły sposób współpracować z FR, w 

jej interesie nie leży jednak pełne uzależnienie od wschodniego sąsiada. 

Wątpliwości pojawiły się szczególnie w sytuacji, gdy strumień finansowania 

kierowany do reżimu Łukaszenki zmniejszył się ze względu na pogorszenie 

sytuacji ekonomicznej FR. Spadek cen ropy i sankcje zmniejszyły 

atrakcyjność współpracy, jednak trudno zdecydowanie stwierdzić, czy 

tendencja ta utrzyma się w dłuższym okresie. Sytuację na wschodzie Europy 

powinna zatem uwzględniać w swoim planowaniu Unia Europejska, przede 

wszystkim Polska i trzy republiki nadbałtyckie, a także Sojusz 

Północnoatlantycki, stanowiący w tej chwili kluczowy element 

bezpieczeństwa europejskiego. Każda zmiana retoryki zachodząca na 

Białorusi powinna więc być uważnie obserwowana, jako że może mieć ona 

istotny wpływ na kwestie bezpieczeństwa w regionie. 
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Орест Красівський 

доктор історичних наук, професор 

Львівський регіональний інститут державного управління 

Національної академії державного управління  

при Президентові України 

 

СПІВРОБІТНИЦТВО  УКРАЇНИ З ЄС 

І ЙОГО ВПЛИВ НА ЄВРОПЕЙСЬКУ БЕЗПЕКУ 

 

Україна з геополітичної  точки зору, не дивлячись на проблеми 

економічного і демографічного характеру, займає важливу позицію у 

Центрально-Східній Європі. Специфічне геополітичне положення та 

історія тривалого співробітництва з європейськими країнами 

зумовлюють зацікавленість України в активній участі в інтеграційних 

процесах на європейському континенті. На сьогодні євроінтеграція 

офіційно проголошена ключовим пріоритетом зовнішньої політики 

України, для якої – це шлях модернізації економіки, подолання 

технологічної відсталості, залучення іноземних інвестицій і новітніх 

технологій, створення нових робочих місць, підвищення конкурентної 

спроможності вітчизняного товаровиробника, вихід на світові ринки.  

Відносини України з ЄС були започатковані у грудні 1991 р., з часу 

коли Міністр закордонних справ Нідерландів у листі від імені ЄС 

визнав незалежність держави. Для України європейська інтеграція - це 

шлях модернізації економіки, залучення іноземних інвестицій і 

новітніх технологій, підвищення конкурентоспроможності вітчизня-

ного товаровиробника, можливість  виходу на єдиний внутрішній 

ринок ЄС. У політичному контексті європейська інтеграція визначає 

модернізацію правового поля української держави, демократизацію її 

політичної та інституціональної систем.  

 Позиція України щодо країн-членів Європейських Співтовариств 

вперше на законодавчому рівні була сформульована в «Основних 

напрямах зовнішньої політики України», що були схвалені Постановою 

ВРУ від 2 серпня 1993 р., де визначалось що «членство в європейських 

співтовариствах є перспективною метою української зовнішньої 

політики». Правовою основою відносин України та ЄС є Угода про 

партнерство та співробітництво від 16 червня 1994 р. і набрала чинності 

1 березня 1998 р. з широкого кола політичних, торговельно-

економічних ту гуманітарних питань. На сьогодні в рамках угоди 
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визначено 7 пріоритетів: енергетика, торгівля та інвестиції, юстиція та 

внутрішні справи, наближення законодавства України до 

законодавства ЄС, охорона навколишнього середовища, транскордонне 

співробітництво, співпраця у сфері науки, технологій та космосу.  

У 2008 р. Європейський Союз висунув ініціативу поглибити 

відносини зі своїми східними сусідами на основі нових принципів. 

Нова ініціатива отримала назву Східне партнерство (СхП) і була 

започаткована у травні 2009 р. на Саміті СхП в Празі. Воно передбачає 

можливість оновлення договірно-правової бази відносин ЄС зі 

східними сусідами шляхом заміни чинних угод про партнерство та 

співробітництво на угоди про асоціацію, створення поглиблених та 

всеохоплюючих зон вільної торгівлі, лібералізацію візового режиму 

між ЄС та державами-партнерами тощо.  

На сьогодні Східне партнерство – це, передусім, багатосторонній 

форум для діалогу ЄС зі своїми сусідами у вигляді регулярних самітів 

та зустрічей міністрів закордонних справ, роботи тематичних платформ 

на рівні експертів, а також майданчик для обміну досвідом між ЄС, 

його державами-членами та країнами-партнерами у різних сферах. При 

цьому двосторонній формат відносин з державами-учасницями СхП 

Європейський Союз розвиває індивідуально та на принципах 

диференціації. 

З початком у 2014 р. російської агресії проти України, ситуація в 

державі та події навколо неї стали предметом особливої уваги в рамках 

Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС. «Українське питання» 

регулярно знаходить відображення у заявах, резолюціях, висновках та 

інших документах інституцій і керівництва Європейського Союзу. 

Європейський Союз послідовно відстоює незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність України, займає чітку і непохитну позицію 

стосовно невизнання незаконної анексії Росією АР Крим та 

м. Севастополь,  а також здійснює активні зусилля, спрямовані на 

врегулювання конфлікту на сході України, спричиненого і 

підтримуваного Росією.   

Новий етап співробітництва України з ЄС розпочинається з 

підписанням Угоди про асоціацію в 2014 р., якою передбачено 

підтримання регулярного діалогу на найвищому рівні у формі 

щорічних самітів, а також створення нових постійних органів 

двостороннього співробітництва – Рада асоціації, Комітет асоціації, 

Комітет асоціації у торговельному форматі, галузеві підкомітети 
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Комітету асоціації, Парламентський комітет асоціації та Платформа 

громадянського суспільства. 

В умовах пост біполярного світу економічна стабільність і 

процвітання країн Європейської спільноти не можуть бути забезпечені 

наявною системою міжнародної безпеки. Внаслідок російської агресії 

проти України, окупації Криму та подій на Сході України, система 

європейської та глобальної безпеки виявилася багато в чому 

безпорадною й неефективною, поставивши під сумнів можливості 

подальшого сталого розвитку на континенті. При цьому Україна 

опинилася на зламі глобальної системи безпеки, у найгарячішій точці 

зіткнення інтересів глобальних гравців. «Російська агресія в Україні 

залишається найбільшою загрозою для європейської безпеки і вимагає 

постійної трансатлантичної єдності у протистоянні цій загрозі. Наші 

союзники в НАТО рішуче підтримують суверенітет України та її 

територіальну цілісність», – заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон, 

виступаючи на прес-конференції в НАТО в Брюсселі в грудні 2017 р. 

На сучасному етапі світового розвитку загострюється конкуренція між 

РФ та ЄС за впливи на пострадянському просторі, зокрема за Україну. 

Боротьба між двома взаємовиключними інтеграційними проектами, що 

пропонують Україні, підвищує тиск на неї з обох сторін. При цьому 

непослідовність та невизначеність східної політики ЄС створює 

додаткові виклики для України й регіону в цілому.  

Процеси глобалізації, які штовхають до все більшого усвідомлення 

принципів єдності світу та неподільності безпеки, вимагають, щоб 

місце конфронтаційної моделі міжнародних відносин зайняла інша, 

більш цивілізована система світового порядку, яка будуватиметься вже 

не на протистоянні світових потуг, а на їх консолідації та ефективній 

взаємодії. Україна маже відіграти в цих процесах ключову роль.  
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Оксана Кушта 

асистент 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка 

 

УКРАЇНА ЧИ ГРУЗІЯ: КОГО ШВИДШЕ ВІЗЬМУТЬ В НАТО 

 

Історія співпраці України і Грузії з Альянсом дуже схожа. Принаймі 

до 2008 року ми «йшли» в унісон, співпрацюючи  в рамках  програми 

Партнерство заради миру та разом прагнучи отримати ПДЧ  на 

Бухарестському саміті НАТО. А далі - Грузія воювала з Росією за 

Північну Осетію в серпні 2008 року. Україна стала в 2010 році 

позаблоковою державою і аж в 2014 році «наздогнала» грузинський 

сценарій відвойовування своїх територій в протистоянні з сусідом. На 

сьогодні ці дві країни є геополітично важливими не тільки для Росії, але 

і для стабільності непростої безпекової ситуації в світі. Це не додає нам 

оптимізму, адже багато наших і зарубіжних експертів схиляються до 

думки, що Росія свідомо створювала і буде продовжувати дестабілізу-

вати ситуацію в країнах шляхом воєнних дій, тимчасового заморожу-

вання-розморожування конфлікту для відтягування або унеможливлю-

вання вступу цих держав і в НАТО, і в ЄС. Оскільки для вступу в 

Альянс недостатньо лише успішних реформ, започаткованих урядами 

Грузії і України, найважливіше вирішити спірні територіальні претензії 

із своїм сусідом, а у випадку з Україною закінчити з ним воєнний 

конфлікт.  

Та неможливо не зауважити той факт, що сценарій розвитку 

конфлікту в так званих натепер ЛНР та ДНР за участю Росії віддалено 

нагадує сценарій підтримки «мирного» населення Південної Осетії 

регулярною армією Росії у 2008 році. І цього не можуть не помічати в 

Альянсі. Тому політика НАТО в найближчій перспективі може суттєво 

змінитися. На думку директора американського центру зовнішньопо-

літичних досліджень Heritage Foundation Люка Коффі членство в НАТО 

для Грузії, а згодом і для України можливе. «Сьогодні політика Росії в 

Грузії та Україні полягає в тому, щоб тримати ці країни поза ЄС і 

НАТО. Проблемою є те, що прийняття Грузії до Альянсу може 

автоматично означати війну з Росією через окуповані території». Аби 

зняти цю засторогу, Коффі пропонує запровадити зміни до статті 6 

статуту НАТО, яка визначає, які саме території потрапляють під дію 
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статті 5-ої, і тимчасово виключити окуповані Росією території з-під дії 

вимог спільного захисту. «Це надіслало б дуже потужний сигнал 

Москві, що лише тому, що ви десь втрутилися – в Криму, Східній 

Україні, Цхінвалі, Абхазії чи Придністров’ї – лише тому, що ви неле-

гально окупували територію іншої країни, це не зупинить прогрес цієї 

країни у зближенні з Євроатлантичною спільнотою. Це не зупинить її 

трансатлантичну інтеграцію», вважає Коффі. Такі дії, хоча і непрості, 

мали б позбавити Росію мотивації до агресії та окупації територій 

інших країн. 

Та чи зацікавлені в НАТО в найшвидшому вступі України та Грузії 

в Альянс? Тут безперечно буде враховуватися той аспект, як це 

повпливає на зміну безпекової ситуації в світі, тобто чи порушиться і 

без того «хиткий мир» між Альянсом і Росією. І  в тому сенсі в Україні 

Альянс точно не зацікавлений, оскільки конфлікт на сході  України ще 

навіть не на стадії заморожування. Стосовно Грузії: хоч «деякі» її 

території є досить непростим юридичним і політичним питанням, та все 

ж військових дій на її території немає вже кілька років і конфлікт 

вважається замороженим. Другим важливим аспектом є зовнішня і 

внутрішня політика самої держави в прагненні до вступу в НАТО. На 

сьогодні  збройні сили Грузії досягнули вже рівня Альянсу. Про це 

прямо звітував в Брюсселі спеціальний представник генерального 

секретаря НАТО по країнам Південного Кавказу і Центральної Азії 

Джеймс Аппатурай.  Це результат успішних реформ, твердої підтримки 

з боку Альянсу, участі в миротворчих операціях та регулярних навчань 

грузинських військовослужбовців. Тому  під час зустрічі глав МЗС 

країн-членів НАТО буде розглянуто варіанти подальшої підтримки 

цього  кандидата на вступ до Альянсу. Грузія задекларувала вступ в 

НАТО як національний пріоритет, що є першим важливим юридичним 

кроком для подальшої співпраці, провела референдум,  показавши з 

політичної точки зору підтримку вибраного «західного» курсу держави 

переважаючою більшістю населення країни. Реформи в Грузії  хоч 

розпочалися не значно швидше, ніж в Україні, проте проходять досить 

успішно. Україна ж - єдина  з чотирьох країн, які зацікавлені у членстві 

в НАТО (Боснія і Герцеговина, Македонія, Україна, Грузія), котра не 

заявила про це як частину національної політики. А це перший 

юридичний крок на шляху до членства. Як вважає Г. Перепелиця, 

директор Інституту зовнішньополітичних досліджень , українські 

урядовці не роблять цього свідомо,  оскільки Заявка на отримання ПДЧ 
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- це серйозне зобов’язання щодо проведення реформ. Альянс сприймає 

його виконання вже і як своє зобов’язання, тому жорстко контролює 

виконання країною кандидатом.    

Можна оцінювати факт відсутності юридичного кроку по різному. В 

Україні йде війна і це нагальніша проблема. Ми однозначно тісніше 

стали співпрацювати з Альянсом за період 2014-2017років не тільки в 

рамках спільних навчань і нових трастових фондів, ми розпочали 

суттєві реформи в оборонній сфері. Та до рівня НАТО ми ще не 

доросли. Не останню роль знову ж таки відіграє і факт дуже нестійкої 

безпекової ситуації в світі. Взяти хоча б останнє розширення НАТО, 

яке в Росії назвали "черговою натовською спробою змінити військовий 

і політичний ландшафт в Європі, що неминуче зачіпає інтереси Росії і 

змушує її до відповідної реакції". Це реакція офіційного представника 

Міністерства закордонних справ РФ Марії Захарової на прийняття  в 

Альянс в 2017 році Чорногорії, яка  чітко показує, що вступ кожного 

нового члена в Альянс оцінюється Росією як особиста поразка.  Та сам 

факт вступу Чорногорії в НАТО означає , що Альянс готовий до нового 

розширення . 

Звичайно,  вступ в Альянс  одночасно з Грузією виглядав би для нас 

набагато перспективнішим, ніж поодинці. Та потрібно визнати, що 

Грузія доклала для цього значно більше зусиль і ми можемо лише 

побажати їй успіху на цьогорічному Брюсельському саміті НАТО, на 

який грузини покладають великі надії. 

 

Список джерел та літератури 

1. Відносини Грузія -НАТО - Вікіпедія [Електронний ресурс].- Режим 

доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/ 

2. ІРИНА СОМЕР . Ключ до НАТО [Електронний ресурс].- Режим 

доступу: https://www.unian.ua/politics/2349367-klyuch-do-nato.html 

3. НАТО може прийняти Україну та Грузію попри дії Росії, 

[Електронний ресурс].- Режим доступу: 

https://www.radiosvoboda.org/a/29014322.html 

4. На шляху до НАТО: Україна досі не зробила дуже важливого кроку 

для вступу до Альянсу, [Електронний ресурс].- Режим доступу: 

http://expres.ua/main/2018/02/26/285625-shlyahu-nato-chomu-

ukrayina-dosi-oficiyno-ne-oformyla-sviy-namir-staty 

5. У НАТО заявили, що збройні сили Грузії досягли рівня альянсу, 

[Електронний ресурс].- Режим доступу: https://nv.ua › Світ › Країни 



Transformacja bezpieczeńswa międzynarodowego 54 

Barbora Maronkova 

Director of NATO Information 

and Documentation Centre, Ukraine 

 

NATO IN NEW SECURITY ENVIRONMENT –  

ADAPTING TO NEW SECURITY ENVIRONMENT 

 

New security challenges, including the usage of hybrid warfare, are 

pressing for solutions. From resurgent Russia and its aggressive behavior 

towards its neighbors, to ongoing civil war in Syria to continued nuclear 

threats from North Syria, the world is in turmoil.  

For foreign policy practitioners and our political leaders, these new 

pressing security challenges must be addressed in a manner that would bring 

peace, stability and prosperity to all citizens.  

Our forefathers came out of the WW II with two important findings – 

first, that the world would not survive a WWIII and second, that in order to 

prevent it, we must build a stronger international system of norms and 

institutions that will provide for peace and security.  

One of such institutions was creation of NATO on 4 April 1949.  

Now, to the contrary of the famous saying that NATO was created to keep 

the Russians out, Germans down and Americans in, the basic principle of the 

North Atlantic Treaty was to create an Alliance in which member states will 

withhold to key democratic principles, will facilitate military cooperation 

and thus build confidence in each other, will decide by consensus and will 

protect each other from external threats, thus the famous Article V.  

The Cold War and the actual stand-off between NATO and the Warsaw 

Pact came only after the creation of NATO itself – the Korean War, division 

of Berlin and the build-up of the Berlin Wall.  

For six decades, NATO became a synonym for a military Alliance whose 

main task was ensure that the Cold War will not become a Hot one.  

One of the reasons why NATO is still here today is its amazing capacity 

to adapt. To adapt to new geopolitical realities, to face new security 

challenges and to continue fulfilling its mandate.  

The voices that called for NATO’s disappearance after the Cold War for 

the lack of purpose, saw it taking on a new task of crisis management in the 

bloody war of the former Yugoslavia. It was instrumental in bringing to end 

the war in Bosnia Herzegovina and halting of humanitarian crisis in Kosovo. 

It prevented the eruption of war in the FYROM.  
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After the 9/11, NATO invoked its Article V for the first time in its history, 

launching the operation Active Endeavour in the Mediterranean and later 

taking over the operation in Afghanistan, launching its biggest operation to 

date ISAF.  

Over the past decade, NATO supported the efforts of the international 

community in fighting piracy off the coast of Somalia, creating a network of 

partnerships around the world, taking on new tasks in the fight against 

terrorism, energy security, cyber security etc.  

NATO has also extended its membership to dozen of new member states 

in Central, Eastern and South East Europe.  

And it has greatly increased its cooperation with international and 

regional organizations, most importantly with the EU.  

Last week, NATO Secretary General attended the EU Defence Ministers 

meeting in Tallin. Next week, he will attend, as every year, the UN General 

Assembly. Fifteen years ago, none of these were happening.  

So how is NATO adapting to the current challenges?  

1. Response to Russia’s aggressive behavior – biggest reinforcement of 

its collective defence in the past twenty years. Enhanced Forward Presence 

completed on the Eastern border. Increase in number of joint exercises. 

Increased naval presence in the Baltic and Black Sea. And of course, 

increased support to Ukraine, and to Georgia.  

2. New policy towards Russia – defence and deterrence. Keeps the 

political and military channels of communication open whilst suspending 

practical cooperation since the illegal and illegitimate annexation of Crimea 

and Russia’s continued support to the separatists in the Eastern Ukraine.  

3. Projecting stability in the South – training Iraqi security forces, 

support to the Anti-ISIL coalition with AWACS, after the 25 Meeting, joined 

officially the Coalition. Created a hub in Naples for better intelligence 

sharing.  

4. Hybrid Warfare strategy – complex problems require complex 

solutions. NATO describes hybrid warfare as a wide range of overt and 

covert military, paramilitary, and civilian measures employed in a highly 

integrated design.  

NATO’s Readiness to counter Hybrid Warfare rests with its ability of 

adaption to new security challenges:  

At the NATO Summit in Wales, in 2014, NATO’s Heads of States and 

Governments have identified the organization’s response to hybrid warfare 

in urging the Alliance to develop: 



Transformacja bezpieczeńswa międzynarodowego 56 

The necessary tools and procedures required to deter and respond 

effectively to hybrid warfare threats, and the capabilities to reinforce national 

forces. This will also include enhancing strategic communications, 

developing exercise scenarios in light of hybrid threats, and strengthening 

coordination between NATO and other organizations, in line with relevant 

decisions taken, with a view to improving information sharing, political 

consultations, and staff-to-staff coordination. 

At the Warsaw Summit in July 2016, NATO has adopted a strategy and 

actionable implementation plans on NATO's role in countering hybrid 

warfare. The primary responsibility to respond to hybrid threats or attacks 

rests with the targeted nation. NATO is prepared to assist an Ally at any stage 

of a hybrid campaign. The Alliance and Allies will be prepared to counter 

hybrid warfare as part of collective defence. The Council could decide to 

invoke Article 5 of the Washington Treaty. 

Today, NATO has a variety of tools, policies and procedures in place and 

continue to develop and strengthen them further:  

 Improved situational awareness and intelligence sharing amongst 

Allies. It is about having early warning systems in place that help to identify 

and analyze threats in advance.  

 Enhanced hybrid scenario planning in NATO exercises. NATO 

conducts hundreds of exercises on its territory – be it land, sea, air exercises 

of combined. Scenarios such as attack on critical infrastructure, cyber 

attacks, propaganda and disinformation are woven into the exercise since 

practice makes perfect.  

 Strengthened Allied resilience – whilst it is a responsibility of each 

member state to have procedures in place for civilian protection and 

preparedness, NATO provides a list of minimal requirements and best 

practices for countries to adopt. Attacks on critical infrastructure such as 

water supplies, energy lines, electric powers and others can be used in a 

context of hybrid tactics on a member state.  

 Beefed up cyber defence and cyber security – NATO sees cyber 

attacks as an important element of a hybrid warfare. Therefore, at the 

Warsaw Summit in 2016, NATO decided to make cyber a fifth official 

operational domain for NATO. NATO has its own NATO's Enhanced Policy 

on Cyber Defence and NATO Allies have also adopted the Cyber Defence 

Pledge. This commits the member states to enhance the cyber defences of 

their national networks and infrastructures, as a matter of priority. 
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 Enhanced cooperation with other partners in area of hybrid warfare 

– to be able to counter hybrid warfare that can affect whole societies beyond 

borders, NATO stepped up its cooperation with other partners in this area. 

The most important is the joint NATO-EU cooperation, based on a joint set 

of 42 measures agreed between the two institutions in areas of cyber defence, 

exercises, and strategic communication and disinformation. NATO is also a 

member of the European Centre of Excellence on Countering Hybrid 

Warfare in Finland. With Ukraine, NATO has established a platform to best 

share experience and lessons learned with Allies through a Hybrid Warfare 

Platform.   
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THE REFORM OF THE COMMON EUROPEAN ASYLUM 

SYSTEM – PERSPECTIVES FOR THE VISEGRÁD GROUP 

 

The reform of the Common European Asylum System has been discussed 

since 2014. The Visegrád Group (V4) states have taken a unified stand on 

the issue of the European migrant crisis, protesting against the relocation 

schemes and “imposed quotas” on migrant numbers. Although the V4 states 

emphasize that this position will be maintained, the differences in approach 

to the European foreign policy become apparent. The Group is sceptical 

about the Global Compact for Migration prepared under the auspices of the 

United Nations, but is unable to present its own idea on the issue. The 

concept of “effective solidarity” conceived by the Slovak presidency in 2016 

is now entirely abandoned. While the EU moves forward on the Dublin IV 

regulation, the V4 struggles to find its position, other than “on no account” 

stance. Slovakia and the Czech Republic are becoming more oriented 

towards Western Europe, Hungary is in favour of a more pragmatic stance, 

and Poland remains torn between the extremes. The Group is calling for 

“comprehensive approach to migration policy”, yet it is clear, that it lacks 

one. In the coming months the debate on the Common European Asylum 

System, coinciding with the debate on the Multiannual Financial Framework, 

will put the Group’s cohesion to the test. 
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОБСЄ 

 

Концепція інформаційної політики ОБСЄ не має чіткого інституцій-

ного оформлення, вона здійснюється в рамках загальних принципів 

діяльності організації та спрямована на забезпечення функціонування 

превентивної дипломатії, ефективної інформаційної діяльності, 

інформаційного супроводу підчас врегулювання конфліктів, охорону 

інформаційних прав людини та забезпечення свободи ЗМІ.  

Сукупність наступних характерних особливостей відрізняє кон-

фліктний менеджмент ОБСЄ від діяльності із вирішення конфліктів, 

яку здійснюють інші міжнародні організації. Управління конфліктами 

ОБСЄ перш за все невід’ємно пов'язане із зміцненням демократичних 

інституцій, захистом прав людини, концепціями екологічної відпові-

дальності та сталого розвитку. Усі ці принципи є похідними від трьох 

основних вимірів діяльності організації (військово-політичного; еконо-

мічного і захисту навколишнього середовища та гуманітарного), а 

також здійснюються з метою забезпечення безпеки громадян держав-

членів ОБСЄ. Невтручання у внутрішні справи. Цей елемент є основ-

ним для усіх видів діяльності організації. Врегулювання конфліктів у 

та між державами-членами ОБСЄ не є винятком. Будь-які рішення та 

діяльність організації здійснюється за принципом консенсусу. Діяль-

ність по врегулюванню конфліктів здійснюється лише мирними мето-

дами, без застосування примусу чи військової сили. Діяльність ОБСЄ 

по врегулюванню конфліктів здійснюється згідно з Розділом VIII Ста-

туту ООН, відповідно до повноважень визначених регіональними 

угодами. Організація зобов’язується «… докласти всіх зусиль для до-

сягнення мирного розв’язання місцевих конфліктів за допомогою таких 

регіональних угод або таких регіональних органів до передачі цих 

конфліктів у Раду Безпеки» [1;2]. Усі вищезгадані особливості повинні 

враховуватись при здійсненні інформаційно-комунікаційного супро-

воду діяльності по врегулюванню конфліктів, не лише на загально 

організаційному рівні, а й на рівні окремих місій та їхніх підрозділів.  
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Основна діяльність ОБСЄ, як безпекової організації, спрямована на 

попередження, врегулювання конфліктів та підтримку регіональної 

міжнародної безпеки, що не є можливим без регулювання інформа-

ційного елементу безпеки (гуманітарного виміру). Велика увага 

організації приділяється покращенню та поширенню доступу до усіх 

видів інформації та  збільшенню інформаційного обміну, заохоченню 

співробітництва в галузі інформації, моніторингу розвитку демокра-

тичних ЗМІ та забезпечення прав журналістів. Саме останньому ОБСЄ 

приділяє надзвичайно велику увагу, оскільки саме свобода слова, 

різноманіття та відсутність обмеження журналістської діяльності є 

основою мирного і демократичного суспільства. Досить часто саме 

журналісти піддаються переслідуванням підчас конфліктів. Мандат на 

захист прав та свобод засобів масової інформації має Представництво 

свободи ЗМІ, незалежна інституція ОБСЄ. Основою їхньої діяльності є 

постійний моніторинг розвитку медіа, раннє виявлення загроз та 

надання допомоги державам учасницям у забезпеченні свободи ЗМІ [3]. 

Здійснюючи інформаційно-комунікаційну діяльність чи то на 

загально організаційному рівні, чи забезпечуючи інформаційний 

супровід моніторингових місій ОБСЄ використовує наступний 

інструментарій комунікативної взаємодії. 

Новини та прес релізи, що регулярно розміщуються на сайті 

організації. Коментарі та заяви представників різноманітних органів 

ОБСЄ стосовно поточних питань, вирішення конфліктів та проблем, а 

також розвитку подальшої діяльності організації. Комунікація із медіа, 

представниками громадянського суспільства та органів державної 

влади, що здійснюється уповноваженими представниками організації 

на загальному організаційному рівні та рівні окремих місій за 

допомогою прес-конференцій чи інтерв’ю [4]. 

Щорічні звіти у яких надається комплексна інформація про 

досягнення організації за минулий рік, зокрема результати діяльності 

різноманітних органів та моніторингових місій по врегулюванню 

конфліктів та результати співробітництва із іншими міжнародними 

організаціями [5]. Квартальні вибірки ОБСЄ, організовані у 

хронологічному порядку списки попередньо відібраних публікацій та 

серії документів, що регулярно видаються в Празькому офісі ОБСЄ. Ці 

списки поділяються на декілька розділів: електронні публікації, 

консенсусні та неузгоджені документи, повідомлення, резюме, звіти 

місій, розділ для статей, досліджень та публікацій з окремих питань [6]. 
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Регулярні (оперативні) звіти моніторингових місій, що аналізують 

ситуацію у місцях (країнах) конфліктів [7]. Тематичні рекомендації 

стосовно протидії викликам комплексній системі безпеки [8]. 

Розповсюдження інформації щодо діяльності організації, її цілей, 

основних принципів, досягнень, поточної діяльності, рекомендацій 

щодо вдосконалення та вирішення безпекових проблем здійснюється 

завдяки електронним бібліотекам інформації доступних п’ятьма 

мовами [9]. Різноманітні брошури, інструкції, рекомендації, які 

стосуються безпекових викликів загалом та конкретних конфліктів у 

врегулюванні яких задіяні моніторингові місії розміщуються у 

відкритому доступі на сайті організації [10]. 

ОБСЄ активно використовує усі сучасні канали комунікації, зокрема  

і соціальні медіа. Організація є активною у найбільш популярних 

інтернет мережах. ОБСЄ має загальноорганізаційну офіційну сторінку 

на «Фейсбук», та окремі офіційні сторінки моніторингових місій у 

різних державах. За таким же принципом здійснюється інтернет 

присутність у «Твітер» та «Ютуб». Окрім цього організація має 

сторінку у фото мережах «Інстаграм» та «Флікер», соціальній мережі 

ділових контактів «Лінкдін», а також регулярно розміщує інтерв’ю, 

доповіді та коментарі представників ОБСЄ на аудіо порталі «Саунд 

Клауд» [11].  Така широка присутність організації у соціальних 

мережах свідчить про бажання та важливість здійснення комунікації із 

різноманітними аудиторіями.  

Одним із найважливіших каналів інформаційної онлайн взаємодії 

організації є її сайт, на якому можна знайти усю інформацію (що 

знаходиться у відкритому доступі) щодо діяльності організації, 

структури, основних завдань та цілей, а також отримувати інформацію 

щодо певних конкретних питань, зокрема діяльності моніторингових 

місій, їхніх звітів та рекомендацій [12]. 

ОБСЄ активно здійснює інформаційно-комунікаційну взаємодію 

використовуючи широкий інструментарій, що дає змогу підвищити 

ефективність та дозволяє отримати доступ до інформації, яку поширює 

організація, надзвичайно великій аудиторії. 
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ZMIANY PERCEPCJI ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA 

MIĘDZYNARODOWEGO A POLITYKA ROZWOJOWA - 

NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC 

 

Wraz ze zmianą percepcji zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego 

w coraz większym stopniu polityka rozwojowa postrzegana była jako jedna 

z możliwych płaszczyzn wypracowywania rozwiązań dla ich 

przeciwdziałania. Za punkt wyjścia dla rozważań nad powiązaniem kwestii 

bezpieczeństwa i rozwoju można przyjąć będące w zasadzie truizmem 

twierdzenie, że stan bezpieczeństwa jako rezultat braku konfliktów, 

przestępczości i przemocy determinuje rozwój i dobrobyt, a permanentny 

brak równości, deprywacja, niedorozwój warunkują konflikty, przemoc, a w 

konsekwencji brak bezpieczeństwa. Współpraca rozwojowa, pierwotnie 

traktowana w kategoriach zimnowojennej rywalizacji, od lat 90. jest stałym 

elementem globalnej polityki na rzecz pokoju. Ataki terrorystyczne z 2001 

r. zapoczątkowały nową erę sekurytyzacji pomocy rozwojowej. Współpraca 

państw Północy w tym zakresie stała się autonomiczną domeną politycznej 

aktywności, funkcjonującą pod parasolem bezpieczeństwa wraz z polityką 

wewnętrzną, zagraniczną, obronną i ochrony środowiska. Jej przesłanki 

rozwijają koncepcje bezpieczeństwa ludności, kompleksowego 

bezpieczeństwa czy powiązanego bezpieczeństwa. W każdej z nich 

eksponuje się potrzebę wypracowania nowej jakości i nowych wzorców 

współpracy międzynarodowej, która pozwoliłaby na wyeliminowanie 

nasilających się ponadgranicznych źródeł ryzyka, labilności i kryzysów legi-

tymacji państwa. Sekurytzacja niemilitarnych sfer polityki budzi zarazem 

kontrowersje i dyskusje. Z jednej strony wskazuje się na granice instrumen-

tów militarnych i eksponuje prewencję i cywilne zarządzanie kryzysowe. Z 

drugiej, obawy budzi argumentacja uzasadniająca militaryzację polityki 

zagranicznej, bądź ograniczanie praw i wolności przez państwa.  

Celem artykułu jest zarysowanie czynników, które warunkują 

współczesny dyskurs wokół roli współpracy rozwojowej, a są konsekwencją 

agend pomocowych państw-dawców ukierunkowanych na redukcję 

zagrożeń w krajach rozwijających, a także zapobieganie rozprzestrzenianiu 

się ich negatywnych konsekwencji. Mając na uwadze pogarszający się stan 
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bezpieczeństwa na świecie, brak respektowania podstaw liberalnego 

porządku międzynarodowego przez wszystkie państwa, wzrost globalnych 

wydatków na zbrojenia, zmniejszającą się gotowość państw do 

przejmowania odpowiedzialności za globalne dobra publiczne nasuwa się 

pytanie o zmniejszającą się odpowiedzialność w procesie kształtowania 

międzynarodowej polityki, jak i spadek znaczenia zabiegów 

dyplomatycznych. W myśl przyjętych założeń analizie poddana została 

polityka rozwojowa Niemiec. Stała się ona ważnym elementem rozpoczętej 

w 2014 r dyskusji nad potrzebą zmian w niemieckiej polityce zagranicznej, 

idących w kierunku większej odpowiedzialności, rosnących ambicji i 

aktywności RFN jako potęgi cywilnej. Wynika to również z zewnętrznych 

oczekiwań wobec aktywnej roli Niemiec w przezwyciężaniu kryzysów i 

kształtowaniu globalnych procesów. Pomoc rozwojowa ma zredukować 

ponadgraniczne źródła zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego, 

takie jak terroryzm i uchodźstwo. 

Obecnie RFN należy do trzynastu największych organizacji 

międzynarodowych, jest stroną ponad czterdziestu międzynarodowych 

porozumień, największym płatnikiem budżetu UE, trzecim na rzecz budżetu 

ONZ i zarazem drugim (2016 r.) pod względem wielkości dawcą oficjalnej 

pomocy rozwojowej wśród członków DAC OECD. Według wstępnych 

szacunków OECD w 2016 r. niemiecka oficjalna pomoc rozwojowa (ODA) 

osiągnęła po raz pierwszy wartość 0,7% DNB (24 670 mln USD), co 

oznaczało wzrost o 36,1% w porównaniu do roku 2015, zarówno w zakresie 

programów pomocowych, jak i podwojeniu wewnętrznych kosztów 

wsparcia uchodźców1. 

Niemcy są zatem jednym z największych inwestorów międzynarodowej 

polityki rozwojowej. Uwarunkowania kształtujące ramy niemieckiej polityki 

rozwojowej na początku XXI wieku pociągnęły za sobą wzmocnienie 

znaczenia współpracy rozwojowej w przezwyciężaniu strukturalnych źródeł 

zjawiska terroryzmu (ubóstwa, niesprawiedliwości, braku wykształcenia) i 

konsolidacji pokoju. Stała się ona istotnym komponentem niemieckiej 

polityki bezpieczeństwa w zakresie prewencji kryzysowej. Jednocześnie 

podkreśla się konieczność międzynarodowej współpracy dla 

przezwyciężenia współczesnych problemów rozwojowych, od stabilizacji 

państw dysfunkcyjnych i walki z epidemiami poprzez ochronę klimatu do 

kształtowania architektury globalnego ekonomicznego zarządzania. 

                                                      
1 https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-

finance-data/ODA-2016-detailed-summary.pdf (dostęp 10.03.2018) 
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Przykładem jest między innymi ukierunkowanie niemieckiej polityki 

rozwojowej na zrównoważone wykorzystanie energii w państwach-

beneficjentach pomocy rozwojowej. Pozwala ono kształtować przewodnią 

rolę Niemiec w globalnej polityce zrównoważonego rozwoju. Podobnie 

polityce rozwojowej przypisuje się rolę adwokata dotkniętej uchodźstwem 

ludności cywilnej oraz orędownika maksymy prewencji konfliktowej. 

Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju powinna przede wszystkim 

długofalowo przeciwdziałać przyszłym przyczynom konfliktów i 

uchodźstwa, uwzględniając w większym stopniu obok walki z ubóstwem, 

głodem i zmianami klimatu również stworzenie inkluzywnych i 

jednocześnie odpornych struktur politycznych. Przyjęte założenia znajdują 

swoje odzwierciedlenie w alokacji niemieckiej pomocy, m.in.: w krajach 

dotkniętych problemami niestabilnej państwowości, prewencja kryzysowa, 

działania na rzecz pokoju, demokracji i praworządności, gender, zmiany 

klimatu. Przykładem reakcji Federalnego Ministerstwa Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju (BMZ) na pojawiające się potrzeby 

międzynarodowe są m.in. „Plan Marshalla dla Afryki – nowe partnerstwo 

dla rozwoju, pokoju i przyszłości”, czy uruchomione w 2014 r. trzy 

inicjatywy, mające na celu przezwyciężanie przyczyn uchodźstwa, 

stabilizację regionów przyjmujących oraz wsparcie uchodźców, osób 

przesiedlonych i powracających. 
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UNIA EUROPEJSKA W WALCE Z ZAGROŻENIAMI 

BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO 

 

Celem artykułu jest przedstawienie wkładu jaki Unia Europejska wnosi 

w walkę z zagrożeniami bezpieczeństwa międzynarodowego. Artykuł 

rozpoczyna się krótkim wprowadzeniem dotyczącym motywacji oraz 

wysiłków państw członkowskich UE w budowę wspólnych niezależnych od 

NATO zdolności wojskowych. W drugiej części artykułu autor dokonuje 

opisu zdolności i struktur wojskowych jakie w ramach Wspólnej Polityki 

Bezpieczeństwa i Obrony posiada Unia Europejska. Kolejna część 

opracowania to przybliżenie zapisów traktatowych i analiza innych 
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dokumentów oraz decyzji unijnych mających wpływ na kształt i zasady 

wykorzystania istniejących już struktur militarnych. W końcowej części 

artykułu autor na podstawie strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej 

przybliża istniejące oraz przyszłe zagrożenia bezpieczeństwa na 

Kontynencie Europejskim a także w swoim najbliższym otoczeniu by na tej 

podstawie dokonać próby identyfikacji pożądanych zdolności reagowania 

kryzysowego Unii Europejskiej aby mogła ona spełniać rolę kreatora 

środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego. 
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ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ВИКЛИК ІСЛАМСЬКОГО СВІТУ 

 

На початку 21-го століття ісламський світ почав відігравати важливу 

роль на міжнародній арені. Не дивлячись на нестабільну ситуацію в 

середині країн, зовнішня політика завжди була спрямована проти  

держав Заходу. Між країнами ісламського світу існують глибокі 

відмінності в політичних системах, політичну культуру, в значимості 

ролі релігії в суспільстві, в правових нормах і інститутах (від панування 

шаріату до панування ліберальних норм західного зразка). 

Міждержавні суперечності, суперництво, невирішеність низки 

міждержавних проблем вихлюпуються в спалахують час від часу між 

ісламськими державами конфлікти. Надзвичайне різноманіття етнічних 

груп, що населяють мусульманські країни, зумовлює їх суперництво і 

розбіжність інтересів між ними.  

Паралельно з цим, ми спостерігаємо доволі злагоджену роботу країн 

ОПЕК з приводу контролю нафтових родовищ та цін на нафту. І взагалі, 

іслам як релігія має на меті об’єднати усіх послідовників навколо 

одного  керівника проти зовнішнього ворога, що активно й 

використовують державні керівники ісламських держав. Давайте 

детальніше розглянемо, що яку геополітичну модель використовують 

сучасні ісламські країни, а також фактори, які на це впливають. 

Демократичні системи цінностей західних країн завжди піддавалися 

критиці та сприймались  як нав’язливі закони, що суперечать давно 
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сформованим традиціям ісламського світу. Ми можемо спостерігати 

кардинально різні культурні цінності та правові засади, на основі яких 

будувалися держави.1 

 Велика кількість природних ресурсів стало причиною постійної 

боротьби за сфери впливу у східному регіоні. Різні геополітичні 

стратегії стали основою того, що зараз можна спостерігати активну 

політику Заходу проти Ісламського світу. Взаємністю відповідають і 

мусульманські країни, особливо агресивно налаштовані терористичні 

організації з постійними підпалами/підривами з великою кількістю 

жертв. Характерною особливістю є те, що терористичні акти 

відбуваються не тільки в країнах західної Європи,а й в самих  

ісламських країнах  через нестабільну внутрішню політику. 

Політика в ісламі не відокремлена від системи вірувань у 

надприродне, іслам не є ізольованим фактором, він утворює 

нероздільний комплекс з політичними явищами, що є дуже незвичним 

для людей, вихованих у межах християнської традиції, де поділ 

політики і релігії є справою звичайною і бажаною. Політичний іслам − 

подвійне за змістом поняття, яке означає: рух мусульман за набуття 

державної влади з метою використання держави як знаряддя, засобу або 

першого кроку до глобального утвердження ісламу у регіоні або в світі 

в цілому. 

Складовими політичного ісламу є:  

 заперечення легітимності існуючої влади через їх 

невідповідність передвічним Божественним законам;  

 сакралізація політичного конфлікту в джихаді;  

 апеляція до маргінальних верств суспільства;  

 відкидання культурних цінностей оточуючого не 

мусульманського суспільства; ідея обраності, що ґрунтується на 

досконалості ісламу.2 

Можна виділити поміркований та радикальний політичний іслам, в 

залежності від засобів ісламізації політики. Поміркований включає в 

себе впровадження політичних ідей та проектів за допомогою 

                                                      
1 Бодрук О. Фактор сили в сучасному світі. Геополітичні зміни... // Політика і 

час. – 2002. – № 3. – С.57-67 
2 М.Кирюшко «Політичний іслам – маркер кризового суспільства»; 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/44209/2010_1s_5.pdf?sequ

ence=1 
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легальних методів, що здійснюються мирним шляхом. Радикальний 

метод в свою чергу передбачає використання протиправних 

дій(насилля, залякування, екстремізм). Зараз ми можемо спостерігати в 

деяких країнах ісламського світу радикальний політичний іслам, в 

наслідок якого і виникає така нестабільна ситуація в середині всіх 

мусульманських державах.  

«Нестабільна ситуація» - це визначення, що не повною мірою описує 

складну картину, що склалася на Заході. Через постійні війни, ми 

можемо спостерігати велику кількість біженців, які за останні 15 років 

активно мігрували до Європи. Деякі прийняли усі правила 

демократичного світу, інші ж бажали лиш отримувати «компенсацію» 

за те, що європейські держави втрутилися в державний лад їх держав, 

тим самим спричинили конфлікти і внаслідок війни. Тим самим в 

Європі виникло велика кількість терористичних угрупувань, що мають 

на меті зруйнувати монополію країн Заходу. Цей геополітичний виклик 

дуже занепокоїв європейські країни, тим самим поставив під питання 

відкритість їх кордонів для біженців та існування Європейського 

Союзу у звичному нам сьогодні вигляді.  

Розглядаючи політичні, культурологічні та ідеологічні корені 

тероризму, особливо наголошується, що лави міжнародного тероризму 

поповнюються людьми, які не мають голосу у своєму власному уряді й 

не можуть законним шляхом впливати на зміни у своїй країні. По-

друге, аналізуються цілі й завдання ідеологічної боротьби з ісламським 

екстремізмом у контексті реалізації  політики  США  щодо Ісламського 

світу, зокрема і на Близькому Сході. Наголошується, що особлива увага 

має бути приділена підтримці політичних реформ, які нададуть 

можливість миролюбним мусульманам вільно сповідувати свою віру. 

При цьому найважливіша робота має здійснюватися усередині самого 

Ісламського світу. 

Велика кількість нафтових та газових родовищ, інтенсивний рух 

світових капіталів – все це робить мусульманський світ важливим 

геополітичним гравцем на світовій арені. Та через низку факторів ми 

маємо лише нестабільний регіон, через який в майбутньому може 

виникнути глобальний конфлікт з використанням зброї масового 

ураження. А саме через: 

 мультикультурності та різних відгалужень мусульманської 

віри(різне трактування Корану) 
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 використання радикального політичного ісламу в управлінні 

державою, в наслідок якого порушуються права людей та норми 

міжнародного права 

 активні та не завжди правильні дії з боку країн Заходу (в тому 

числі політика США щодо вирішення конфліктів методом введення 

військ тоді,коли є можливість вирішити шляхом переговорів) 

 зацікавленість у підтримці збройних конфліктів на Сході з боку 

Російської Федерації як метод впливу на європейські країни 

 певна технологічна відсталість країн ісламського світу в 

наслідок чого безробіття та великий відсоток бідності 

 існування терористичних угруповань, що мають на меті 

створювати хаос, щоб мати методи впливу на людей і як першочергова 

ціль - отримання матеріального зиску 

Геополітичний виклик ісламського світу має на меті  протистояти 

Західному демократичному світу, що може зараз можемо спостерігати 

у новинах, коли говорять про все більш масштабні терористичні акти. 

Та проблема полягає набагато глибше, адже це лише є наслідком 

неправильної внутрішньої політики, а також геополітичних стратегій 

США та європейських країн. Поки в першу чергу будуть 

виставлятися власні амбіції та бажання отримати більше влади(а з тим 

і грошей), то конфлікт між Заходом і Сходом буде більше 

розпалюватися. 
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Łukasz Potocki 

Dr, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 

im. Szymona Szymonowica w Zamościu 

 

POLITYKA OBRONY KONTYNENTU EUROPEJSKIEGO –

RELACJE WPBIO/PESCO DO NATO 

 

Polityka obronna kontynentu europejskiego jest aktualnym tematem 

debaty politycznej w Europie. W toku ewolucji i transformacji ładu 

międzynarodowego, niestabilnej sytuacji międzynarodowej, niejasnej roli 

Stanów Zjednoczonych toczy się ciągła dyskusja o polityce bezpieczeństwa 

tego obszaru i próba określenia relacji UE-NATO w tym zakresie. Poruszane 

w wystąpieniu wątki tematyczne to odpowiedź na pytanie jak ma się 

kształtować polityka obrony po wystąpieniu Wielkiej Brytanie z UE, czy 

zasadnym jest tworzenie rdzenia obronnego i "europeizacja" polityki 

bezpieczeństwa przez kilka wybranych państw, czemu służyć ma idea 

zwiększonej współpracy strukturalnej UE w zakresie obrony. Unia 

Europejska, jak dotychczas, unika napięć związanych z różnicowaniem 

integracji w zakresie prowadzonej przez siebie polityki obrony, jakkolwiek 

dyskusyjne są kwestie odpowiedzialności za jej realizację, na ile jest to 

komponent międzyrządowy a na ile ponadnarodowy w systemie zarządzania 

UE. Konieczna jest również harmonizacja  polityki bezpieczeństwa i obrony 

UE z funkcjonowaniem i działaniami Sojuszu Północnoatlantyckiego. 

 

 

 

Генріх Стронський  

професор 

Вармінсько-Мазурський університет  

в Ольштині 

 

ПРО СХІДНУ ПОЛІТИКУ ПОЛЬЩІ 

І ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЇЇ БЕЗПЕКИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 

Східна політика Польщі з часу падіння комунізму та розвалу СРСР 

в основному базувалася на тзн. «доктрині Єжи Гедройця», яка 

сформувалася після другої світової війни у середовищі польських 

еміграційних інтелектуалів, сконцентрованих навколо паризької 
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«Культури». Передбачала сприяння виникненню та підтримці 

незалежних України, Білорусії та Литви. Вона фактично була певним 

продовженням передвоєнної федералістичної концепції   

Ю.Пілсудського, спрямованої на утворення поміж Росією та Польщею 

союзних з нею названих незалежних держав. 

На практиці після 1989 р. польська східна політика в основному 

слідувала цій концепції. Особливо це стосувалося України – найбільшої 

держави в регіоні, яка користувалася різносторонньою підтримкою 

Польщею. Попри це Польща у відносинах зі своїми східними сусідами 

переживала труднощі, які довший час намагалася не вип*ячувати чи 

гасити дипломатичними засобами.  Перебування у полоні стереотипів і 

страхів з минулого стало сильно впливати на формування біжучої 

політики країни. Спроби розпочати дискусії навколо історичного 

минулого заводили у глухий кут (Росія, Україна) . Головним чином 

спори точаться не про факти чи історичну правду. Йдеться головним 

чином про різні візії, оцінки, які часто мають забарвленя емоційне, а не 

рефлексійно-інтелектуальне. Схід посткомуністичний попав у лабети  

розбуджених націоналізмів. 

Одначе так довго тривати це не могло, по мірі нагромадження 

проблем на сході. З Литвою стосунки загострювалися через політику 

властей щодо місцевих поляків. На білоруському відрізку іскрило вже 

через непоступливість автократичного президента Олександра 

Лукашенка. З Україною на перший план війшли питання історичного 

минулого та історичної політики. Від часу приходу до влади  ПіС 

реакції офіційної Варшави на все це ставали дедалі гострішими. 

Особливо це відносилося до України, яку почали рішуче звинувачувати 

у «невдячності» за багаторічну підтримку в європейських структурах. 

Все більше у Варшаві починають розуміти необхідність вироблення 

нових підходів, ідей та розвязань у здійсненні східної політики. Акцент 

почав робитись на зміцнення та роширення союзів зі своїми сусідами в 

регіоні Центрально-Східної та Південно-Східної Європи – Словаччина, 

Чехія, Угорщина (Вишеградська група), а також Естонія, Латвія, Литва, 

Австрія, Румунія, Болгарія, Хорватія, Словенія. Так зродилась 

геополітична конфігурація під назвою «Триморя» (Балтійське, 

Адріатичне і Чорне моря), засідання якої на початку липня 2017 р. у 

Варшаві відбулося за участю президента США Дональда Трампа. Цей 

новий геополітичний проект не тільки має зміцнити безпекову 
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ситуацію Польщі та інших його учасників, але й додати аргументів у 

відносинах з впливовими країнами в середині ЄС. 

Попри певне загострення відносин Польщі зі східними сусідами, цей 

напрям у зовнішній політиці залишається надалі стратегічно важливим.      

Тільки відносини з РФ практично протягом усього часу від падіння 

комунізму залишалися прохолодними. Тут спрацьовував комплекс 

скривдженого народу у ХІХ і ХХ ст. Почуття загрози зі сторони Росії 

появилося сьогодні у польському суспільстві не стільки з 

раціонального аналізу дійсності, що з історичного досвіду, а також з 

донесень польських ЗМІ, висловлювань політиків щодо війни у Грузії, 

наступної анексії Криму і агресії на Донбасі. 

Зовнішньополітичні ініціативи Кремля однозначно було трактовано 

з підозрою (напр. безпекова доктрина Д.Медведєва «від Ванкувера до 

Владивостока), боючись повернення Росії до імперіальної політики 

сфер впливу. Приналежність Польщі до НАТО, ЄС не дуже додавали 

оптимізму. У Стратегії Національної Безпеки (листопад 2014 року) 

вказано однозначно на мілітарну і немілітарну загрозу зі сторони РФ не 

тільки для Польщі, але й для цілого регіону. 

Особливу увагу привертає російський анклав, затиснутий поміж 

Польщею і Литвою – Калініградська область. Незважаючи на невелику 

територію 15,1 тис. кв.км. та 1 млн населення, вона становить величезне 

військове значення для Росії. Тут сконцентровано немало сухопутних 

та ракетних військових частин (нещодавно тут розмістили ракети 

«Іскандер»), базується змодернізований Балтійський флот. 

Занепокоєння існують не тільки у Польщі, але й у Прибалтійських 

країнах. У відповідь на агресію Росії  щодо України Польща заморозила 

малий прикордонний рух з Калінградом. Зірвано тут також проект 

польсько-німецько-російської співпраці. 

Росія розпалює антипольську істерію, розпочала у відповідь торгову 

війну, заборонивши ввіз польських виробів. Польща всіляко 

позицінується російськими чинниками як виразник американських 

впливів в регіоні. У звязку з цими викликами політичне керівництво 

Польщі вирішило всіляко зміцнювати свій оборонний потенціал 

шляхом модернізації та збільшення витрат на армію, розгортання 

територіальної оборони тощо. 

У сьогоднішніх безпекових умовах головну ставку робиться на 

розширення та поглиблення військово-політичної співпраці у рамках 

НАТО. Сутєве значення для забезпечення безпеки Польщі має тзн. 
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«східня фланка», початок якій було дано на зустрічі НАТО у Варшаві в 

2016 р. У звязку з загрозою зі сходу, у першу чергу з захопленням РФ 

Криму і агресією на Донбасі, йдеться про розміщення стаціонарного на 

території Польщі і Прибалтики 4 бойових батальйонів НАТО,  а також 

американської дивізії i розлогих складів зброї та воєнного 

устаткування.  Це має у випадку потенційного конфлікту сприяти 

справнішій протидії НАТО у регіоні. Цим теж, як зазначають польські 

політики і специ, робиться крен у сторону організації колективної 

оборони, а не тільки колективної безпеки. 

Польська східна політика також скерована на різносторонню 

підтримку трансформаційних процесів у сусідніх країнах, що 

забезпечить внутрішню стабільність, передбачувальність зовнішньої 

політики цих країн, зближить їх з Європейським Союзом, НАТО, усім 

демократичним світом. 

 

 

Damian Szacawa 

Dr, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

 

POZAMILITARNE WYZWANIA I ZAGROŻENIA 

BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO W REGIONIE 

MORZA BAŁTYCKIEGO 

 

Wzrost znaczenia pozamilitarnych wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa 

międzynarodowego w regionie Morza Bałtyckiego (RMB) był procesem 

determinującym współpracę w regionie po zakończeniu zimnej wojny. 

Tendencja ta związana była z procesem sekurytyzacji bezpieczeństwa – tzn. 

przechodzeniem zjawisk z kategorii wyzwań dla bezpieczeństwa do 

kategorii zagrożeń bezpieczeństwa. Pozamilitarne wyzwania i zagrożenia 

bezpieczeństwa w RMB mają charakter transgraniczny i dotyczą różnych 

płaszczyzn, m. in. ekonomicznej, ekologicznej i społecznej. Celem referatu 

jest odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu czynnik ten wywiera wpływ na 

funkcjonowanie współpracy regionalnej. 
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СЕПАРАТИЗМ У ДЕРЖАВАХ ЄВРОПИ ЯК ОДИН З 

ГОЛОВНИХ ВИКЛИКІВ РЕГІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ 

 

Сепаратизм – явище багатогранне, яке в сучасному світі 

проявляється у таких формах, як іредентизм, сецесія, деволюція. Під 

сепаратизмом можна розуміти політику щодо відокремлення частини 

території від держави або щодо надання їй автономії у складі цієї 

держави. Суспільство сприймає сепаратизм неоднозначно, коли 

йдеться про порушення територіальної цілісності держав. Ставлення 

головним чином залежить від того, на чиєму боці перебуває особа, яка 

дає йому оцінку. Відповідно, сепаратизм оцінюють за типом «свій–

чужий» або «друг–ворог», отож можуть його виправдовувати або 

засуджувати.    

Із сепаратизмом тією чи іншою мірою зіштовхувалось багато держав 

Європи. У Східній Європі спостерігається тенденція до застосування 

насильницьких методів боротьби, що привели до виникнення 

Придністров’я, Косово, ЛНР, ДНР. У Західній Європі друга половина 

ХХ століття супроводжувалась терористичною діяльністю низки 

радикальних угруповань, таких як Країна Басків і Свобода (ЕТА), 

Тимчасова Ірландська Республіканська Армія (ТІРА), Фронт 

національного визволення Корсики (ФНВК). Щоправда, останнім 

часом для західноєвропейських країн характерні мирні методи 

боротьби певних груп населення за свої права, однак навіть мирний 

сепаратизм є загрозливою тенденцією, оскільки може спричинити 

порушення територіальної цілісності держав регіону. Центральні уряди 

доволі упереджено ставляться до сепаратистських устремлінь у 

сусідніх країнах, оскільки в умовах глобалізації та регіоналізації 

негативні тенденції в одних державах можуть поширюватися на інші та 

за принципом доміно спричиняти процеси розпаду і напіврозпаду 

держав на політичній карті континенту.    

У країнах ЄС сепаратизм, здебільшого, має внутрішньодержавний 

характер і не підігрівається ззовні. Стримуючим чинником 

сепаратистських процесів тут виступає власне Європейський Союз, 
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позиція якого щодо появи нових державних утворень на території 

держав-членів однозначна: новим державам довелося б пройти 

спочатку процедуру вступу в союз, що, з одного боку, зайняло б чимало 

часу, а з іншого – не гарантувало б успіху. На пострадянському 

просторі сепаратизм зазнає впливу з боку зовнішніх сил, зокрема Росії. 

Мотиви останньої щодо підтримки рухів за відокремлення полягають у 

бажанні втягнути ці регіони у сферу її геополітичних інтересів та 

послабити вплив ЄС та НАТО на територіях, які входять у зону її 

політичних та економічних амбіцій.    

На розвиток європейського сепаратизму впливають такі чинники: 

геополітичне розташування певної території або її відмежування від 

решти території держави природними бар’єрами; вік держави, 

чисельність її населення та розмір території; попередній досвід 

державності певного регіону; рівень демократії в країні; підтримка 

сепаратистських тенденцій з боку сусідніх держав; загальна 

міжнародно-політична ситуація в регіоні та світі тощо. Як зазначає Д. 

Горовіц, «те, чи сецесіоністський рух досягне своєї мети, значною 

мірою залежить від міжнародної політики, від балансу інтересів і сил, 

що виходять за межі держави» [2, с. 167]. 

Для Західної Європи характерним є економічний сепаратизм. 

Сепаратистськими можуть бути як багаті (Каталонія), так і бідні 

(Корсика) регіони. Перші мають надмірну впевненість в успішному 

розвитку поза межами материнської держави, а другі відчувають брак 

підтримки з боку центральної влади. Сепаратизм слабких регіонів 

можна подолати за допомогою дотацій, запровадження різноманітних 

соціальних програм, а багатих – шляхом надання більшої самостійності 

у регулюванні податкової політики та передачі повноважень в інших 

сферах на місця.  

Причиною виникнення сепаратистських тенденцій часто слугує 

приналежність до певного етносу. Оскільки рух за відокремлення тісно 

пов’язаний з певною територією, для його появи важливою є 

просторова концентрація етнічної групи. Зауважимо, що етнічний 

сепаратизм часто загострюється на фоні соціально-економічної 

нестабільності в країні, боротьби за владу, зростання злочинності. Він 

може підсилюватися конфесійним компонентом, а також ідеологічно та 

фінансово живитися представниками діаспори. Прикладом поєднання 

етнічного та економічного компонентів сецесіоністських ідей слугує 

фламандський сепаратизм у Бельгії. Деякі дослідники вважають, що він 
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загрожує не просто відокремленням від держави її частини, а розпадом 

самої держави. Такий сценарій навряд чи влаштував би інші держави-

члени Європейського Союзу, які також зіштовхуються з проявами 

етнічного сепаратизму. 

Задля подолання сепаратизму використовують як насильницькі, так 

і ненасильницькі методи. Пріоритетними, безумовно, вважають засоби, 

націлені на компроміс, однак з виникненням загрози державної 

цілісності практично усі країни, в тому числі демократичні, не 

виключають використання силових засобів. Важливо лише, щоб уряд 

розглядав їх «як крайній захід, реалізація якого повинна бути повністю 

мотивована та здійснюватись відповідно до законодавства» [1, с. 26]. 

Такі контрпродуктивні методи, як репресії, етнічні чистки, примусове 

переселення місцевого населення, є неефективними і можуть 

спровокувати посилення спротиву з боку невдоволеної групи.  

Отже, сепаратизм є загрозливою тенденцією на території Європи. 

Він має свої відмінності у різних частинах континенту. Успішність 

ідей, пов’язаних із сецесією чи деволюцією, значною мірою залежить 

від рівня підтримки населення. Для втілення в життя сепаратистських 

ідей необхідне компактне проживання групи осіб, яка їх підтримує. 

Причини появи рухів за відокремлення можуть мати 

внутрішньодержавний та міжнародний характер. Методи подолання 

сепаратизму доцільно обирати залежно від обставин його виникнення 

та еволюції, внутрішньополітичної та регіональної ситуації у сфері 

безпеки. 
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POLSKA I UKRAINA NA GEOPOLITYCZNEJ 

 MAPIE EUROPY - KONTEKST REGIONALNY 

 

Pytania o miejsce Polski i Ukrainy w aktualnym układzie geopolitycznym 

na Starym Kontynencie nie powinny z początkiem XXI w. budzić większych 

kontrowersji. Obydwa państwa w klarowny sposób identyfikują siebie jako 

przynależne do kulturowej wspólnoty europejskiej, co przy obiektywnych 

różnicach będących pokłosiem dziedzictw łacińskiego i bizantyjskiego, w 

przypadku Polski wzmocnione jest instytucjonalno - prawną formułą 

integracji ze strukturami UE a w kontekście ukraińskim obraniem kierunku 

na stowarzyszenie i możliwie rychłe przystąpienie do struktur unijnych. 

Niemniej jednak kontekst kulturowej, politycznej i społecznej integracji 

zachodniej części kontynentu nie przesadzą ostatecznie o geopolitycznym 

usytuowaniu wiadomych państw, gdyż na takową pozycję mają wpływ 

relację pomiędzy głównymi ośrodkami sił w środkowo-wschodniej części 

Europy ( Warszawa, Wilno, Ryga, Tallin, Mińsk, Kijów, Kiszyniów, Praga, 

Bratysława, Budapeszt, Sofia, Bukareszt), oraz pomiędzy mocarstwami 

regionalnymi i światowymi (Niemcy, Rosja, USA, ew. Chiny i Iran). 

Wspomniane relacje można rozpatrywać w kilku przynajmniej 

perspektywach (stosunki bi- i multilateralne, bezpieczeństwo narodowe i 

międzynarodowe, bezpieczeństwo i polityka energetyczna, wymiana 

handlowa etc), jednakże określenie geopolitycznego usytuowania Polski i 

Ukrainy w oparciu o wybrane matryce teoretyczne stanowi podstawowe 

oparcie dla specjalizacji relacji międzynarodowych, w których obydwa 

państwa partycypują.  

Biorąc zatem pod uwagę część klasycznej myśli geopolitycznej, 

opierającej się na rozważaniach geograficznych i cywilizacyjnych należy 

sięgnąć do kategorii eksplanacyjnych zaproponowanych przez Halforda 

Mackindera ("Pivot Area" - "Heartland") Karla Haushofera (koncepcja 

podziału stref wpływów - panregionalizm) oraz Saul'a B. Cohen'a 

(regionalizm wielobiegunowy) czy Z. Brzezińskiego (państwa - filary). 

Powoli to odnieść koncepcje współczesnej Europy Środkowej czy 

Środkowo-Wschodniej, idee współpracy regionalnej (np. tzw. grupa V4 czy 

"Trójmorze"), problem dalszego poszerzenia UE czy wreszcie szczególnego 



Трансформація міжнародної безпеки 77 

usytuowania Polski i Ukrainy, do aktualnej sytuacji politycznej w regionie, 

moderowanej w dużej mierze z jednej strony przez relacje NATO, UE - 

Rosja, a z drugiej  przez wielowymiarową, ekspansywną politykę FR 

(ekspansja terytorialna, energetyczna; budowanie sojuszy ad hoc - Turcja, 

oraz sojuszy długofalowych - Iran, Syria). Jej symbolem są koncepcje 

geopolityczne A. Dugina, opierające się w dużej mierze za założeniach 

Mackindera i Haushofera oraz na ferowanym przez Dugina aksjomacie 

starcia rosyjskiej, prawosławnej ale i eurazjatyckiej w szerszym kontekście 

cywilizacji z opartą w jego szczególnej interpretacji na handlu, 

indywidualizmie i szerokim permisywizmie wspólnotą euroatlantycką. 
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СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ 

ЄВРОПИ: БЕЗПЕКОВИЙ ВИМІР 

 

Актуальність студіювання проблеми зумовлена необхідністю 

студіювання сучасних геополітичних викликів і, зокрема, для 

Центрально-Східної Європи в умовах російської експансії мають 

неабияке наукове і практичне значення. Проблематика класичної 

геополітики, балансу сил, боротьби за території та сфери впливу знову 

стає першочерговою.  

Гібридна війна, яку веде Росія, фактично трансформується у 

повномасштабну світову війну. Ця війна ведеться на різних рівнях, на 

різних фронтах та на різних швидкостях. У цій війні вже задіяно багато 

різних акторів, які, можливо, навіть не усвідомлюють своїх руйнівних 

ролей. Однак зло, яке стоїть за цією війною, є єдиним і «воно» 

перебуває у Кремлі [1]. Немає сумнівів, що від відповіді, яку отримає 

Росія на свою агресивну стратегію, залежатиме безпека Центрально-

Східної Європи.  

Основними засобами російського впливу в країнах Центрально-

Східної Європи є корупція та пропаганда. Але не лише. Активізація 

суперечностей (які мають глибокі історичні коріння) між Україною та 

Польщею, Угорщиною, Румунією може бути результатом 

цілеспрямованої роботи російських спецслужб. В країнах регіону 
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майже безкарно відбувається потужна пропагандистська діяльність РФ. 

Механізми її реалізації є різними: фінансування антиєвропейських 

ультраправих та ультралівих рухів та партій, власне проросійська 

дезінформація, спотворення фактів війни в Донбасі, створення 

відвертих проросійських організацій та відповідних сайтів новин, які 

висвітлюють новини у потрібному ракурсі. Основні меседжі 

пропаганди – це формування ворожого образу США, евросоюзівської 

бюрократії та поширення дезінформації щодо «нацистської» влади в 

Україні і великої кількості неонацистських організацій. Країни 

Центрально-Східної Європи, певною мірою більш ніж інші країни 

Євросоюзу уразливі до підривної діяльності Росії.  

Постраждалі від гібридної агресії не готові визнати, що вони стали 

її жертвами. Демократична модель держави обмежена у своїх 

можливостях реагувати на приховані загрози своїй безпеці. Росія цим 

користується і перейшла у масштабний наступ. Відносно незначні 

видатки на таку діяльність мають вибуховий геополітичний ефект [2].  

Варто зазначити, що в сучасній геополітичній ситуації демократичні 

та ліберальні цінності продовжують боротьбу з суто меркантильними. 

До безсумнівних позитивів варто віднести те, що з початком російської 

агресії європейські політики стали виділяти Україну як політичну й 

культурну самість. Але для того, щоб ця тенденція зберігалася, Україна 

має стати українською – стати політичною і культурною ідентичністю. 

Вона відповідальна за європейські цінності перед Європою, перед 

Заходом. Вона відповідає за це життями солдат, десятками тисяч 

смертей  [3].  

Нашим партнерам в країнах Центрально-Східної Європи варто 

врахувати, що Росія розглядає Україну як свого екзистенційного 

ворога, не бачить права на її існування як незалежної держави та 

переслідує остаточну мету – тотальне знищення України як суб’єкта 

міжнародних відносин. Водночас, і країни регіону РФ сприймає як 

своїх одвічних сателітів. 

Розвитку відносин України з країнами Центрально-Східної завжди 

перешкоджали задавнені образи, певні стереотипи, які мають глибокі 

історичні коріння. На жаль, останній час характер цих відносин є 

підтвердженням думки  італійського філософа Бенедетто Кроче щодо 

того, що з минулого ми завжди обираємо те, що нам потрібне сьогодні. 

Останні негативні прояви у стосунках з країнами Центрально-Східної 

Європи можна сприймати і більш широкому контексті. Різкі  
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висловлювання в цих країнах лунають також в бік Європейського 

Союзу. Здається, що подібні заяви не є лише забаганкою урядів, їх 

підтримує значна частина суспільства, яка поділяє такі ідеї та хоче саме 

таких заяв. Річ у тім, що у країнах регіону викристалізувалися 

принаймні дві суспільні групи, яким дедалі важче чути одна одну. Одна 

вважає, що після падіння комуністичного режиму країни розвивалася 

правильно, реформи 1990-х рр.  призвели до навіть економічного дива. 

Інша певна, що після 1989 року влада регулярно зраджувала свої 

країни, діяла в інтересах лише певної групи людей та іноземного 

капіталу. Є маргінальні групи корисних (для Росії) ідіотів, які хочуть 

зіпсувати  добросусідські відносини і, на жаль, вони дійшли до 

мейнстріму. Співпраця з Україною та її підтримка далі сприймається 

багатьма політиками в країнах Центрально-Східної Європи як загроза. 

Антиукраїнські тенденції в політиці польської, румунської, угорської 

влади послаблюють позиції своїх прихильників в Україні.  

Парадокс полягає у тому, що реальне стратегічне партнерство 

справді існує, більше того – розвивається. Країни регіону продовжують 

підтримати Україну у війні на Донбасі, запрошують до участі у роботі 

Вишеградської четвірки, проекту країн Адріатично-Балтійсько-

Чорноморського регіону – Тримор’я. Отже, відстежується 

суперечність. З одного боку, є заяви щодо внутрішніх українських 

мовних та історичних питань. Ці питання заслуговують на увагу, але не 

у такому форматі, про який кажуть певні керівники. З іншого боку, 

стратегічні партнерські відносини і на державному, транскордонному і 

на громадському рівнях зберігаються. Це було продемонстровано під 

час обговорень щодо продовження санкцій проти РФ, щодо надання 

Україні безвізового режиму, щодо можливостей легального 

працевлаштування, щодо прискорення ратифікації Угоди про 

асоціацію. Варто теж привернути увагу до інтенсивних контактів на 

рівні глав держав, урядів, парламентів чи громадських організацій. 

Водночас, мабуть потрібна політична воля з усіх боків для якщо не для 

вирішення негайного вирішення суперечностей, то принаймні для 

зупинення провокативних дій, розмов і спекуляцій. Поки відсутня 

зацікавленість почути іншу сторону. Коли розмова набуває характеру 

глухого з німим, тоді важко сподіватися, що можна досягти 

порозуміння. Таке напруження не вигідне усім сторонам. Існує 

необхідність спільного вивчення історії, вирішення суперечливих 

питань і визнання провин. Об`єктивно політизація цих питань, 
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висування взаємних звинувачень йде на користь спільному ворогові 

усіх країн Центрально-Східної Європи – Росії. Проте, це в сучасних 

абсолютна умовах зупинка розгортання протистояння є, на жаль, не 

нездійсненною. Саме тому потрібно зберігати витримку. Наші 

політичні оцінки можуть бути розбіжними із польськими, угорськими 

чи румунськими. В цьому контексті конкретне і наповнене 

співробітництво в умовах новітніх геополітичних викликів сприятиме 

спільній перемозі. Для України як країни Центрально-Східної Європи 

питання власної безпеки  невід`ємне європейської та євроатлантичної 

інтеграції.  Прагнення до членства в Євросоюзі та НАТО має бути 

зафіксувати в Преамбулі до Конституції [4]. 

Отже, російська глобальна гібридна загроза породила чимало нових 

викликів і для країн Центрально-Східної Європи. Зокрема, зростання 

націоналістичних настроїв, популістської риторики, суперечливих 

історичних дискурсів та фейкових новин. Росія використовує 

втручання у виборчі процеси, дестабілізацію демократичних 

інституцій, економічний тиск, енергетичну залежність, поширення 

пост-правди,  інформаційно-психологічний тиск. Для вирішення 

проблем у нас є лише один шлях – посилення стійкості та спроможності 

адекватно реагувати на російську агресію та пов’язані з нею. Зміцнення 

безпеки регіону Центрально-Східної Європи може відбуватися як за 

допомогою існуючих механізмів ЄС та НАТО, так і через двосторонню 

та багатосторонню співпрацю.  
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РЕФЕРЕНДУМИ ПРО НЕЗАЛЕЖНІСТЬ  

КАТАЛОНІЇ ТА ШОТЛАНДІЇ ЯК ВИКЛИК  

МІЖНАРОДНІЙ БЕЗПЕЦІ У ЄВРОПІ 

 

Проголошення незалежності та визнання нової держави суб’єктами 

міжнародних відносин – це її можливість реалізувати власні 

геополітичні, економічні та національні інтереси, самобутньо 

розвиватися у світовій спільноті, співпрацюючи з іншими державами, 

вступаючи у міжнародні організації тощо. Тому головною метою низки 

політизованих етнічностей, тобто сформованих націй є державно-

політичне самовизначення. З іншого боку, референдуми про 

незалежність окремих автономних регіонів усупереч політичній волі 

або законодавству держави-суверена становлять реальну загрозу для її 

територіальної цілісності, можуть спричинити кризову ситуацію, 

послабити позиції цієї держави, призвести до дестабілізації безпекової 

ситуації в регіоні.  

Каталонія, що має статус автономної спільноти в системі 

адміністративно-територіального устрою Іспанії, впродовж останнього 

десятиліття періодично нагадує Мадриду про свою національну 

ідентичність та бажання відокремитися. Уперше 2014 р. під час 

референдуму про самовизначення Каталонії, який уряд проігнорував, 

80 % його учасників проголосували за відокремлення від Іспанії. У 

жовтні 2017 р. каталонцям майже вдалося здобути незалежність. За 

результатами референдуму про незалежність Каталонії 1 жовтня 90 % 

виборців проголосували за вихід зі складу Іспанії (явка становила лише 

40 %). Наступним кроком до політичної самостійності регіону було 

проголошення каталонським парламентом 27 жовтня 2017 р. 
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незалежної держави з республіканською формою правління. Проте 

Конституційний суд Іспанії за поданням уряду визнав усі рішення 

стосовно незалежності Каталонії без участі Мадрида незаконними. 

Дійшло до розпуску місцевого уряду та призначення дострокових 

парламентських виборів у Каталонії на 21 грудня. Також було введено 

в дію ст. 155 Конституції, що передбачає позбавлення регіону статусу 

автономії та запровадження прямого правління з центру у випадку, 

якщо він загрожує збереженню порядку в державі. Після звільнення з 

посади Карлеса Пучдемона тимчасовим очільником Каталонії було 

обрано Сорайю Саенс де Сантамарія. 

Стосовно міжнародного визнання незалежності Каталонії варто 

зазначити, що усі держави-члени ЄС, Україна, США, Канада, Бразилія, 

Туреччина і інші не визнали самопроголошення незалежності 

Каталонії. Китай і Франція заявили, що це внутрішні справи Іспанії, а 

Шотландія та Уельс сподіваються на мирне врегулювання кризової 

ситуації. Натомість прихильників незалежності Каталонії виявилося 

небагато. Серед них є президент Асамблеї Корсики, міністр-президент 

Фландрії, який, однак, зауважив, що офіційне рішення про визнання 

повинен приймати бельгійський федеральний уряд, Абхазія і Південна 

Осетія, які готові визнати незалежність Каталонії, якщо про це 

попросить уряд автономної спільноти.  

Референдум у Шотландії 2014 р. мав чимало відмінностей від 

плебісциту в Каталонії. Головна розбіжність полягала у тому, що 

британська влада дозволила його проведення, але запропонувала умови 

майбутнього голосування, зокрема визначено категорії осіб, наділених 

правом голосу, та план дій після оголошення результатів. Крім того, 

уряд і парламент Шотландії ретельно готувалися до майбутнього 

волевиявлення. З метою поширення інформації серед населення про 

переваги і недоліки здобуття незалежності  одночасно стартувало дві 

кампанії: на підтримку незалежності («Так, Шотландія») та проти неї 

(«Краще разом»). 

18 вересня 2014 р., у день проведення референдуму, «проти» 

здобуття Шотландією незалежності проголосувало приблизно 55 % 

виборців, а «за» – 45 %. Явка становила майже 85 % та перевищила 

звичайні показники на виборах у Шотландії. Відповідно до результатів 

волевиявлення місцевого населення автономія залишилася у складі 

Великої Британії. Після плебісциту 2014 р. виникла потреба провести 

інший референдум, цього разу про вихід Сполученого Королівства та 
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Гібралтару з Європейського Союзу. Поняття «Brexit» використовують 

для позначення сценарію, за якого Велика Британія вийде з Євросоюзу. 

23 червня 2016 р. 51,9 % виборців підтримали таку ініціативу і 48,1 % 

– виявили своє бажання залишитися у складі ЄС. Валлійці та англійці 

були серед євроскептиків, а мешканці Шотландії та Північної Ірландії 

не були прихильниками Brexit.  

У 2017 р. знову заговорили про ймовірність нового референдуму про 

незалежність Шотландії. Однак, це питання обговорюватимуть лише 

після остаточного оформлення формату угоди між Великою Британією 

та Європейським Союзом восени 2018 р. Перший міністр Шотландії 

Нікола Стерджен переконана, що тоді шотландці матимуть змогу 

зробити свій вибір на користь нових відносин з Лондоном чи 

проголошення незалежної держави.  

Прагнення до членства в ЄС – це саме та спільна риса, яка 

притаманна каталонцям і шотландцям. Проте вони не зможуть швидко 

та легко увійти до складу Європейського Союзу, будучи громадянами 

незалежної Каталонії та Шотландії. Адже відповідно до доктрини 

Баррозу будь-яка держава, яка виникла внаслідок відокремлення від 

держави-члена Євросоюзу, не може автоматично ввійти до його складу. 

Процес прийняття нових держав є довготривалим. Крім того, щоб певна 

держава приєдналася до ЄС, у неї не повинно бути жодних 

територіальних суперечок із сусідами. Цілком очевидно, що Іспанія не 

погодиться й надалі визнавати незалежність Каталонії, оскільки 

проведення референдуму та проголошення незалежності автономії в 

односторонньому порядку були нелегітимними. Напередодні 

референдуму 2014 р. Велика Британія також попереджала Шотландію 

про негативні наслідки, які спричинить здобуття незалежності 

шотландцями, зокрема про неможливість автоматичного приєднання 

до ЄС. Поширення такої інформації серед населення мало певний вплив 

на результати плебісциту, які загалом розчарували прихильників ідеї 

суверенної Шотландії. 

На нашу думку, якщо брати до уваги демократичний міжнародно-

правовий принцип самовизначення націй, то проведення референдумів 

про незалежність у Каталонії та Шотландії є їхнім правом. Реалізувати 

його вони можуть виключно відповідно до правових норм, в інших 

випадках це призведе до політичного протистояння сторін, кризових 

ситуацій, що загрожує національній безпеці Іспанії та Великої Британії, 

стане каталізатором подібних процесів у сусідніх державах. Виклики 
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національній безпеці окремих держав можуть спричинити 

дестабілізацію системи міжнародної безпеки не лише в Європі, але й у 

світі загалом. Тому пріоритетом політики ЄС і держав-членів є спільна 

протидія потенційним загрозам та формування європейського 

безпекового простору. 
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ГЕОПОЛІТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ  

СУЧАСНОЇ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ 

KONCEPCJE GEOPOLITYCZNE I UWARUNKOWANIA 

WSPÓŁCZESNEGO BEZPIECZEŃSTWA 

MIĘDZYNARODOWEGO 
 

 

 

 

Piotr Bajor 

Dr, Uniwersytet Jagielloński  

w Krakowie 

 

GEOPOLITYCZNA MOZAIKA.  

BEZPIECZEŃSTWO REGIONALNE  

W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ 

 

Prezentowane wyniki badań dotyczyć będą problematyki sytuacji 

geopolitycznej i uwarunkowań bezpieczeństwa regionalnego w Europie 

Środkowej i Wschodniej. W referacie omówione zostaną najważniejsze 

czynniki, kształtujące bezpieczeństwo regionalne na tym obszarze w 

ostatnich latach, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji rewolucji 

godności na Ukrainie, aneksji Półwyspu Krymskiego oraz wojny we 

wschodnich obwodach państwa ukraińskiego. Zaprezentowane zostaną 

również rezultaty badań dotyczące polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 

Federacji Rosyjskiej, celów oraz interesów tego kraju wobec Ukrainy oraz 

miejsca państwa ukraińskiego w rosyjskich koncepcjach reintegracji obszaru 

eurazjatyckiego. Omówione zostaną również decyzje Sojuszu Północno-

atlantyckiego będące odpowiedzią na działania Federacji Rosyjskiej w 

regionie Europy Środkowej i Wschodniej, skierowane na wzmocnienie 

bezpieczeństwa poszczególnych państw wschodniej flanki organizacji.  
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KONCEPCJA "DYNAMICZNEJ RÓWNOWAGI"  

JEWGIENIJA PRIMAKOWA W ROSYJSKIEJ POLITYCE 

ZAGRANICZNEJ W LATACH 2000-2008 

 

Koncepcja Primakowa opierała się na założeniu, że Rosja nie może 

dopuścić do ukształtowania unipolarnego porządku międzynarodowego. 

Bezpieczeństwo Rosji uzależniał Primakow od jej wpływów, a więc od 

posiadania statusu mocarstwa. Silna Rosja zyskałaby respekt Zachodu i 

legitymizację do traktowania obszaru poradzieckiego jako jej strefy 

wpływów. 

Strategia ta nosiła nazwę „Wielkiej Europy” i miała być wspólną 

przestrzenią bezpieczeństwa, gospodarczą, humanitarną i energetyczną, a 

przede wszystkim koalicją mocarstw, która będzie w stanie rywalizować ze 

Stanami Zjednoczonymi na płaszczyźnie politycznej. Próby ustanowienia, a 

następnie wzmocnienia współpracy Moskwy z Berlinem i Paryżem, 

podejmowano od 1998 roku, szczególnie w okresie sprawowania funkcji 

premiera przez Jewgienija Primakowa. 

Rosja wykazuje się aktywnością w swojej polityce zagranicznej jedynie 

wobec silnych państw Unii Europejskiej, marginalizując przy tym wyraźnie 

stosunki z państwami średnimi i Unią Europejską jako całością. Rosja nie 

traktuje państw Europy Środkowo-Wschodniej jako równorzędnych 

partnerów dyplomatycznych. Zachodzi tu zaplanowana marginalizacja 

poprzez nawiązywanie relacji bilateralnych z czołowymi państwami Europy 

Zachodniej, których Rosja traktuje jako równych sobie. 

Primakow twierdził, że Rosja nie potrafiła zrozumieć specyfiki państw 

Europy Środkowo-Wschodniej, dlatego utraciła wpływy w tym regionie i 

powina się z tym pogodzić. W konskekwencji Rosja realizuje politykę opartą 

na deprecjonowaniu regionu. Primakow przypominał, że w związku z 

wyprowadzeniem wojsk radzieckich z NRD i rozpadem Układu 

Warszawskiego, Zachód obiecywał Rosji, że nie dojdzie do rozszerzenia 

NATO na Wschód, chociaż te obietnice nie były potwierdzone żadnymi 

dokumentami.   
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УКРАЇНА – РЕГІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА У НОВИХ 

ГЕОПОЛІТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЯХ 

 

Воєнні локальні конфлікти різної інтенсивності, «заморожені» 

конфлікти, процес врегулювання яких налічує вже десятиліття, є 

загрозою стабільності з огляду на те, що вони перешкоджають розвитку 

як окремих країн, так цілих регіонів. У контексті конфлікту, що 

розгорівся між Україною і Росією, на тлі гібридної війни, пропаганди, 

нових загроз безпеці в Східній Європі необхідно більш детально 

вивчити базові геополітичні позиції міжнародних акторів. 

Незважаючи на зусилля міжнародної спільноти, багато конфліктів 

досі не врегульовані і залишаються в «замороженому» стані, що значно 

впливає на розвиток політичних процесів. 

Актуальність теми обумовлена ще й тим, що проблеми дослідження 

регіональної безпеки у нових геополітичних концепціях в епоху 

глобалізації є надзвичайно важливими. До того ж, все більш очевидною 

стає неефективність міжнародних політико-правових підходів щодо 

розв’язання таких конфліктів, пов’язаних з появою нових невизнаних 

держав - державоподібних утворень в умовах сучасних міжнародних 

відносин. 

Додаткової актуальності темі даного дослідження надає той, на 

жаль, тепер вже реальний факт, що на теренах України з’явилися й 

існують тимчасово окуповані території – т. зв. «Донецька Народна 

Республіка» («ДНР»), «Луганська Народна Республіка» («ЛНР») та 

анексований Крим. 

На регіональну безпеку держав дедалі більше впливають процеси 

глобалізації, які визначають головні тенденції розвитку світової 

економіки та політики, а також призводять до кардинальних змін у 

міжнародному безпековому середовищі, яке стає все більш динамічним 

і суперечливим. Відзначимо, що процеси глобалізації наразі 

перетворилися на найважливіший фактор впливу на політику безпеки 

та оборони провідних держав світу на найближчу, середньострокову й 

довгострокову перспективу, що ставить перед Україною вкрай важливе 
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завдання визначити та оцінити характер й значущість сучасних 

викликів і загроз для її національної безпеки [12, с. 4]. Сучасні збройні 

конфлікти, переважно, мають внутрішній характер, в їх основі лежать 

міжнаціональні, міжетнічні або міжконфесійні протиріччя.  

На жаль, проблематика забезпечення регіональної безпеки, наразі є 

вкрай актуальною для України, адже внаслідок російської агресії проти 

України, окупації Автономної Республіки Крим та подій на Сході 

України, системи європейської (регіональної) та універсальної безпеки 

виявилися багато в чому безпорадними та неефективними, поставивши 

під загрозу подальший сталий розвиток на континенті. При цьому 

Україна опинилася на зламі глобальної системи безпеки, у 

найгарячішій точці зіткнення інтересів провідних держав світу, які 

домінують у глобальних економічних процесах та впливають на 

вирішення проблем міжнародної безпеки. Вбачається, що Україна 

також має бути залучена до процесу регулювання глобальних проблем 

міжнародної безпеки, оскільки міжнародне співтовариство увійшло в 

нову фазу розвитку – фазу становлення нової системи міжнародно-

правових відносин, яка змогла б дати відповіді адекватні новим 

викликам сучасності.  

Надаючи загальну характеристику проявів нових форм сучасних 

воєнних конфліктів, особливостей їх застосування в Україні, не можна 

не зупинитися на виробленні деяких загальних підходів до ймовірної 

стратегії протидії «гібридним загрозам». І в цьому плані слід 

виокремити деякі ключові моменти. 

По-перше, сьогодні абсолютно очевидно, що досягнення перемоги у 

війнах такого типу неможливе без адаптації чинної Воєнної доктрини 

України до нових реалій, без оновлення й удосконалення Стратегії 

національної безпеки України та інших базових документів, які мають 

бути скориговані з урахуванням нинішньої воєнної та суспільно-

політичної ситуації в країні. Треба усвідомити, що в «гібридних війнах» 

традиційні, конвенціональні методи ведення воєнних дій не завжди 

ефективні, що війни такого типу, як правило, ведуться тривалий час, 

що супротивник намагатиметься максимально розширити географію 

конфлікту з утягуванням у нього дедалі більшої кількості населення. 

По-друге, важливим завданням, яке необхідно вирішувати в умовах 

«гібридної війни», є забезпечення повної довіри військовослужбовців і 

населення країни до силових структур держави. Затяжний характер 

«гібридних конфліктів» може викликати певне невдоволення та 
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критику як з боку особового складу силових формувань, так і з боку 

громадян країни, політиків, засобів масової інформації на адресу 

військового командування, звинувачення їх у невмілому плануванні, 

організації управління і т. п. Не можна забувати і про одну з важливих 

складових розуміння сутності «гібридної загрози», зокрема 

усвідомлення факту ігнорування супротивником моральних та етичних 

обмежень під час ведення операцій. 

Загалом воєнно-політична обстановка, що склалася сьогодні 

довкола держави, вимагає повного переосмислення загальних підходів 

до підтримання національної безпеки України, кардинальної 

перебудови всього сектора безпеки та оборони держави з метою 

приведення його у відповідність до нових викликів та загроз. 

Як бачимо, російсько-український конфлікт представив перед 

світовою спільнотою ряд викликів: по-перше, руйнування регіональної 

та глобальної системи та гарантій безпеки; по-друге, зниження 

ефективності міжнародних механізмів впливу на регулювання 

конфлікту, зокрема зростання практики застосування сили у вирішенні 

конфліктів між державами, ослаблення ролі міжнародних договорів 

щодо непорушення територіальної цілісності та незалежності, 

суперечності основних принципів міжнародного права; по-третє, 

активізація сепаратиських рухів та терористичних дій. 

Виходячи з вище перерахованого, необхідно звернути увагу на 

складність, динамічність і непередбачуваність військово-політичних і 

економічних процесів, що відбуваються в світі і позначаються на 

безпеці та інтересах України. Зараз, на жаль, в більшості своїй всі ці 

процеси не сприяють поліпшенню обстановки навколо нашої держави, 

а навпаки – створюють нові виклики і загрози як світової та 

регіональної стабільності, так і безпосередньо Україні, яка фактично 

знаходиться в центрі геополітичного протистояння між Заходом і 

Сходом з їх цивілізаційними цінностями, політико-економічними та 

військовими системами. 
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BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE W XXI WIEKU – 

UWARUNKOWANIA I ZAGROŻENIA 

 

Pojęcie „bezpieczeństwo” wywodzi się od łacińskiego słowa securitas, 

które oznaczało polityczną stabilność. W znaczeniu ogólnospołecznym 

bezpieczeństwo obejmuje zaspokojenie potrzeb: istnienia, przetrwania, 

pewności, stabilności i całości. Pojęcie to występuje w wielu dyscyplinach 

naukowych: politologii, nauce o stosunkach międzynarodowych, historii, 

socjologii, psychologii, ekonomii i prawie i in. Od dalszego czasu następuje 

ewolucja pojmowania bezpieczeństwa, poszerza się zakres postrzegania tego 

zjawiska, zwłaszcza od zakończenia zimnej wojny proces ten ulega 

szczególnemu przyspieszeniu. Pojęcie bezpieczeństwa jest nierozerwalnie 

związane z podstawowymi potrzebami każdego człowieka i grup 

społecznych, dlatego też zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom należy 

do podstawowych funkcji każdego państwa. 

Bezpieczeństwo jest potrzebne każdemu człowiekowi, gdyż warunkuje 

jego spokój i możliwość niezakłóconego rozwoju. Dla wszystkich jednostek, 

grup społecznych, systemów społecznych i państw bezpieczeństwo jest 

potrzebą egzystencjalną i wiąże się z istnieniem, przetrwaniem, 

niezależnością, tożsamością i rozwojem.  

Po upadku ZSRR, Polska  stanęła przed wyzwaniami, jakim było m.in. 

zagwarantowanie suwerenności i bezpieczeństwa państwa polskiego, lecz 

także musiała sprostać wymaganiom, stawiającym Polskę - jako 

równoprawnego partnera na arenie międzynarodowej również w kwestiach 

zapewnienia bezpieczeństwa międzynarodowego (NATO, UE). 

W niniejszym opracowaniu zostaną szerzej przedstawione: 

bezpieczeństwo międzynarodowe, jego uwarunkowania i zagrożenia. 
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«ЗАМОРОЖЕНІ» КОНФЛІКТИ  

ЯК НАСЛІДОК ГЕОПОЛІТИКИ РОСІЇ 

  

 Одним з найбільш ключових та важливих завдань, яке стоїть 

перед світовим співтовариством, та яке потребує негайного вирішення 

є питання забезпечення міжнародного миру та безпеки. Адже, сьогодні 

на політичній карті світу виникають як нові збройні конфлікти, так і в 

невирішеному досі стані залишається значна кількість конфліктів, які 

отримали статус «замороженого» протистояння.  

 Якщо поглянути на географію таких конфліктів, то вона є 

доволі широкою. Так, основними конфліктогенними регіонами на 

пострадянському просторі де конфлікти знаходяться в 

«замороженому» стані, є території, так званих, самопроголошених 

Нагірно - Карабахської Республіки, Придністровсько - Молдавської 

Республіки, Республіки Абхазія, Південно - Осетинської Республіки, з 

2014 року до цього переліку можна, на жаль, віднести і тимчасово 

окуповану РФ територію АРК та частину територій Донецької та 

Луганської областей. На Близькому Сході вони в основному 

представлені арабсько - ізраїльським протистоянням. Крім того, 

існують також численні конфлікти на території Азії та Африки. В 

Європі це в першу чергу конфліктні регіони колишньої Югославської 

республіки, а також досі невирішеним залишається Кіпрське питання. 

Безперечно кожен з даних конфліктів має свою достатньо складну 

внутрішню історію та причини виникнення. Проте, не менш важливим, 

на наш, погляд залишається зовнішній фактор, який безпосередньо 

впливає на процес врегулювання конфліктів, і якому ми приділимо 

свою основну увагу.  

Проекцією геополітичного суперництва та боротьби великих держав 

за ресурси і зони політичного впливу на регіональному та локальному 

рівні є стимулювання місцевих конфліктів. Хоча сучасні конфлікти 

мають переважно внутрішній характер і їхньою основою є 

міжнаціональні, міжетнічні або міжконфесійні протиріччя, зовнішнє 

втручання з боку великих потуг дуже час- то не стільки влагоджує, 
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скільки загострює конфлікти. Зокрема, така тенденція яскраво 

ілюструється політикою Російської Федерації. Її активне 

посередництво у врегулюванні конфліктів на пострадянському 

просторі не мало успіху в жодному з них, а навпаки, призвело до 

загострення протистояння [ 1, c. 36]. 

І цьому, на наш погляд, є логічне пояснення. РФ розглядає 

територію пострадянського простору виключно як зону свого 

геополітичного впливу, тим самим зберігаючи напруженість у зонах 

«заморожених» конфліктів, вона впливає як на внутрішню та зовнішню 

політику даних держав, так і на загальну політику ЄС та НАТО. 

Зокрема, екс-віце-прем’єр з євроінтеграції України Олег Рибачук 

зазначає: «Росія діє за принципом – захоплюють територію, створюють 

кризу, потім кажуть, що потрібно з цієї кризи виходити. Те, що є, вже 

є, а тепер давайте думати, як нам жити далі. Це примітивна тактика, але 

вона спрацьовує – так вони фактично захопили частину території 

Грузії. Тепер роблять це в Україні» [ 2].  

При цьому РФ не обмежується тільки ближнім зарубіжжям – так 

Москва, як вважає Володимир Горбулін, за певних умов може почати 

грати на «заморожування» конфлікту в Сирії. «При досить умовній 

результативності переговорів (як і в Україні, в Сирії режим «припи-

нення вогню» є швидше фікцією) між США і РФ, для останньої так-

тичне завдання залишається такою ж, як і в Україні: «заморожування» 

конфлікту, якщо його не вдасться вирішити вигідним для Москви 

чином», – пише він. При цьому, на думку експертів, не варто очікувати, 

що нинішнє російське керівництво в перспективі відмовиться від 

використання «заморожених» конфліктів у своїй зовнішній політиці. 

«До того часу поки існуючий режим в РФ буде залишатися, буде 

залишатися ця політика. Така політика РФ характерна не тільки для 

існуючого режиму РФ, а взагалі для РФ – це її генетика. Це історично 

сформовані традиції. Тому очікувати, що хоча б в найближчому часу 

щось зміниться, немає підстав», – вважає Микола Сунгуровський [ 2]. 

Таким чином, підсумовуючи потрібно зазначити наступне, країни 

ЄС, а особливо США повинні застосовувати більш рішучі заходи, щодо 

стримування та нейтралізації тієї агресивної політики, яку сьогодні 

веде РФ. Адже, ми повинні розуміти, що метою путінського режиму є 

не Україна, Грузія, Сирія чи якась окремо інша держава, його метою є 

дестабілізація та підрив загальносвітової системи безпеки. 
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PRZYSZŁOŚĆ MIĘDZYNARODOWYCH REGULACJI  

DOTYCZĄCYCH DÓBR WSPÓLNYCH LUDZKOŚCI 

 

Cel pracy: Przedstawienie stanu obecnego i ocena pożądanych kierunków 

rozwoju międzynarodowych umów dotyczących obszarów takich jak 

Antarktyda, środowisko naturalne w rozumieniu całościowym (np. w 

odniesieniu do prób z bronią jądrową), przestrzeń kosmiczna. 

Uzasadnienie: Zawierane Traktaty międzynarodowe dotyczące tych 

zagadnień były z wielu powodów konstruowane albo wokół szeregu 

ogólników, albo nie przystawały do potrzeb czasu w którym powstawały, na 

przykład uprzedzały o wiele lat zmiany technologiczne, które zachodziły 

wolniej. Nie przewidziano też, że przyśpieszający wyścig na omawianych 

obszarach układ dwublokowy zniknie i istotnie spowolni ten wyścig, a 

tworzący się wielobiegunowy układ w systemie międzynarodowym 

przyniesie inne problemy odnośnie regulacji wskazanych w temacie. 

Główny problem badawczy: W jakim kierunku powinny ewoluować bądź 

zmieniać się formalno-prawne lub nieformalne regulacje i mechanizmy 

zabezpieczające przed przywłaszczaniem wspólnych dla ludzkości obszarów 

przez konkretne podmioty ? 

Hipoteza główna: Możliwe jest pozostawieniu części uregulowań w 

formie zmienionej w niewielkim stopniu, niemniej są też takie wymagające 

ponownego uregulowania. 

Główne metody badawcze: analiza treści, analiza danych statystycznych 
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BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE  

W XXI WIEKU – POSTMODERNIZM REALIZMU 

 

Ewolucja bezpieczeństwa międzynarodowego, i szerzej ładu 

międzynarodowego, często jest obecnie analizowana w kontekście „powrotu 

do historii”, tj. renesansu myślenia w kategoriach realizmu politycznego. 

Świadczyć o tym ma wzrost (ponowny) znaczenia siły militarnej w 

stosunkach międzynarodowych, spadek zaufania do instytucji 

międzynarodowych, odradzające się partykularyzmy i ogólny kryzys 

liberalnej wizji świata. Identyfikowanie tych procesów z realizmem jest 

jednak upraszczaniem rzeczywistości – katalog zagrożeń i wyzwań dla 

współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego jest bowiem inny, niż 

wynikałoby to z założeń realizmu. Zagrożenia i wyzwania są 

wielowymiarowe i nie ograniczają się do wymiaru militarnego, co 

bynajmniej nie umniejsza jego znaczenia. Funkcjonuje on jednak w 

sprzężeniu z innymi wymiarami (ekonomiczny, informacyjny, 

energetyczny), a o wygranej bądź przegranej nie decyduje jedynie twardy 

potencjał, ale także umiejętne wykorzystanie miękkich komponentów 

(perswazji, informacji/dezinformacji) – tym samym, w warstwie 

epistemologicznej, mowa raczej o konstruktywizmie. Istotną konsekwencją 

(i często pomijaną) jest zatarcie, poprzez intensywność „miękkich” 

oddziaływań, kluczowego dla realizmu kryterium: racjonalności. W 

mnogości narracji, kreowanych przez różnorodne i konkurujące ośrodki, 

racjonalność działań i decyzji ulega coraz dalej idącej subiektywizacji i 

wpływom zewnętrznym. W efekcie, paradoksalnie, myślenie w kategoriach 

realizmu (interes, racjonalność potencjał) zaczyna być determinowane nie 

przez czynniki obiektywne, ale przez różnorodne i eklektyczne 

uwarunkowania o iście postmodernistycznym charakterze. W sposób 

zasadniczy, zwłaszcza w połączeniu z wielowymiarowością zagrożeń i 

wyzwań, pogłębia to dylemat bezpieczeństwa (typowy wszak dla 

realistycznej wizji świata). 
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ROSYJSKIE KONCEPCJE BEZPIECZEŃSTWA 

EUROPEJSKIEGO PO 1991 ROKU A KRYZYS NA UKRAINIE 

 

W artykule zostaną poddane analizie kluczowe koncepcje i idee 

stosowane przez Federację Rosyjską w odniesieniu do europejskiego 

porządku bezpieczeństwa oraz pozycja Rosji w stosunku do głównych 

podmiotów międzynarodowych w warunkach świata post-bipolarnego. 

Federacja Rosyjska marginalizuje znaczenie organizacji w bezpieczeństwie 

europejskim, główne z powodu niemożności przeforsowania swoich 

interesów politycznych i militarnych. Celem autora jest zbadanie, w oparciu 

o rosyjskie koncepcje bezpieczeństwa europejskiego, przyczyny bardziej 

pragmatycznej, selektywnej i instrumentalnej polityki zagranicznej 

Federacji Rosyjskiej, jak również implikacje wojny na Ukrainie dla 

porządku bezpieczeństwa w Europie. Dodatkowo poddane analizie zostaną 

reakcje państwa oraz europejskich organizacji na konflikt. Celem jest 

uzyskanie odpowiedzi na pytanie o perspektywy i wyzwania zarządzania 

bezpieczeństwem w Europie. Do analizy zastosowana zostanie 

neoklasyczna, realistyczna perspektywa teoretyczna. 
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РОЯМОНТСЬКИЙ ПРОЦЕС ЯК ЕТАП ФОРМУВАННЯ 

БЕЗПЕКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЄС ЩОДО ЗАХІДНИХ БАЛКАН 

 

У зв’язку зі становленням Європейської безпекової та оборонної 

політики наприкінці 1990-х рр. збільшується роль Європейського 

Союзу (ЄС) у забезпеченні безпеки регіону Західних Балкан з 

одночасним заміщенням НАТО [1, с. 31]. Важливим етапом 

формування політики ЄС щодо Західних Балкан, в тому числі в 

безпековій сфері, є Роямонтський процес, малодосліджений у 

вітчизняній літературі.  
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Після закінчення боснійської війни країни ЄС прагнули брати 

активнішу учать у створенні структур післявоєнного врегулювання в 

колишній Югославії. Так само, як і Пакт стабільності для Європи, 

ухвалений в березні 1995 р., ідея стабілізації Балкан мала французьке 

походження: Франція, що тоді головувала в ЄС, запропонувала 

відкрити регіональний круглий стіл для країн Південно-Східної Європи 

(ПСЄ). На Лондонській конференції з імплементації миру 8–9 грудня 

1995 р. ЄС взяв на себе відповідальність підтримувати ОБСЄ в процесі 

демократизації Боснії і Герцеговини (БіГ), а також разом зі Світовим 

банком нести головну відповідальність за відновлення країни [2]. Після 

двосторонніх німецько-французьких консультацій ідея нового пакту 

стабільності обговорювалася в ЄС, а потім була запропонована 

міжнародній спільноті. 13 грудня 1995 р., за день до офіційного 

підписання Дейтонської угоди, в Роямонті під Парижем була прийнята 

«Декларація про процес стабілізації та добросусідства», яка розпочала 

Роямонтський процес (РП)1 [3, p. 331]. Його мета – сприяти 

довгостроковій стабільності та добросусідству в ПСЄ та побудові 

«нової Європи демократії, миру, єдності» [4]. Цей підхід, призначений 

для виконання Дейтонського мирного плану в довгостроковій 

перспективі, водночас зосереджувався на найближчих завданнях, а 

саме «поліпшення або поступове відновлення діалогу, запобігання на-

пруженості та кризи, примирення, регіональне співробітництво, еконо-

мічна реконструкція та добросусідські відносини» країн ПСЄ. 26 люто-

го 1996 р. Рада ЄС схвалила «платформу» для розвитку процесу [4].  

Перша зустріч РП відбулася 24 квітня 1996 р. у Відні, під час якої 

учасники зазначили, що процес спрямований на всеосяжний процес 

стабілізації, включно з політичними, громадянськими, культурними та 

інформаційними аспектами встановлення добросусідських відносин та 

субрегіонального співробітництва. Взагалі результати перших 

чотирьох зустрічей РП були досить незначними. Але цей підхід 

забезпечив форум для обміну інформацією про двосторонні та 

багатосторонні ініціативи в регіоні та для спільного розгляду проектів 

щодо посилення стабільності, в яких всі зацікавлені сторони, включно 

з СРЮ, могли брати участь на рівних засадах. Були започатковані 

                                                      
1 Відбулася зустріч міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, 

представників п’яти держав-правонаступниць Югославії, Албанії, Болгарії, 

Угорщини, Румунії, Туреччини, а також США, Росії, Ради Європи та ОБСЄ. 
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контакти та обмін інформацією між різними регіональними та 

субрегіональними ініціативами [2, p. 332].  

Першого прогресу було досягнуто на зустрічі 27 жовтня 1997 р. в 

Стамбулі заснуванням посади Координатора РП. 28 листопада 1997 р. 

ним став грецький дипломат П. Роумеліотіс [3, p. 333], а 26 січня 1998 

р. було схвалено План дій для Координатора [4]. Він відповідав за 

представництво й подальший розвиток процесу, ідентифікацію, 

планування та організацію проектів і програм, пошук джерел 

фінансування, мав координувати співпрацю між учасниками процесу, 

недержавними організаціями (НДО) та іншими регіональними та 

субрегіональними ініціативами, між спонсорами та місцевими 

проектами, а також зі Спеціальним представником ОБСЄ з питань 

регіонального розвитку довіри та роззброєння у відповідності до 

положень статті V Додатку I-Б Дейтонської угоди [4].  

На шостій конференції РП 31 березня – 1 квітня 1998 р. в Афінах 

було прийнято «Медіа-план дій щодо миру, порозуміння і 

толерантності в ПСЄ». Вперше в зустрічі взяли участь координатор 

Ініціативи зі співробітництва в ПСЄ (ІСПЄ)1 та представник 

Європейського парламенту (ЄП). Було представлено 45 проектів, з яких 

36 відповідали стандартам РП, зокрема щодо створення регіональних 

мереж і транскордонного співробітництва. Особливо активними 

виявилися НДО з Греції, СРЮ та КЮРМ2. Греція, Люксембург і 

Нідерланди заявили про готовність фінансувати початкові проекти [3, 

p. 334]. 10–11 липня 1998 р. у Салоніках відбулася міжнародна зустріч 

НДО, в якій взяли участь представники понад 100 НДО країн-учасниць 

з метою підготовки порядку денного конкретних проектів РП. Сфера 

інтересів учасників – освіта, культура, інститути, спілкування та 

наукові дослідження [5]. Наступна зустріч з питань співпраці з НДО 

відбулася в травні 1999 року в Тирані. 

Парламентський вимір співробітництва в межах РП було 

започатковано 21 вересня 1998 р. у Брюсселі під час наради за участю 

ЄП та голів комітетів закордонних справ національних парламентів 

країн-учасниць. Представники висловили готовність прийняти план дій 

                                                      
1 Ініціатива зі співробітництва у Південно-Східній Європі – заснована в грудні 

1996 р. для сприяння регіональному миру та стабільності серед країн 

Південно-Східної Європи шляхом спільної діяльності та сприяння інтеграції 

країн до ЄС і НАТО. 
2 КЮРМ – колишня Югославська Республіка Македонія  
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щодо посилення співробітництва та сприяння парламентаризму. 1–3 

жовтня 1998 р. у Будапешті відбулася багатостороння зустріч, 

організована Радою Європи в межах РП з питань правового статусу 

НДО та їхньої ролі в регіоні, методів отримання правового визнання та 

забезпечення фінансування. Наступне засідання РП було проведене 17 

листопада 1998 р. у Граці під керівництвом Австрії. Ключова тема –

співробітництво в галузі освіти з метою сприяння толерантності й 

демократії в регіоні [5]. 

Інституціалізація РП відбулася 9 листопада 1998 р., коли Рада ЄС 

прийняла Спільну позицію щодо процесу стабільності та 

добросусідства в ПСЄ, інтегрувавши РП до СЗБП ЄС. Було 

встановлено правову основу для фінансування окремих проектів РП на 

основі бюджету Єдиної спільної програми, а також визначено сегмент 

фінансового інструменту ФАРЕ1 для проектів РП (схвалений 

Європарламентом 1999 р.) [4].  

Політичний діалог в межах РП сприяв еволюції політики ЄС у 

регіоні. 29 квітня 1997 р. Рада ЄС затвердила Регіональний підхід щодо 

країн ПСЄ, яким створювалися політичні й економічні умови для 

розвитку двосторонніх відносин ЄС з Албанією, БіГ, Хорватією, СРЮ 

та КЮРМ. Цей підхід включав два головні складники: успішну 

імплементацію Дейтонських угод і створення простору політичної 

стабільності та економічного процвітання Західних Балкан [3, p. 335]. 

У розпал Косовської кризи в травні 1999 р. на основі Регіонального 

підходу, а також відповідно до Спільної стратегії ЄС щодо Західних 

Балкан, анонсованої в 1998 р. Радою ЄС у Відні, ЄК запропонувала 

інтеграційну стратегію для Західних Балкан – Процес стабілізації та 

асоціації. Водночас РП дав поштовх спільній ініціативі ЄС і США: 10 

червня 1999 р. в Кельні було ухвалено Пакт стабільності для Південно-

Східної Європи, запущений у дію на саміті в Сараєво 30 липня 1999 р. 

Відтоді РП інкорпоровано до Пакту стабільності для Південно-Східної 

Європи під егідою ОБСЄ. 

Отже, Роямонтський процес сприяв стабілізації Західних Балкан, 

розвиваючи регіональне співробітництво між країнами ПСЄ за 

допомогою проектів, спрямованих на зміцнення добросусідських 

відносин. Розпочавшись як ініціатива ЄС з підтримки імплементації 

                                                      
1 PHARE – фінансовий інструмент ЄС, започаткований 1989 р. на допомогу 

країнам-кандидатам з Центрально-Східної Європи у підготовці до вступу до 

ЄС 
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цивільних аспектів Дейтонської угоди, Роямонтський процес залучив 

країни ПСЄ та інших учасників з метою стабілізації та забезпечення 

безпеки на Балканах і став важливим етапом формування політики ЄС 

в Західних Балканах.  
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КОНЦЕПЦІЯ СОЦІЕТАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ  

У ПРАЦЯХ БАРРІ БУЗАНА 

 

Питання безпеки займає одне з центральних місць у працях 

теоретиків міжнародних відносин, адже її гарантування складає основу 

політики будь-якої держави. Після закінчення «холодної війни» 

традиційна державоцентристська концепція безпеки стала об’єктом 

критики з боку представників сучасних теорій. Завершення епохи 

протистояння між США та Радянським Союзом вказало на існування 

складної системи недержавних учасників міжнародних відносин та 

різноманітних загроз невійськового характеру, що призвело до 

виникнення нових підходів до дослідження безпеки, які передбачають 

значно ширше трактування самого поняття безпеки.  

У 90-х роках ХХ ст. науковці, об’єднані у межах Копенгагенського 

інституту дослідження миру (Copenhagen Peace Research Institute) – 

Баррі Бузан, Олі Вейвер і Яап де Вільде – через теорію сек’юритизації, 

концепцію секторів безпеки і теорію регіональних комплексів безпеки, 

представили новий напрям вивчення безпеки. Теоретичне 

обґрунтування концепцій соціетальної безпеки та сек’юритизації і 

введення їх до наукового обігу вважають найвагомішим внеском 

Копенгагенської школи [1, с. 104]. Саме тому дана доповідь присвячена 

розгляду цих концепцій.  

Поділ безпеки на сектори був запропонований британсько-

канадським політологом, професором Лондонської економічної школи, 

Баррі Бузаном у праці «Люди, держави і страх: Порядок денний 

дослідження міжнародної безпеки після холодної війни» [3]. Автор 

акцентує на тому, що не лише держава є «референтним об’єктом» 

безпеки. Ним виступає також суспільство, що визначається 

дослідником як соціальна одиниця (нація, етнічна група, клан чи будь-

яка інша спільнота), котра забезпечує локус для ідентифікації її членів 

[4, с. 20]. Суспільні групи характеризуються певним рівнем соціальної 

згуртованості та спільною (національною, культурною) ідентичністю, 

які і визначають їхню здатність відповідати на численні виклики 
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сучасності. Безпосередньо даної специфіки стосується поняття соціе-

тальна або суспільна безпека (societal security), яку Б. Бузан виокрем-

лює як найбільш чутливий з-поміж п’яти головних секторів безпеки 

(військова, політична, екологічна, економічна, соціетальна) [7, с 4–6].  

Спільна ідентичність суспільства (суспільної групи) породжує 

відчуття приналежності до однієї спільноти у етнічному, 

національному, культурно-цивілізаційному плані чи відповідно до 

релігійної приналежності. Виникнення загроз національній чи 

релігійній ідентичності може уразити значну частину суспільства. І 

якщо суспільство чи суспільна група вважає, що існують реальні 

загрози його ідентичності, настає стан соціетальної небезпеки. Якщо ж 

суспільна ідентичність не збігається з ідеологією держави, спільнота 

робить все для створення належних умов для безпеки свого існування. 

Будь-яка спроба забезпечити належний захист нації, що не є 

уособленням держави, неминуче створює загрозу державній безпеці. Б. 

Бузан стверджує, що соціетальні загрози є навіть серйознішими, ніж 

зовнішні загрози, а тому їх відсутність складає запоруку стабільності 

всередині держави [5, с. 233].  

Незважаючи на те, що захист суспільства від зовнішніх загроз є 

безпосередньою компетенцією державного апарату, на думку 

однодумця Б. Бузана, О. Вейвера, за умови зростання державної влади, 

з часом вона сама може ставати джерелом загрози своїм власним 

громадянам [6, с. 158]. Б. Бузан також стверджує, що загроза безпеці 

суспільства може бути спричинена репресивною політикою держави 

щодо певних суспільних груп. 

Таким чином, соціетальна безпека означає фактично «безпеку 

ідентичності», що має принципове значення. Соціетальна безпека 

визначається як «стійкість, у межах прийнятних умов для еволюції, 

традиційних моделей мови, культури, релігійної і національної 

ідентичності та звичаїв» [3, 19]. Соціетальна безпека, відповідно до Б. 

Бузана, залежить безпосередньо від здатності суспільства (суспільних 

груп) до самозбереження і спроможності протистояти потенційним чи 

реальним загрозам [4], навіть в умовах, коли воно виступає проти 

держави. Важливо зазначити, що сектор соціетальної безпеки не 

прив’язаний до певної території, як, зокрема, державна/національна 

безпека, коли питання безпеки держави та суспільства загалом 

вступають у протиріччя (наприклад, курдське питання). 
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Сек’юритизація визначається представниками Копенгагенської 

школи як процес переведення політичними суб’єктами питань 

внутрішньої політики у площину національної безпеки. При цьому 

відбувається cуб’єктивне сприйняття явища або події як загрози 

безпеці. Б. Бузан наголошує, що існує відмінність між тим, «що 

сприймається як загроза, і тим, що може бути об’єктивно оцінено як 

загроза». Загрози, що представляються як реальні можуть такими не 

виявитися, однак вони все ж здатні призвести до реальних наслідків [5, 

с. 233]. Теоретик вважає, що «безпека може бути встановлена 

об’єктивно (якщо існує реальна загроза) та суб’єктивно (у випадках, 

коли вона сприймається як загроза), і ніщо не гарантує об’єднання цих 

двох ліній поведінки» [4, с. 287].  

Сек’юритизація загроз соціетальній безпеці створює основу відно-

син між державою та суспільством. З одного боку, правляча еліта може 

формувати і скеровувати відчуття загрози суспільству у своїх власних 

інтересах. Інша річ, що і населення держави здатне нав’язувати держав-

ній еліті відчуття небезпеки і таким чином впливати на політику дер-

жави. А це, у свою чергу, може створити підґрунтя для виникнення між-

національної, міжрелігійної чи міжконфесійної ворожнечі у державі.  

Концепції соціетальної безпеки та сек’юритизації загроз суспільству 

мають важливе значення для розуміння особливостей процесів міграції 

до країн ЄС і специфіки адаптації мігрантів до умов європейських країн 

та їх інтегрування у європейські суспільства – питань, що є 

надзвичайно актуальними сьогодні. Адже міграція і пов’язані з нею 

процеси (адаптація, інтеграція, асиміляція, автосегрегація, ін.) можуть 

сприйматися суспільством чи певними соціальними групами як прямі 

виклики їх безпеці, а тому цілком ймовірною видається можливість їх 

сек’юритизації і використання державним керівництвом для обґрунту-

вання своєї політики. 

 

Список джерел та літератури 

1. Корнієвський О. Концепт суспільної безпеки: сучасний науково-

експертний дискурс / О. Корнієвський // Українська національна 

ідея: реалії та перспективи розвитку. – Вип. 21. – 2009. – С. 103–

107.  

2. Хельберг У. І. Сек’юритизація як політичний феномен / У.І. 

Хельберг // Маґістеріум. Політичні студії. – Вип. 46. – 2012. – С. 64–

67. 



Трансформація міжнародної безпеки 105 

3. Buzan B. People, States and Fear: An Agenda for International Security 

Studies in the Post-Cold War Era / Barry Buzan. – London: Harvester 

Wheatsheaf, 1991. – 393 p.  

4. Buzan B. The Evolution of International Security Studies / B. Buzan, L. 

Hansen. – Cambridge: Cambridge University Press, 2009. – 384 p. 

5. Saleh A. Broadening the Concept of Security: Identity and Societal 

Security / Alam Saleh // Geopolitics Quarterly. – Vol. 6. – No. 4. – 

Winter 2010. – P. 228 – 241. 

6. Security: a New Framework for Analysis / by Barry Buzan, Ole Wæver, 

Jaap de Wilde. – Lynne Rienner Publishers; Boulder London, 1998. – 

240 p. 

7. Stone M. Security According to Buzan: A Comprehensive Security 

Analysis / Marianne Stone // Security Discussion Papers. – Series 1. – 

Spring 2009. – 11 p.  

 

  



Transformacja bezpieczeńswa międzynarodowego 106 

НОВІТНІ ФОРМИ ЗАГРОЗ МІЖНАРОДНІЙ БЕЗПЕЦІ 

NOWE FORMY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA 

MIĘDZYNARODOWEGO   

 

 

Олександр Амоша 

Академік НАН України, д.е.н. 

Інститут економіки промисловості НАН України 

Олександр Сердюк 

 кандидат економічних наук 

Інститут економіки промисловості НАН України  

 

ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ 

ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СПІВПРАЦІ 

 

На сьогоднішній день енергетичний сектор Польщі характери-

зується високою часткою теплової генерації, на яку припадає 92 % 

загальнонаціонального виробництва електроенергії (6 % припадає на 

вітрову енергію, 1 % - на гідроенергію). До складу сектору теплової 

енергетики входять 19 теплових електростанцій (ТЕС) та 10 теплових 

електроцентралей (ТЕЦ), сумарна встановлена потужність яких 

складає 37,3 ГВт. Як основний вид палива польські ТЕС та ТЕЦ 

використовують вугілля. Так, у 2017 р., 80,9 % електроенергії було 

вироблено шляхом вугільної генерації, тоді як на газ та нафту припало 

3,8 % та 1,3 %. 

Паливні потреби теплової енергетики забезпечують вітчизняні 

вугільні компанії, що займаються вуглевидобутком у Верхньосилезь-

кому,  Валбжихському та Любленському вугільних басейнах. Майже 

дві третини видобутого в країні вугілля, використовується в енергетиці. 

До ключових недоліків енергетичного сектору Польщі слід віднести 

екологічні фактори. Висока частка вугільної генерації наряду зі 

зношеністю устаткування ТЕС (термін експлуатації 62 % потужностей 

теплової генерації перевищує 30 років), негативним чином 

позначаються на екологічному середовищі країни. Так, у 2013 році, у 

ряді місць Польщі було зафіксовано найвищій у Європі рівень 
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концентрації забруднюючих речовин, що у декілька разів перевищував 

встановлені норми (директива 2008/50/ЕС [1]). 

У цілому польську енергетичну систему можна визначити як  

самодостатню, незалежну структуру. Однак попри це, її політика щодо 

домінування вугільної генерації електроенергії йде врозріз 

енергетичній політиці Європейського Союзу (ЄС) в частині зниження 

викидів забруднюючих речовин в атмосферу (директива 2009/29/EC 

[2]). Традиційно у європейських країнах ця проблема вирішувалась 

шляхом заміщення потужностей теплової енергетики відновлюваль-

ними джерелами енергії. У деяких випадках, зокрема у Франції, мало 

місце нарощування потужностей атомної енергогенерації. Для Польщі, 

такі альтернативи є суперечливими з точки зору економічної 

доцільності, оскільки: 

- для будівництва власних АЕС необхідно залучити великі обсяги 

інвестиційних коштів; 

- процес будівництво АЕС займає тривалий період; 

- апріорі існує невизначеність щодо економічної ефективності 

експлуатації об’єктів відновлювальної енергетики (в залежності від 

інвестиційних витрат, місць розташування, погодних умов); 

- збільшення частки відновлювальних джерел знижуватиме 

стабільність функціонування енергетичної системи. 

Виходячи з такої невизначеності, логічною альтернативою для 

польської енергетики стає нарощування імпорту електроенергії із 

сусідніх країн. На користь цього варіанту свідчать наступні аргументи: 

- знімається питання щодо залучення інвестиційних коштів у 

будівництві нових об’єктів енергетики; 

- зберігатимуться у функціонуючому стані (на низьких 

потужностях) об’єкти теплової енергогенерації, що є стратегічно 

важливим з точки зору національної безпеки; 

- забезпечуватиметься стабільність функціонування енергетич-

ної системи, оскільки у будь-який момент потужності теплової 

енергогенерації можуть у повному обсязі прийняти навантаження на 

себе. 

Аналіз потенціалу української енергетичної системи показує, що 

Україна має значний ресурс для експорту електроенергії. На 

сьогоднішній день встановлена потужність української енергетичної 

системи становить 46,4 ГВт, з яких використовується лише 20,4 ГВт (у 

часи пікових навантажень). Однак, експортні можливості України 
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обмежуються двома факторами: по перше, наявні міжнародні лінії 

електропередач мають низьку пропускну спроможність; по друге, 

левова частка не використовуваних потужностей припадає на сектор 

теплової енергетики (оскільки Україна також має зобов’язання з 

обмеження викидів забруднюючих речовин, підвищення навантаження 

потужностей теплової генерації є недоцільним). Отже, виходячи з 

вищезазначеного, як експортний ресурс доцільно розглядати лише 

сектор атомної енергетики. 

У контексті українсько-польської співпраці (у сфері торгівлі 

електроенергією), доцільно виділити Хмельницьку та Рівненську АЕС 

(оскільки інші АЕС розташовані далеко від кордону з Польщею, що 

ускладнює транспортування електроенергії). Сукупна встановлена 

потужність цих електростанцій становить 4800 МВт. Середньорічне 

навантаження на енергоблоки Рівненської АЕС становить 1160 МВт (59 

% від потужності), Хмельницької АЕС 1995 МВт (99,9 % від 

потужності). З цього випливає, що при повному навантаженні на 

енергоблоки, Рівненська АЕС потенційно може експортувати до 

Польщі близько 10000 ГВт год. електроенергії на рік. Однак, наразі не 

існує технічної можливості передачі цієї електроенергії. 

На сьогоднішній день українська та польська енергетичні системи 

сполучені двома лініями електропередач: Хмельницька АЕС – Жешув, 

змінної напруги 750 кВ; Добротвірська ТЕС – Замость, змінної напруги 

220 кВ. Щорічно, за допомогою цих ліній, до Польщі експортується 

близько 1400 ГВт год. електроенергії. За рахунок чого, українська 

сторона отримує близько 50 млрд дол. США валютної виручки на рік. 

Під’єднання Рівненької АЕС до енергетичної системи Польщі 

суттєво розширить експортні можливості України. З огляду на 

географічне розташування Рівненської АЕС та особливості 

енергетичної системи Польщі, можна зробити висновок щодо 

доцільності будівництва лінії електропередач (змінної напруги 750 кВ) 

на ділянці Рівненська АЕС – Замость. Реалізація такого проекту дасть 

змогу додатково отримувати (від експорту електроенергії) до 70 млрд 

дол. США валютної виручки на рік. 

За умови використання можливостей імпорту електроенергії лінією 

Рівненська АЕС – Замость, Польща забезпечуватиме енергетичні 

потреби Люблінського Воєводства на 57 %, що у свою чергу дозволить 

скоротити обсяги власної вугільної енергогенерації на 2 %. З огляду на 
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те, що основним споживачем має стати Люблінське Воєводство, 

скорочення має насамперед торкнутися ТЕС Kozience та Stalowa Wola. 

Отже, у контексті реалізації українсько-польської співпраці в сфері 

енергетики, надані пропозиції доцільно сприймати як перший крок до 

об’єднання енергетичних систем двох країн. У подальшому можуть 

розглядатися концепції щодо будівництва додаткових ліній 

електропередач міжнародного сполучення та розбудови додаткових 

об’єктів ядерної енергетики в Україні. 
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Міжнародний інформаційний простір все активніше перетворю-

ється на поле для жорсткої конкуренції та боротьби в економічній, 

політичній, військовій та інших сферах. Таке протистояння супровод-

жується численним застосуванням сучасних інформаційних технологій 

для проникнення в інформаційні системи державних та комерційних 

організацій та заволодіння персональними даними і приватною 

інформацією окремих людей. З кожним роком така протиправна 

активність все частіше використовується в якості інструментів 

державної політики окремих держав. Різноманітні за видами та 

масштабом прояви елементів інформаційної війни, застосування 

інформаційного тероризму, здійснення кібершпіонажу і хакерських 
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атак завдають значних збитків як для людей та окремих компаній так і 

для держав і міжнародного співтовариства загалом.  

З огляду на це, проблеми захисту інформаційного простору та 

протидії кіберзлочинності потребують вирішення на міжнародному 

рівні насамперед за допомогою міжнародних правових інститутів та 

організацій на підставі багатосторонніх міждержавних угод та загаль-

ноприйнятих стандартів захисту інформаційних мереж та ресурсів. 

У прийнятій в 2000 році Окінавській Хартії глобального 

інформаційного суспільства, яка є одним із основоположних 

нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини в 

сучасному інформаційному просторі, особливу роль відведено боротьбі 

з комп’ютерною злочинністю, як однією з найнебезпечніших загроз 

інформаційному суспільству. Там нормативно закріплено, що «зусилля 

міжнародного співтовариства, спрямовані на розвиток глобального 

інформаційного суспільства, повинні супроводжуватись узгодженими 

діями щодо створення безпечного та вільного від злочинності 

кіберпростору» [1]. Для цього запропоновано  віднайти ефективні 

політичні рішення актуальних проблем захисту інформаційного 

простору від спроб несанкціонованого доступу та комп’ютерних 

вірусів. При цьому вважають за необхідне залучати представників 

промисловості та інших посередників для захисту важливих 

інформаційних інфраструктур. З метою вироблення єдиної ефективної 

позиції протидії кіберзлочинам положення Хартії знайшли подальшого 

розвитку в Європейській Конвенції «Про кіберзлочинність» 2001 року, 

яка була ратифікована Україною у 2005 році і протягом 2014-18 рр. 

Рада Європи за участі українських експертів проводить заходи щодо 

підтримки процесу імплементації Конвенції у законодавче поле 

держав-учасниць Ради Європи. В Україні підготовано ряд 

законопроектів, які мають на меті закріпити положення Конвенції в 

національному кримінально-процесуальному кодексі. 

Сучасна європейська стратегія безпеки має не меті реалізацію  

заходів щодо досягнення і підтримки високого рівня інформаційної 

безпеки у всіх її вимірах. Єврокомісія запроваджує цілісну стратегію 

кібербезпеки, постійно посилюючи компетенції ЄС та централізацію 

управління у цій сфері. У ЄС проводиться робота над створення єдиної 

бази даних про кіберзагрози та системи постійного обміну 

інформацією. Велика увага також приділяється питанням безпеки у 

мережі Інтернет, удосконаленню технічних стандартів і правил, 
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підтримці науково-дослідних впроваджень у сфері інформаційної 

безпеки, розвитку і регулюванню цифрового ринку товарів, захисту 

інтелектуальної власності. У структурі ЄС створено Європейське 

агентство з питань мережевої та інформаційної безпеки (ENISA), яке 

виступає інформаційним порталом для обміну інформацією, досвідом і 

знаннями у сфері інформаційної безпеки [2]. 

За останні роки суттєво зросла кількість заходів щодо 

інформаційної безпеки, особливо у військовій сфері, які Євросоюз 

здійснює у співробітництві з НАТО, об’єднуючи ресурси, досвід, 

повноваження цих організацій. У результаті взаємодія ЄС-НАТО стає 

основою євроатлантичної кібербезпеки, що насамперед покликана 

запобігати кризовим процесам та протидіяти різного роду атакам в 

інформаційному просторі та інформаційно-комунікаційних системах. 

Виконуючи функції забезпечення колективної безпеки, у своїй 

діяльності НАТО ставить кіберзахист одним із пріоритетних напрямів 

своєї діяльності. На думку експертів НАТО всі майбутні політичні й 

військові конфлікти відбуватимуться з активним використанням 

кіберпростору, а країни, які до цього належним чином не підготуються, 

будуть надзвичайно вразливими. Істотно підвищити рівень безпеки 

кіберпростору можна тільки завдяки тісному співробітництву, 

використовуючи сучасні комп’ютерні технології. Задля цього НАТО 

розробляє вимоги до своїх країн-членів щодо інформаційної безпеки та 

здійснює відповідну підтримку, зокрема у сфері професійної 

підготовки. У структурі НАТО діє декілька спеціалізованих структур: 

Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, Communications and 

Information Systems School, Industry Cyber Partnership, NATO Computer 

Incident Response Capability, а також Центр стратегічних комунікацій 

НАТО, які покликані насамперед забезпечити підготовку фахівців з 

інформаційної безпеки, розробляти стратегії та механізми виявлення та 

протидії загрозам в інформаційному просторі.  

У рамках співпраці України з Північноатлантичним Альянсом 

створена робоча група для координації проведення заходів у сфері 

кібербезпеки. Нового рівня така співпраця досягнула після створення 

Трастового фонду Україна-НАТО з питань кібербезпеки та підписаної 

угоди між СБУ та НАТО у липні 2017. Цією угодою, передбачено 

розбудову в Україні мережі ситуаційних центрів реагування на 

комп’ютерні інциденти та розгалуженої мережі автоматизованих 

датчиків подій, інтегрованих в інформаційні мережі об’єктів критичної 



Transformacja bezpieczeńswa międzynarodowego 112 

інформаційної структури. За кошти Трастового фонду для України 

придбано технічне обладнання та програмне забезпечення, яке повинно 

інтегруватися у загальну інфраструктуру національної системи 

кібербезпеки. Отримана інформація поступатиме до національної 

мережі ситуаційних центрів Держспецзв’язку та СБУ. Комплексна 

система захисту передбачає також створення та взаємодію центрів 

кібернетичної безпеки у системі Збройних сил України та Національній 

поліції з їх подальшим інтегруванням в національну мережу 

ситуаційних центрів. Реалізація запланованої програми дасть змогу 

інтегруватися Україні в єдину систему виявлення та протидії загрозам 

інформаційному простору, що сприятиме підвищенню захисту як на 

національному так і міжнародному рівнях. 

 

Список джерел та літератури 

1. Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства URL: 

www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/998_163 

2. The European Union Agency for Network and Information Security URL: 

www.enisa.europa.eu 

 

 

 

Ганна Дугінець 

кандидат економічних наук, доцент, 

Київський національний торговельно- 

економічний університет 

 

«ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ» В ГЛОБАЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ 

 

Визначальною тенденцією зрушень у технологічній структурі 

впродовж останніх десятиліть став безпрецедентний за темпами 

розвиток новітніх інформаційних технологій. У першу чергу, ця 

тенденція охопила економіки країн-лідерів у світовому господарстві, 

що призвело до формування в розвинених країнах сегменту 

інноваційно-інформаційної або «нової економіки». Так саме швидке 

формування такої економіки зумовило успіх США в останні 10 років у 

порівнянні із стагнацією в Японії та зменшенням темпів зростання 

економіки в країнах Західної Європи [5, c. 181, 186]. Поряд з цим 
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почали відбуватися процеси інтернаціоналізації економічної діяльнос-

ті, викликані браком ресурсів в умовах, коли новітні технології створю-

ють нові ринки та галузі, а також сприяють підвищенню конкуренто-

спроможності окремих секторів і національних економік в цілому. 

Нерідко новітні технології виступають драйверами зміни 

економічного укладу, так як мають потенціал якісного оновлення 

виробничих процесів, методів їх організації та залучених трудових 

ресурсів. Нові виробничі технології можуть викликати згортання 

масових виробництв, наприклад, в результаті переходу до індивіду-

алізації (кастомізації) товарів і зниження залежності від дешевих 

трудових ресурсів, завдяки цифровим технологіям, що забезпечує 

зв'язаність виробничих процесів. З технічної точки зору нові виробничі 

технології асоціюються в першу чергу з концепцією «Інтернет речей» 

(від англ. - Internet of Things, IoT) та  робототехнікою [3]. 

Світова практика свідчить про стрімке поширення та активне 

використання інструментів, які притаманні концепції «Інтернет речей» 

[1; 7]. Ця концепція представляє собою обчислювальні мережі фізичних 

об'єктів («речей»), оснащених вбудованими технологіями для взаємодії 

один з одним або з зовнішнім середовищем. В межах концепції 

досліджується організація певних мереж, які здатні перебудувати 

економічні та суспільні процеси, та які виключають з частини дій і 

операцій необхідність участі людини [4]. Це поєднання 

фундаментальних винаходів в галузі аналізу даних (Data Science, 

штучний Інтелект, машинне навчання тощо), інноваційних досягнень в 

розробці сенсорів та самокерованої (безпілотної) техніки, що 

дозволили здійснювати збір даних і контроль за всіма об'єктами на 

рівні, недосяжному раніше, а також підключених мережевих рішень, 

систем управління, платформ і додатків, які виводять технології 

вирощування рослин і тварин на новий рівень. 

Як концепція та сукупність певних технологій «Інтернет речей» 

починає надавати все більший вплив на ефективність виробничих 

процесів, дозволяючи зменшити технологічні витрати, вплив 

людського фактору та ризики аварій, а також здійснити перехід до 

нових бізнес-моделей в економіці, трансформуючи існуючі ланцюги 

глобального виробництва. 

Прискорення процесу оновлення технологій і скорочення науково-

технологічного циклу викликають необхідність високоякісних науко-

вих досліджень та розробок з одночасно широкою комерціалізацією 
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наукових результатів. Переміщення науково-технічного персоналу з 

сектора в сектор, як і зарубіжна міграція науковців, стає важливою 

складовою передачі технологій та істотним чинником взаємного 

обміну ідеями та генерації нових знань та ініціатив.  

Яскравим прикладом ефективного впровадження концепції 

«Інтернет речей»  є  агропромисловий комплекс, на який звернули 

увагу інноваційні компанії, які навчилися спільно з партнерами 

контролювати повний цикл рослинництва або тваринництва за рахунок 

розумних пристроїв, а також безшовних каналів комунікацій між ними 

і зовнішніми партнерами. Завдяки об'єднанню об'єктів в єдину мережу, 

обміну та управління даними на основі сучасних інформаційних 

технологій, збільшеною продуктивною потужністю комп'ютерів, 

розвитку програмного забезпечення і хмарних платформ, стало 

можливим автоматизувати максимальну кількість сільськогоспо-

дарських процесів за рахунок створення віртуальної (цифрової) моделі 

всього циклу виробництва. Тобто стає можливим з математичною 

точністю пов'язати ланки виробництва для здійснення планування 

графіку робіт, вживання екстрених заходів для запобігання втрат у разі 

зафіксованої загрози, розрахунку можливої врожайность, собівартість 

виробництва та прибутку. Отже АПК стає сектором з дуже інтенсивним 

потоком даних. Інформація надходить від різних пристроїв, 

розташованих в полі, на фермі, від датчиків, агротехніки, 

метеорологічних станцій, дронів, супутників, зовнішніх систем, 

партнерських платформ, постачальників супутніх матеріалів та товарів 

проміжного споживання. Загальні дані від різних учасників 

глобального виробничого ланцюга, зібрані в одному місці (країні), 

дозволяють отримувати інформацію нової якості, знаходити 

закономірності, створювати додаткову вартість для всіх залучених 

учасників, застосовувати сучасні наукові методи обробки (англ. data 

science) і на їх основі приймати правильні рішення, які мінімізують 

ризики, поліпшують бізнес виробників і клієнтський досвід. 

Якщо в 2010 році в світі налічувалося не більше 20 високо-

технологічних компаній, що працюють в сфері сільського господарства 

[6] і ринок венчурних інвестицій становив $ 400 тис., то вже з 2013 

почалося експоненціальне зростання венчурного капіталу. До 2016 

року було проінвестовано понад 1300 нових технологічних стартапів, 

більше 500 високотехнологічних стартапів створюється щорічно [2] 

Таким чином в результаті технологічних трансформацій 
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відбувається формування нового інвестиційного сегменту Агротех 

(AgTech), який об'єднує різне обладнання та технології, засновані на 

отриманні та обробці даних, як усередині сільськогосподарського 

виробничого циклу, так і за його межами, що застосовуються для 

підвищення врожайності, ефективності і рентабельності. Все це 

характеризує галузь сільського господарства, котра за впровадженням 

технологій знаходиться на ранній стадії розвитку, однією з найбільш 

швидко зростаючих сегментів «Інтернету речей» і інвестиційно-

привабливим бізнесом для інвесторів. Причому стрімке впровадження 

технологій сприяє синергетичному розвитку в мережах глобального 

виробництві різних супутніх галузей. У міру того, як технології 

«Інтернет речей» із зони лабораторних досліджень і розробок будуть 

виходити в реальне виробництво, витрати на компоненти, пристрої, 

обладнання будуть знижуватися, що зробить підключення до цих 

технології доступними для невеликих фермерських господарств в 

менш розвинутих країнах, таких як Україна. Але для цього потрібно 

формування системної стратегії розвитку нових технологічних галузей 

у синергетичній взаємодії з науковою політикою, що дозволить 

отримати переваги що формуються впровадженням та поширенням 

елементів концепції «Інтернет речей» в національному виробництві 

товарів та послуг. 
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HYBRYDOWOŚĆ WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ 

 

Celem artykułu jest przedstawienie współczesnych zagrożeń noszących 

znamiona hybrydowości, mających wpływ na bezpieczeństwa 

międzynarodowego, jak i bezpieczeństwo państwa. Stanowi próbę 

wyjaśnienia czym jest hybrydowość i jak zdefiniować działania hybrydowe, 

określenia fazy działań hybrydowych oraz wpływu działań hybrydowych na 

obszary PEMSII. Pierwsza część artykułu przedstawia ogólną 

charakterystykę działań hybrydowych. Stanowi próbę sformułowania 

nowego podejścia analitycznego do konfliktów zbrojnych w kontekście 

współczesnych problemów bezpieczeństwa, w tym ich asymetrii, podziałów 

kulturowych i skutków ubocznych globalizacji. Druga część artykułu 

przedstawia implikacje rozumienia wyzwań, szans i zagrożeń hybrydowych 

wynikających ze zmian zachodzących w środowisku bezpieczeństwa 

globalnego. 
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CONTEMPORARY CHALLENGES  

FOR THE SECURITY OF MICROSTATES 

 

Microstates, due to their small size and population, are forced to 

undertake various types of strategies that will enable them to maintain 

security. Very often, the lack of an army leads to various types of alliances 

or a policy of non-involvement in conflict. One should also remember about 

other challenges, such as the so-called climatic refugees, which are a real 

threat to these countries, while for others they are a marginal problem. An 

attempt to look holistic about the security challenges for these countries will 

be the subject of the speech. 
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BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE  

JAKO WYZWANIE EUROPY W XXI W. 

 

Na przestrzeni dziejów pojęcie bezpieczeństwa zawsze było wysoko 

cenione. Informacja jako element bezpieczeństwa zawsze miała znaczenie i 

była przez cały czas dostrzegana przez władców, przywódców, wodzów i 

dowódców. Pełniła istotną rolę w czasie podejmowania ważnych 

strategicznych decyzji, w szczególności w obszarze bezpieczeństwa. 

Odgrywała także istotną rolę w gospodarce i zdobywaniu informacji o 

rynkach finansowych. Sam termin „bezpieczeństwo informacyjne” został 

rozpowszechniony dopiero od drugiej połowy XX wieku. Współcześnie 

informacja stanowi zasób, każdy obszar działalności człowieka i państwa 

staje się coraz częściej zależny od dostarczenia informacji i od 

funkcjonowania systemów opartych na informacjach. 

Celem wystąpienia będzie analiza działań podjętych  w polityce 

antycyberterrorystycznej, jako wyrazu zabezpieczenia wspólnej przestrzeni 

informacyjnej UE w obliczu współczesnych zagrożeń. Impulsem do podjęcia 
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takich działań okazały się następstwa wydarzeń we Polsce czy RFN. 

Punktem wyjścia do tak określonego celu badań będzie analiza zagadnień 

związanych ze specyfiką polityki antycyberterrorystycznej, ewolucją i 

znaczeniem informacji w społeczeństwie informacyjnym, określeniem 

podstaw prawnych w tym zakresie, ich realizacją i skutkami. 

Podjęta zostanie próba ukazania jak istotnym elementem bezpieczeństwa 

Unii Europejskiej, a tym samym Europy, jest umiejętnie prowadzona 

polityka antycyberterrorystyczna na poziomie poszczególnych państw 

członkowskich, co ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego 

zarówno tychże państw, jak i całej Europy. 
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ТРАНСКОРДОННІ ЗАГРОЗИ МІЖНАРОДНІЙ  

ЕКОЛОГІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 

Проблеми екологічної безпеки є пріоритетними питаннями порядку 

денного світової спільноти, безальтернативним вектором прогресу якої 

визначений сталий розвиток. В умовах глобалізації виникають нові 

транснаціональні екологічні загрози. Це призводить до розширення 

переліку центрів дестабілізації навколишнього природного 

середовища, поглиблення деструктивних процесів і явищ у результаті 

конкурентної боротьби за стратегічні природні ресурси (“ресурсні” 

війни), збільшення кількості “кліматичних” мігрантів унаслідок зміни 

клімату та ін. 

Екологічна безпека є важливою складовою міжнародної безпеки, що 

зазначено у резолюціях Генеральної Асамблеї ООН від 5 грудня 1986 р. 

та 7 грудня 1987 р. Від початків теоретичного дискурсу щодо змісту 

поняття “міжнародна екологічна безпека” (МЕБ) наприкінці 1980-х 

років дотепер значною мірою розширилося його змістове наповнення, 

змінилися концептуальні підходи, сформувалися окремі академічні 

школи, що вивчають феномен МЕБ, особливості її суб’єктів та об’єктів, 

аналізують виклики і загрози, досліджують форми реагування на них 
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міжнародної спільноти, намагаються з’ясувати як проблеми 

екологічної безпеки детермінують сучасні міжнародні відносини.  

Поняття “міжнародна екологічна безпека” ми розглядаємо як 

реальний стан захищеності життєво важливих інтересів світової 

спільноти від наявних чи потенційних екологічних викликів і загроз, 

що забезпечується сукупністю дій суб’єктів міжнародної безпеки на 

основі загальнолюдських цінностей, принципів і норм міжнародного 

права. Сучасна система МЕБ передбачає залучення усіх країн світу, 

низки міжнародних організацій до багатостороннього співробітництва 

у галузі охорони навколишнього природного середовища та безпеки.  

На сучасному етапі динамічно розширюється спектр викликів і 

загроз екологічно безпечному існуванню людства. Якщо вчасно не 

відреагувати на виклики екологічній безпеці, наприклад в окремих 

державах, то вони можуть перерости у реальні загрози для МЕБ і мати 

негативний вплив на міжнародну безпеку загалом у довгостроковій 

перспективі. На цьому наголошували на 54-му глобальному 

безпековому форумі у Мюнхені (16–18 лютого 2018 р.). Нові підходи 

до розв’язання проблем МЕБ пропонували під час роботи круглого 

столу “Перед потопом: навколишнє середовище та безпека у сучасному 

світі”. Оскільки екологічні проблеми дедалі частіше стають 

каталізатором конфліктних ситуацій, то обов’язково, розглядаючи 

питання забезпечення міжнародної безпеки, потрібно брати до уваги 

екологічну складову. З цією метою підписаний Меморандум про 

взаєморозуміння між Програмою ООН з навколишнього середовища 

(ЮНЕП) та Мюнхенською конференцією з питань безпеки.  

Загрози МЕБ – це об’єктивні чинники, умови або їх поєднання, що 

створюють небезпеку для життєво важливих інтересів держав і 

міжнародної спільноти в екологічній сфері. Їх класифікують за різними 

критеріями, тому розрізняють природні та техногенні, реальні та 

потенційні, традиційні та новітні, глобальні, регіональні та 

транскордонні тощо. Вони можуть мати непередбачувані та 

неконтрольовані наслідки, а синергетичний ефект за певних умов може 

спричинити інші небезпечні екологічні ризики і загрози, заподіяти 

шкоду здоров’ю населення, завдати економічних збитків, спричинити 

міжнародні екологічні суперечки та конфлікти.  

Транскордонне забруднення компонентів навколишнього 

природного середовища, неконтрольований транзит екологічно 

небезпечних речовин і технологій, екологічно необґрунтоване 
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використання генетично модифікованих організмів, зростання ризиків 

виникнення надзвичайних ситуацій техногенного чи природного 

характеру в транскордонному регіоні є актуальними загрозами 

міжнародній екологічній безпеці. Потенційними джерелами 

виникнення транскордонних техногенних загроз є хімічні, 

нафтопереробні, гірничодобувні, енергогенеруючі, комунально-

побутові підприємства на території суміжних держав, які 

використовують застарілі екологічно небезпечні технології або не 

дотримуються екологічних вимог і стандартів.  

Неодноразово транскордонні екологічні проблеми були причиною 

конфліктів суміжних держав. Для прикладу прикордонні області 

України розташовані у зоні впливу транскордонних екологічних 

ризиків і загроз, які неодноразово були предметом дискусій, суперечок 

і конфліктів із країнами-сусідами. Зокрема, причиною українсько-

румунського конфлікту 2000 р. стала екологічна катастрофа, зумовлена 

аварійними викидами ціанідів на золотодобувному австралійсько-

канадсько-румунському СП “Gabriel Resources” поблизу Бая-Маре. Її 

наслідками виявилися значні негативні зміни екосистеми Тиси та 

отруєння джерел питної води на території Закарпаття. Конфлікт 

привернув увагу експертів з ЄС і ЮНЕП, які виявили на території 

Румунії десятки потенційних джерел антропогенного забруднення та 

зобов’язали її припинити екологонебезпечну діяльність. Інші 

конфлікти стосувалися екологічних проблем у дельті Дунаю в період 

2004-2016 рр. Вони були пов’язані з проектом України щодо 

будівництва судноплавного каналу Дунай – Чорне море (гирло Бистре), 

а також діями Румунії (без погодження з Україною) з розширення гирла 

Дунаю для переорієнтування вантажопотоків на румунські порти, що 

спричинило деградацію української частини дельти (в межах 

Дунайського біосферного заповідника), забруднення води і донних 

відкладів важкими металами та ін. Сторони звинувачували одна одну в 

порушенні екологічних зобов’язань та ініціювали міжнародне 

розслідування. У ньому брали участь постійні органи Конвенції Еспо, 

Оргуської, Дунайської, Бернської, Боннської конвенцій, експерти 

Європейської Комісії, МСОП та ЮНЕСКО.   
Актуальною загрозою МЕБ є також збройні конфлікти та війни на 

політичній карті світу, кількість і тривалість яких не зменшується. Їхні 

наслідки негативно впливають на регіональні екосистеми упродовж 

десятиліть та зачіпають інтереси кількох поколінь. Щоби привернути 
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увагу до цієї проблеми, з 2001 р. згідно з рішенням 56-ї сесії 

Генеральної Асамблеї ООН щороку 6 листопада відзначають 

Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього 

середовища під час війни і збройних конфліктів. 
Тому для протидії транскордонним загрозам МЕБ необхідно:  

впроваджувати відповідні транснаціональні системи захисту від 

екологічних ризиків і загроз та своєчасного реагування на небезпеки, 

що можуть трансформуватись у реальні загрози МЕБ; удосконалювати 

міжнародні політико-правові механізми врегулювання екологічних і 

збройних конфліктів; застосовувати нові підходи до визначення 

потенційних викликів і загроз МЕБ; прогнозувати ризики і загрози з 

урахуванням міжнародних екологічних стандартів та ін.  

Отже, у зв’язку зі зростанням ролі екологічної складової системи 

міжнародної безпеки назріла потреба її трансформації на основі 

екогуманістичних принципів із врахуванням комплексу інтересів, 

потреб і вимог суб’єктів екологічної безпеки. Це забезпечить 

формування безпечного міжнародного екологічного простору та 

сприятиме досягненню глобальних цілей сталого розвитку.  
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NON-STATE ACTORS AND SPACE SECURITY 

 

Current phase of advance of space exploration and exploitation may be 

characterized, among others, by ongoing proliferation of related 

technologies. This refers to spread of capabilities among growing circle of 

nations, but also among non-state actors of international relations. Thus, the 

latter have already attained capabilities to adversely affect orbital systems 

that the most probably will grow rapidly in coming decades. Therefore space 

security, understood narrowly as safety of space man-made objects and their 

capability to operate uninterrupted is increasingly jeopardized. This paper is 

supposed to depict space capabilities of non-state actors, assess potential of 

their growth, and, above all, we will try to evaluate current and future 

consequences of this process for space security as a part of international 

security. 
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CYBER SECURITY– A LESSON TO BE LEARNT  

FROM THE EXPERIENCE OF ESTONIA 

 

Estonia, a small Baltic country, is currently at the forefront of the digital 

revolution. It is  one of the most wired societies in Europe and slowly it has 

transformed into e-state. It has become a pioneer in the development of "e-

government”, including introducing i-voting on the large scale. Being highly 

dependent on the computers, it is also more likely to be vulnerable to cyber 

attacks. Just to mention the fact, that in 2007 Estonia faced cyber-attacks that 

have been widely acknowledged as the world’s first cyber war. 

Paradoxically, it was this event that facilitated turning this small Baltic state 

into a world leader in cyber security. It should be stressed that the country's 

cyber security is supported by highly-functioning e-government, cooperation 

between private and public sector, well-kept infrastructure, digital identity 

and central system for monitoring, reporting and resolving incidents. The 

presentation will undertake an analysis of process of significantly increase in 

Estonia's preparation to handle cyber crisis over the past decade as well as 

challenges and threats that this Baltic state may face in the future, in 

particularly in the light of the i-voting security. 
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КІБЕРТЕРОРИЗМ ЯК ЗАГРОЗА  

СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІЙ БЕЗПЕЦІ 

 

Мільярди користувачів щоденно отримують доступ до Інтернету. 

Паралельно зі створенням нових можливостей для користувачів 

Глобальної Мережі виникають численні загрози в кібер-середовищі. 

Внаслідок впровадження сучасних інформаційних технологій 

розвинулись нові форми злочинів, такі як комп’ютерна злочинність та 

комп’ютерний тероризм. Кібертероризм — це нова форма тероризму, 
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при якій для досягнення своєї мети, терористи використовують 

комп’ютери, мережі та інші сучасні інформаційні технології. 

Комп’ютерні злочини мають певну специфіку стосовно механізму 

здійснення та приховування, характеризуються високим рівнем 

латентності та низьким рівнем розкриття. 

Гіпотеза, що сучасні терористи використовують Інтернет в 

основному як засіб пропаганди, для передачі інформації вже морально 

застаріла. Арсенал кібертерористів — різноманітні віруси, логічні 

бомби, троянські програми та інші засоби — все частіше 

перетворюються на реальну зброю. 

Починаючи від атаки віруса Stuxnet на Іран у січні 2009 року, 

масштаби та збитки від кібератак надзвичайно зросли. Росія, Китай, 

Північна Корея, Іран, Сполучені Штати та Ізраїль мають потужні 

можливості для кібер-війни.  

Нещодавні кібератаки та дії хакерів в Америці та Україні виявили 

вразливість деяких найсильніших мереж кібер-безпеки в світі. 

12 травня 2017 року світом поширився вірус WannaCry. Серед 

уражених цілей були: 

- лікарні Великобританії у Лондоні, Блекберні, Ноттінгемі, у 

графствах Камбрії і Хартфор. Причому багато лікарень залишилися 

повністю без засобів комунікації, а пацієнтів, які не потребують 

термінової допомоги, попросили не відвідувати медичні установи. 

- основний залізничний оператор Німеччини - концерн Deutsche 

Bahn. Під ударом опинився щонайменше один із семи регіональних 

диспетчерських центрів компанії. У Ганновері з ладу було виведено 

всі диспетчерські системи управління, частину комп'ютерів було 

вирішено відключити. 

- комп'ютери телекомунікаційної компанії Іспанії Telefonica та 

іспанські енергетичні компанії Iberdrola та Gas Natural. 

- комп'ютерні мережі Слідчого комітету та Міністерства внутрішніх 

справ РФ. Спочатку в СК та МВС РФ спростовували інформацію 

про хакерські атаки на свої мережі. Проте пізніше офіційний 

представник МВС РФ Ірина Волк підтвердила факт кібератаки. 

Одразу ж після WannaCry відбулась атака комп’ютерного вірусу 

XData. Причому, варто зауважити, що основна хвиля вірусу 

поширилась через українську систему автоматизації документообігу, 

яка широко використовується для бухгалтерського обліку M.E.Doc.  
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Новий вірус атакував український корпоративний ІТ-сектор. Для 

українських користувачів XData був набагато гіршим за WannaCry. До 

того ж понад 95% заражених пристроїв знаходяться саме в Україні. 

Влітку 2017 року українських користувачів накрила нова 

кібератака – сімейство вірусів Petya: 

- Комп'ютерний вірус-вимагач Petya.A атакував українські банки, 

державні та приватні компанії.  

- Вірусу, зокрема, піддалися сайт Міністерства внутрішніх справ, 

Секретаріату Кабінету міністрів, Державна фіскальна служба, 

«Нова пошта», «Укртелеком», «Ощадбанк», «Київенерго», 

заправки «Вог», мобільний оператор «Київстар», 

магазини «Епіцентр» та багато інших. 

- В аеропорту «Бориспіль» перестало працювати табло, але київські 

аеропорти, а також «Укрзалізниця» працювали у звичайному 

режимі.  

- Вірус торкнувся також сайту Чорнобильської АЕС, через 

що співробітники станції перейшли на ручний моніторинг радіації. 

Фахівці із США, Великобританії, Канади, Австралії, України та 

інших держав прийшли до висновку, що влада Росії підтримує 

відповідальних за поширення цього вірусу. На їхню думку, вірус лише 

маскувався під здирника, у той час як його справжня мета — заподіяння 

шкоди, зокрема — українському уряду. Вірус Petya був навмисною, 

зловмисною, руйнівною атакою або, можливо, випробуванням, 

замаскованим під здирництво. Також на користь цієї версії говорить і 

те, що основна атака вірусу співпала з 28 червня — Днем Конституції 

України. 

Тобто, ми маємо яскравий приклад явища, яке можна назвати 

кібертероризмом. 

Кібертероризм - це синтез кіберпростору та тероризму. Цим 

поняттям позначають незаконні атаки та загрози нападу на комп'ютери, 

мережі та інформацію, що зберігається в них, і якщо це зроблено для 

залякування або примусу уряду держави чи її громадян для досягнення 

політичних або соціальних цілей. Крім того, для того, щоб 

кваліфікуватись як кібертероризм, атака повинна призвести до 

насильства над людьми або майном або, принаймні, принести достатню 

шкоду для породження страху.  

Кібертероризм є привабливим варіантом для сучасних терористів з 

кількох причин: 

https://hromadske.ua/posts/kompiuternyi-virus-atakuvav-chaes-ne-pratsiuiut-servera-ta-sait-stantsii
https://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
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- По-перше, це дешевше, ніж традиційні терористичні методи. Усе, 

чого потребує терорист, це персональний комп'ютер та онлайн-

з'єднання. Терористам не потрібно купувати зброю та вибухові 

речовини; Замість цього вони можуть створювати та доставляти 

комп'ютерні віруси через телефонну лінію, кабель або бездротовий 

зв'язок. 

- По-друге, кібертероризм є більш анонімним, ніж традиційні 

терористичні методи. Як і багато інших користувачів Інтернету, 

терористи використовують онлайн-псевдоніми - нікнейми - або 

вхід до веб-сайту як невідомий «користувач-гість», завдяки чому 

правоохоронні структури не мають змоги встановити реальні особи 

терористів. І в кіберпросторі немає ніяких фізичних бар'єрів, таких 

як контрольно-пропускні пункти для переміщення, кордони не 

перетинаються, а митні агенти не можуть оглянути багаж. 

- По-третє, різноманітність і кількість цілей є величезними. 

Кібертерорист може націлюватися на комп'ютери та комп'ютерні 

мережі урядів, приватних осіб, комунальних підприємств, 

приватних авіакомпаній тощо. Численність і складність 

потенційних цілей гарантують, що терористи можуть знайти слабкі 

та вразливі місця. Критично важливі інфраструктури, такі як 

електроенергетичні мережі та служби екстреної допомоги, є 

вразливими перед атакою кібертероризму, оскільки інфраструктура 

та комп'ютерні системи, що їх використовують, є дуже складними, 

що робить практично неможливим усунення всіх недоліків. 

- По-четверте, кібертероризм може здійснюватись дистанційно. 

Кібертероризм потребує меншого фізичного навантаження, 

психологічних інвестицій, ризику смертності та подорожей, в 

порівнянні із звичайними формами тероризму. 

- По-п'яте, кібертероризм може безпосередньо впливати на більшу 

кількість людей, ніж традиційні терористичні методи.  

Таким чином, сучасні високотехнологічні терористичні акції здатні 

спровокувати системну кризу усього світового співтовариства та 

поставити під загрозу міжнародну безпеку. 
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ПРОБЛЕМА ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ  

ЯК НОВІТНІЙ ВИКЛИК БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ 

 

Вже майже чотири роки як Україна зіштовхнулася із явищем 

вимушених переселенців. Окупація Автономної Республіки Крим і 

міста Севастополь Російською Федерацією, а також початок російсько-

українського військового конфлікту на Південному Сході України, 

призвели до масової міграції. За даними статистики в Україні 1,4 

мільйони переселенців. Зазначимо, що це лише офіційно зареєстровані 

особи. 

Масштаби цього явища створили низку викликів для внутрішньої 

безпеки нашої держави. Проблема вимушених переселенців пов’язана 

із збройним протистоянням, яке загрожує територіальній цілісності 

України, її status quo у сучасних міжнародних відносинах. 

Кошти, які виділяються урядом на соціальні програми, а також 

фінансування міжнародних інституцій не в стані покрити усі витрати, 

пов’язані із численними потребами. 

До загальної характеристики загроз, які пов’язані із масовими 

переселеннями, належить теж напруження на місцевих ринках праці 

через збільшення пропозиції робочої сили та виклики перед само-

врядними органами різних рівнів регіонів: куди переселенці прибули. 

Низка проблем виникла із забезпеченням медичним обслуговуван-

ням, включаючи запевнення певним категоріям населення безплатних 

ліків. Нелегальні поховання в зоні військового конфлікту створюють 
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загрозу виникнення епідемій. Значним соціальним викликом стало теж 

надання освітніх послуг у дошкільних та шкільних навчальних закла-

дах. Проблеми розміщення вимушених переселенців, процедура отри-

мання і розмір соціальних виплат, на які можуть розраховувати лише 

зареєстровані громадяни, складні та часто незрозумілі бюрократичні 

процедури призводять до незадоволення та соціальної напруги у 

суспільстві. 

Усі вищезгадані виклики ускладнюються через недосконале 

законодавство, яке покликане регулювати усі проблеми вимушених 

переселенців. 

Крім викликів безпекового, економічного, соціального змісту, по-

в’язаних із проблемою вимушених переселенців існує низка психо-

логічних, соціокультурних та навіть світоглядних проблем. Нині наша 

держава зіштовхнулася із небезпекою появи так званого «втраченого 

покоління». Це перш за все стосується учасників бойових дій, але серед 

вимушених переселенців є багато дітей, психіка яких вимагає 

реабілітації. 

Зазначені протиріччя помножуються появою в українських медіа 

контроверсійних матеріалів, які підривали консолідацію українського 

суспільства, ділили громадян на «ми» та «вони». Роз’єднане суспільст-

во не може протистояти зовнішній агресії. Усі зазначені новітні 

виклики вимагають виваженого розуміння процесів для розробки 

найбільш оптимальних способів вирішення зазначених проблем. 
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Dr, Uniwersytet Rzeszowski 

 

SPOŁECZNO-KULTUROWE SKUTKI TRAUMY 

REWOLUCYJNEJ WŚRÓD UKRAIŃSKIEJ MŁODZIEŻY 

 

Celem referatu jest przedstawienie wyników badań  nad wpływem 

radykalnej zmiany na kondycję społeczną ukraińskiej młodzieży. 

Empiryczna warstwa referatu oparta jest na wielu badaniach pokazujących 

społeczne nastroje, postawy wobec zmian i nastawienia do przyszłości. 

Młodzież jest czułym i wrażliwym elementem społecznej struktury, w 

którym odbijają się kryzysy. Obserwacja tej kategorii pozwoli na ocenę 
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kondycji  ukraińskiego społeczeństwa i ewentualny kierunek zmian w 

przyszłości. 
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СИСТЕМА МЕТОДІВ НАУКОВОГО АНАЛІЗУ 

СУЧАСНИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

Інтенсифікація процесів міжнародної міграції у сучасному 

глобалізованому світі ставить на порядок денний питання 

вдосконалення системи методів дослідження причин виникнення 

явища міграції, залучення ринкових механізмів до формування 

державної міграційної політики та регулювання міграційних потоків з 

України в країни Європейського Союзу. 

З цією метою необхідним є розробка системи всеохоплюючих, 

ефективних та адекватних науково-методичних підходів та конкретних 

методів наукового аналізу, що спираються на базових теоріях 

міжнародної міграції, існуючих інструментаріях збору, обробки та 

оцінки емпіричних даних. 

Система загальнонаукових, загальностатистичних та специфічних 

методів економічного дослідження складного процесу міжнародної 

міграції робочої сили повинна базуватись на фундаментальних 

методологічних принципах: 

 врахування міжнародних стандартів і класифікацій, методів і 

алгоритмів розрахунків кількісних і якісних показників, аспектів 

математичного та логічного моделювання чинників формування 

міграційних потоків; 

 верифікації та узгодження інформації з різних національних 

джерел щодо ВВП на душу населення, рівня заробітної плати, індексів 

споживчих цін, вартості кредитів тощо; 

 широкого використання сучасних інформаційних технологій 

збору, обробки та представлення інформації, дотримання вимог 

достовірності і співставності інформації. 

Важливу роль у практичному застосуванні методів аналізу трудової 

міграції відіграють статистичні та економіко-математичні методи. За їх 
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допомогою ведуться спеціально організовані періодичні 

спостереження природного та міграційного руху населення, 

оцінюється демографічна ситуація, обсяги еміграційних та міграційних 

потоків, рівня кваліфікації емігрантів та імігрантів, віку та статевого 

складу, ситуації на національних ринках праці, узагальнюються 

показники рівня та інтенсивності міграції, аналізуються чинники 

виштовхування або тяжіння мігрантів, динаміка міграційних мереж, 

наслідки збільшення кількості мігрантів для ринку праці приймаючої 

країни або країни мігрантів, вплив міжнародної трудової міграції на 

макроекономічні показники розвитку держав та окремих регіонів.  

У системі міжнародних економічних відносин достатньо багато 

уваги приділяється аналізу міжнародної міграції робочої сили. 

Виділяють такі поняття як «трудова міграція» та «міграція робочої 

сили». Характерною ознакою трудової міграції є її мета – здійснення 

трудової діяльності, а характерною ознакою міграції робочої сили – 

категорія осіб, яка мігрує, тобто це вважається виключно економічно 

активне населення не залежно від мети переміщення. Тому міграція 

робочої сили може включити в себе не лише трудову міграцію, але й 

біженців, шукачів притулку та інші види міграції.  

Існує ряд міжнародних домовленостей щодо міграції, хоча сьогодні 

вони направлені на захист прав мігрантів, а не на сприяння розвитку 

міграційних потоків або ж розширення їхнього позитивного впливу на 

економічне зростання. Водночас економічне зростання не може 

виникнути без задіяння пропозиції робочої сили та достатньої кількості 

капіталовкладень, адже сучасний економічний розвиток не можливий 

без включення матеріальних та людських ресурсів, капіталу та 

відповідної технологічної бази. 

Аналіз сучасних міграційних процесів повинен включати 

системний моніторинг, розробку і застосування на національному, 

регіональному та міжнародному рівнях системи соціально-

психологічних, інформаційних, адміністративних, організаційних, 

нормативно-правових, ринкових та суспільних механізмів з метою 

упорядкування процесів, обсягів, якісного складу та інтенсивності 

переміщення осіб з метою працевлаштування з однієї країни в іншу, а 

також усіх можливих наслідків, що виникають у зв’язку з цим 

переміщенням, їх перебуванням, інтегруванням та працевлаштуванням 

в іншій країні, для досягнення економічної рівноваги та соціальної 

справедливості на світовому ринку праці. 
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SEKURYTYZACJA ZJAWISKA MIGRACJI  

W DEBATACH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA 

MIĘDZYNARODOWEGO. PRZYPADEK POLSKI 

 

Od 2015 r., w następstwie tzw. kryzysu migracyjnego, obserwujemy 

pogłębiający się proces dyskursywnego tworzenia atmosfery zagrożenia 

wokół zjawiska migracji, nie tylko w kontekście bezpieczeństwa 

narodowego, ale i międzynarodowego. Na poziomie społecznym przybiera 

to postać zjawiska określanego w naukach społecznych jako panika moralna, 

ale i na poziomie politycznym obserwujemy wyraźne przesunięcie 

problematyki migracji w agendzie politycznej. Napływ migrantów stał się 

jednym z wiodących tematów w trakcie kampanii parlamentarnej w Polsce 

jesienią 2015 roku, zaś w kolejnych dwóch latach problem ten stał się 

jednym z zasadniczych przyczyn sporów międzypaństwowych, szczególnie 

w kontekście forsowanego programu relokacji. Głównym celem referatu 

będzie analiza stanowiska Polski w tym zakresie po wyborach 

parlamentarnych z 2015 r. Zasadnicza teza wystąpienia zakłada, iż w ciągu 

ostatnich dwóch lat obserwujemy proces sekurytyzacji zjawiska migracji w 

debatach dotyczących bezpieczeństwa międzynarodowego, a więc 

postrzegania go jako zagrożenia nie tylko dla poszczególnych państw, ale 

także dla stabilnych stosunków międzypaństwowych.     
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ВИКЛИКИ МІГРАЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ ШВЕЦІЇ  

НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 

Протягом останніх років у зв’язку зі збройними конфліктами і 

дестабілізацією політичної обстановки в Сирії та сусідніх з нею держав, 

європейські країни зіткнулись з істотним збільшенням міграційних 

потоків із країн Близького Сходу та Північної Африки. На піку 

європейської кризи, Швеція прийняла рекордну кількість біженців 

серед інших країн-членів Європейського Союзу. У зв’язку з цим 

постала проблема з контролем та регулюванням міграційних процесів.  

Питання чи дійсно сучасна міграційна політика Швеції має ряд 

вразливих місць, та які виклики і проблеми можуть перешкоджати її 

реалізації. 

З огляду на те, що поняття міграційної політики є об’ємною і 

складною темою, аналізувати її можна з різної точки зору. Офіційні 

доповіді Шведської міграційної служби (швед. Migrationsverket), всі за-

конодавчі акти та дані Статистичного управління Швеції знаходяться у 

відкритому доступі, це дає можливість поглибленому аналізу ситуації. 

З урахуванням того, що міграційна криза зачепила більшу частину 

європейських країн, викликало немало спорів, побоювань та песимі-

стичних прогнозів, шведський досвід може стати як позитивним, так і 

негативним прикладом втілення міграційної політики. 

Варто звернути увагу, що національний склад сучасної Швеції дуже 

неоднорідний, велику частину населення складають не етнічні шведи, 

а громадяни іноземного походження.[1] Здебільшого це є результатом 

багаторічної традиції надавати допомогу тим, хто шукає притулок з 

гуманітарних причин. Таким чином, на момент міграційної кризи 2015 

року, уряд країни пішов на цілком усвідомлений крок, вирішивши 

продовжити притримуватись курсу відкритих дверей навіть в умовах 

ситуації що склалася.[2] Важливість історичного досвіду Швеції 

полягає в тому, що сучасне відношення до біженців базується на 

сформованій в минулому думці та уявленні про те, що іммігранти є 

цінним трудовим ресурсом, без якого створення держави загального 



Transformacja bezpieczeńswa międzynarodowego 132 

добробуту було б просто неможливим. Другим важливим моментом 

можна вважати позитивний досвід в сфері інтеграції. Високі показники 

трудової інтеграції в довгостроковій перспективі є незаперечним 

доказом того, що шведська модель працює. Маючи за плечима досвід, 

пов'язаний з кризою 1990-х років, яка виникла незабаром після розпаду 

Югославії, сучасний уряд Швеції притримується думки, що своєчасні 

та ефективні заходи зі сторони держави сприяють швидкій і ефективній 

інтеграції мігрантів, котра, в свою чергу, приносить незаперечну 

економічну вигоду для держави. Проте фактична нестача ресурсів під 

час кризи 2015 року вже встигла не найкращим чином відобразитися на 

ефективності подальшого інтеграційного процесу. Наприклад, в одній 

із доповідей Організації економічного співробітництва та розвитку 

зауважено, що нестача муніципального житла на початковому етапі 

призвела до того, що багато мігрантів змогли приєднатися до 

інтеграційної програми набагато пізніше, ніж того потребують 

встановлені правила.  

На тлі напливу мігрантів шведським урядом було вирішено 

прийняти міри реалізовані протягом 2016 року, які передбачали 

посилення законодавства щодо надання притулку біженцям. [3] 

Загалом, проблеми, з якими зіштовхнувся шведський уряд під час 

реалізації міграційної політики, можна умовно поділити на дві групи. 

До першої групи відносяться практичні труднощі, викликані 

фактичною нестачею ресурсів на початковому етапі міграційної кризи. 

Серед них дефіцит соціального житла, відсутність достатньої кількості 

кваліфікованих кадрів для роботи з біженцями, а також слабкий рівень 

взаємодії між основними органами державної влади, відповідальними 

за реалізацію міграційної політики. До другої групи можна відвести 

проблеми, які можна оцінювати тільки в довгостроковій перспективі. 

Наприклад, інтеграція в сфери освіти та праці, а також демографічні 

наслідки для населення Швеції.  

Таким чином, офіційна позиція Швеції, основна суть якої довгий час 

зводилася до того, що ситуація з мігрантами знаходиться під 

контролем, суперечить реальному стану. Результати дослідження 

показали, що протягом останніх років Швеція зіштовхнулася з цілим 

рядом проблем в сфері міграції. Підтвердженням цього є посилення 

міграційного законодавства з цілого ряду питань, серед яких 

скорочення  кількості мігрантів в рамках програми з возз’єднання сімей 

та обов’язкова вікова експертиза для приїжджих в країну неповнолітніх 
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біженців. Своєчасно прийняті міри дозволили суттєво знизити 

привабливість Швеції в очах мігрантів.  

На сьогодні можна стверджувати, що дефіцит муніципального 

житла, відсутність необхідного освітнього мінімуму біженців та низь-

кій рівень висококваліфікованих працівників серед приїжджих стали 

головними викликами які призвели до низки негативних наслідків.  
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МІГРАНТСЬКА КРИЗА 2015 Р. ЯК СТИМУЛ  

ДЛЯ ОНОВЛЕННЯ ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ ЄС 

 

Поступово, починаючи із часів Першої світової війни, міграція стає 

дійсно глобальним явищем, яке сьогодні, через сто років після її 

завершення, набуло надзвичайного впливу на соціальне й політичне 

«самопочуття» цілих країн й регіонів.  Не є виключенням і Європа, та 

її економічний аттрактор Євросоюз, який був і залишився магнітом для 

багатьох менш розвинутих регіонів і держав.  Незважаючи на усі 

складнощі об’єднана Європа – це найбільш успішна модель демократії 

та захисту людини, за виключенням смертної кари та деякої 
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відстороненості від тих, хто упускає свої можливості і виявляється за 

межею бідності. 

Нагадаємо, не вдаючись у  деталі, якою була ця криза 2015 року. 

Насправді, вона продовжувалася близько року, починаючи з серпня-

вересня 2015 р., коли до ЄС із Туреччини рушили маси біженців 

переважно з Сирії (внаслідок жахів й руйнувань затяжної 

громадянської війни), а також з Іраку, де розгортався рух крайніх 

ісламістів під прапором ІДІЛ. Тоді в Європу двома шляхами –  

насамперед через Грецію і Болгарію прибуло за різними даними від 900 

тисяч до 1 мільйона втікачів, які шукали притулку. Цю «емігрантську 

хвилю» вдалося призупинити десь у жовтні листопаді наступного 2016 

р.  Упродовж цього складного періоду  журналісти зафіксували 

найбільший рух людей крізь кордони, на що європейські медіа 

відреагували численними історіями, які  з’являлися  щодня у ЗМК. Як 

відзначалося у спеціальній доповіді експертів Ради Європи «Медіа-

супровід кризи біженців», щодо мігрантів у деяких ЗМІ досить часто 

можна було почути висловлювання у стилі  ненависті та ворожнечі.  

Особливо це проявилося у деяких районах Східної Європи (особливо в 

Угорщині), а також у  подібній правій пресі Західної Європи. 

За даними УВКБ ООН, у 2015 р. в абсолютному вираженні 

Німеччина прийняла найбільшу кількість мігрантів в Європі – 964.574 

особи, причому близько 484 тисяч біженців прибули саме з Сирії. Як 

слушно підкреслює вітчизняний дослідник В.І. Чуєнко, в ЄС одна з 

головних задач  полягала  у пошуку шляхів швидкого і радикального 

зменшення  міграційних потоків та розв’язання міграційної кризи 

біженства як такої правовими засобами. 

Звернемося до питань регулювання міграційної політики у 

провідних державах Євросоюзу. Зрозуміло, що кожна з країн виробляє 

власну лінію імміграційної політики. У Франції, як відомо, закон про 

імміграцію був прийнятий ще в 2006 р., зокрема, тоді був 

запроваджений термін «вибіркова імміграція», що ускладнило 

процедуру легалізації нелегальних мігрантів. Франція також визнала, 

що вона є поліетнічною країною.  Особливість її сусідки ФРН полягає 

у тому, що тут   більш ефективною є соціальна інтеграція та краще 

налагоджений міжетнічний діалог. Причому головний наголос у 

демократичних ЗМІ робиться на культурній рівності різних етнічних 

груп. 
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 Міграційний вибух 2015 р. поставив на порядок денний в ЄС 

чимало таких питань, про які раніше не йшлося, або ж вони 

розглядалися і вирішувалися досить повільно: ситуація була ще не 

такою критичною. Десь у кінці нульових років планувалось розробити, 

а згодом упровадити у життя спеціальний «Імміграційний Пакт ЄС» 

(The EU Immigration Pact), який мав на меті  гармонізувати спільну 

стратегію країн-членів. 

Під впливом міграційного вибуху  2015 р. у Брюсселі серйозно 

замислились (з огляду на підтримання безпеки зовнішніх кордонів і 

внутрішньої безпеки в Союзі) над переглядом уже досить застарілих 

регуляторних документів щодо міграції прийнятих свого часу у 

Дубліні. Знову виникла необхідність перегляду відповідного 

законодавства та його імплементації у політичні рішення, принаймні, у 

3-х сферах – вироблення спільних підходів, по-перше, до шукачів 

притулку (asylum seekers); по-друге, до незареєстрованих мігрантів 

(undocumented migrants) і насамкінець  забезпечення  рівності, 

інтеграції та соціальної адаптації найбільш вразливих  груп мігрантів. 

Отже, дуже серйозним завданням в ЄС на перспективу залишатиметься 

диференціювання між справжніми вимогами щодо притулку та  суто 

економічними мігрантами.   

Один з лідерів британських євроскептиків Найджел Фарадж (ще до 

Brexit’у) зауважив з приводу безпеки, що не можливо мати захищений 

та безпечний Європейський Союз, який не має внутрішніх кордонів та 

лякаючі пористі зовнішні кордони. На жаль, ІДІЛ «повною мірою 

використала переваги наївності ЄС з точки зору Шенгену». Отже, 

Координаційні зусилля Єврокомісії у безпековій сфері мають бути 

ключовим фактором. Однак, як підкреслюють експерти, досить часто 

спільна політика кордонів та співробітництво у галузі безпеки за своїм 

характером й спрямованістю були скоріше реактивними, а не 

активними.  

Незважаючи на непрості виклики останніх років ЄК, а  у липні 2017 

р. і Європейський Суд, підтримали в цілому останні Дублінські 

регуляторні правила (2013),  незважаючи на «високий приплив 2015 

року». Зокрема вони дають країнам-членам право депортувати 

мігрантів до першої країни в’їзду до ЄС. Однак перед обличчям кризи, 

коли лише Німеччина змушена була прийняти більше 900 тис. 

мігрантів, потрібні були досить рішучі кроки. І європейці це розуміли. 

Як відзначалося в одному із засадничих документів Європарламенту, у 
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Європі існують «серйозні сумніви щодо того, чи відповідає наша 

міграційна політика тискові тисяч мігрантів». 

Експерти констатують, що європейська безпекова політика 

виявилася занадто слабкою і, звісно, потребувала корегування – 

особливо на кордонах фронтових держав-членів (frontline Member 

States), якими були і залишаються Греція, Болгарія, Угорщина, Італія та 

Іспанія. Деякі країни вдалися найрішучіших заходів. Як відомо, окремі 

країни ЦСЄ, незважаючи на зобов’язання ЄС щодо прав людини та 

прав біженців, створили стіни та посилили прикордонний контроль, 

намагаючись запобігти або відвернути міграцію. В інших країнах 

посилилася бюрократична інерція при обробці прохань про надання 

статусу біженця та отримання притулку, що також опосередковано 

перешкоджає міграції.   

Як відомо, одним із варіантів врегулювання проблеми з мігрантами 

є запропоновані Єврокомісією квоти щодо прийняття мігрантів 

країнами ЄС пропорційно до їх населення, економіки, рівня життя. 

Зокрема, найбільшу кількість мігрантів повинні були прийняти 

Німеччина і Франція, а також мали  долучитись країни Східної Європи 

та Балтії. У 2014 р. до «безпечних країн» для перебування  мігрантів 

були зараховані Боснія і Герцеговина, Македонія і Сербія.  

Європейськими структурами під впливом «вибуху-2015» були 

запропоновані конкретні кроки щодо зміцнення безпеки зовнішніх 

кордонів ЄС. Конкретні пропозиції стосувалися удосконалення 

Шенгенської інформаційної системи (SIS II), яка є сьогодні найбільшою 

інформаційною системою громадської безпеки та правоохоронної 

співпраці в Європі.  Ідеться також про покращення роботи 

централізованої бази даних ЄС (Eurodac), що збирає та обробляє 

цифрові відбитки пальців шукачів притулку. І насамкінець новинкою 

стане залучення дронів.  Європейська комісія розглядає, як сказано, 

можливість використання «флоту безпілотних літаків для 

спостереження» (fleet of drones to monitor)  за своїми віддаленими 

безпілотними прикордонними районами, незважаючи на те, що 

використання безпілотників залишається політично неоднозначним. 

Камери дронів зможуть контролювати рух мігрантів у денні години, а 

інфрачервоні датчики допоможуть відстежувати можливі переміщення 

вночі. 

Роблячи висновок, можна констатувати, що міграційна криза 2015 р. 

стала тим релевантним діференціалом (у політичному сенсі) – дійсно 
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великою несподіванкою і дуже серйозним зовнішнім викликом для 

Євросоюзу, що змусило, насамперед управлінські інституції, по-

новому відповідати на глобальні виклики.  Отже, виважена й оновлена 

міграційна політика після цих кризових подій  має не тільки включати  

прикордонний контроль і репатріацію нелегальних іммігрантів, але 

також сприяти удосконаленню засобів безпеки, регулюючи міграційні 

потоки й  заохочуючи кваліфіковану імміграцію. Управлінцям усіх 

рівнів слід безумовно визнавати цивільні і політичні права іммігрантів, 

забезпечувати справедливі умови праці, натуралізацію приїжджих, їх 

усвідомлене, наскільки можливо, включення у соціум і надання 

допомоги в цілях розвитку.  Майбутнє залежить, незважаючи на усі 

суперечки й суперечності в ЄС, від  спільних зусиль союзних держав. 

Його дійсно можна створити: адже воно варіативно і не виникає з 

минулого, а залежить від рішень основних гравців, насамперед, у владі 

і в громадах, вимагаючи зусиль неупередженої думки та нестандартних 

політичних стратегій. 
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РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ 

POZAEUROPEJSKIE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA 

 

 

Андрій Блазій 

Голова правління 

ГО «Координаційний центр 

міжнародного діалогу Україна-ЄС» 

 

РЕГІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА: ПРОТИСТОЯННЯ З МОСКВОЮ 

 

Міжнародне безпекове середовище на сьогодні опинилося в стані 

глибокої кризи, яку оцінюють як найбільш масштабну від часів холод-

ної війни. При цьому Україна опинилася на зламі глобальної системи 

безпеки, у найгарячішій точці зіткнення інтересів глобальних гравців. 

Події в Україні 2014 року докорінно змінили геополітичну ситуацію 

на європейському континенті та систему колективної безпеки. Країни 

Європи продемонстрували повну неспроможність адекватної відповіді 

на дії країни, яка володіє значними ресурсами, військовим та 

економічним потенціалом, а також політичним впливом на 

міжнародній арені. Участь Росії у анексії Криму та розпалюванні 

збройного конфлікту на Сході України також вплинули на норми 

міжнародного права, що вилилось у повне нехтування умовами 

Будапештського договору, якими Україні гарантовано територіальну 

цілісність та незалежність. Усі ці чинники становлять загрозу не лишу 

для України, а для країн ЦСЄ і ЄС в цілому.  

Сучасній системі міжнародних відносин притаманний високий 

динамізм. З початку нового тисячоліття суттєво змінилася розстановка 

сил на світовій арені: виникли нові центри впливу, з’явилися нові кра-

їни-регіональні лідери. Необхідність об’єднання зусиль для підвищен-

ня рівня міжнародної безпеки обумовила на нинішньому етапі зміну 

ідеології побудови міждержавних взаємовідносин, а саме – перехід від 

конфронтаційної моделі до моделі співробітництва у безпековій сфері. 

Нові виклики і загрози потребують удосконалення глобальних і 

регіональних механізмів адекватного реагування на них. На сьогод-

нішній день необхідно докорінно змінювати підходи до формування 
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основних принципів колективної безпеки, оскільки події останніх 

чотирьох років свідчать про неефективність політичних та економічних 

санкцій, які світова спільнота застосовує проти країни агресора. 

Незважаючи на продовження загострення ситуації у Східній Європі та 

блокування Росією усіх ініціатив України та країн партнерів по 

вирішенню конфлікту, позиція країн ЄС залишається незмінною і 

продовжує базуватися на принципах дипломатії та міжнародного 

права. Спроби переконати РФ припинити агресію проти України, не 

враховують основних принципів зовнішньої політики Москви та 

положень стратегії національної безпеки РФ. Фактично, Росія 

переслідує єдину ціль – повна гегемонія на Європейському континенті, 

в тому числі шляхом гібридної агресії. 

Спираючись на досвід країн НАТО та уроки, які були зроблені в ході 

російської агресії, Україна докорінно змінила підходи до принципів 

безпеки в тому числі з урахуванням євроінтеграційних спрямувань 

нашої країни та прагнень стати повноправним членом Північно-

Атлантичного альянсу. Про це свідчить прийняття у 2015 році Стратегії 

національної безпеки, яка тісно переплітається з основними 

принципами безпеки країн ЄС та НАТО. Відповідно до розділу 3 

Стратегії, актуальними загрозами для нацбезпеки України визначено:  

- агресивні дії Росії, що здійснюються для виснаження української 

економіки і підриву суспільно-політичної стабільності з метою 

знищення держави Україна і захоплення її території; 

- неефективність системи забезпечення національної безпеки і 

оборони України; 

- корупція та неефективна система державного управління; 

- економічна криза, виснаження фінансових ресурсів держави, 

зниження рівня життя населення; 

- загрози енергетичній, інформаційній, кібернетичній, критичній 

інфраструктурі та екологічній безпеці. 

Окреслені загрози притаманні не лише для України, вони актуальні 

для будь-якої країни Європи в умовах сьогодення. Колективну безпеку 

необхідно розглядати як через призму загрози російської агресії, так і з 

урахуванням діяльності терористичних та радикальних організацій, які 

повністю заперечують демократичні принципи та засади верховенства 

права. Зважаючи на розвиток геополітичної ситуації та спираючись на 

основні положення Стратегії національної безпеки, Україна виходить з 

того, що однією з найважливіших гарантій суверенного розвитку та 
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підтримання системи колективної безпеки у Європі є розвинена 

кооперація у політичній, економічній, гуманітарній, інформаційній та 

військовій сферах. Останні події продемонстрували, що відносини в 

рамках партнерства з НАТО та сусідство з ЄС значною мірою є 

стримуючим чинником для розгортання повномасштабної агресії проти 

України, але принципово не вирішують проблеми ефективного забез-

печення безпеки на тлі новітніх загроз та умов ведення війни. Крім того, 

жодна з країн ЄС не може почуватися у цілковитій безпеці, попри заяв-

лені гарантії НАТО про забезпечення безпеки від зовнішньої агресії. 

Аналізуючи геополітичну ситуацію, слід зазначити, що Україна та 

країни ЦСЄ, попри запевнення НАТО у гарантуванні їх безпеки, 

залишились сам на сам у протистоянні з Москвою. На сьогодні 

Європейський Союз і НАТО, завдяки своїй нерішучій політиці 

розширення, створили геополітичну «сіру зону» у Східній Європі. Ці 

західні організації і в найближчому майбутньому будуть не готові й не 

спроможні заповнити вакуум безпеки, який склався там. Таким чином, 

єдиним шляхом для забезпечення безпеки регіону від московських 

зазіхань, є об’єднання зусиль країн ЦСЄ, насамперед Польщі, та 

України в напрямку створення союзу на кшталт НАТО чи об’єднаних 

сил Європи. У даному контексті основний акцент слід зробити на 

реалізації проекту «Міжмор’я», який дозволить підвищити 

економічний та військовий потенціал, а також сприятиме зростанню 

політичного впливу членів асоціації на Європейському континенті на 

противагу Росії. 

 

 

Marta Dębska 

Dr, Krakowska Akademia  

im. A. Frycza Modrzewskiego 

 

PRÓBY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA  

W REGIONIE ROGU AFRYKI NA PRZYKŁADZIE SOMALII 

 

Znajdujący się w północno-wschodniej części kontynentu afrykańskiego 

Róg Afryki, obejmujący głównie położone na Półwyspie Somalijskim 

Etiopię, Somalię, Erytreę, Dżibuti, jest jednym z regionów w tej części 

świata należących do najbardziej dotkniętych naturalnymi katastrofami, 

ubóstwem, głodem oraz konfliktami i przestępczością. Region ten ze 
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względu na swoje położenie geograficzne na styku Morza Czerwonego, 

Oceanu Indyjskiego i Zatoki Adeńskiej, jak również ze względu na bliskość 

Półwyspu Arabskiego stanowi strategicznie ważne miejsce pod względem 

gospodarczym jak i militarnym. Stąd znajdował się i znajduje wciąż w strefie 

zainteresowania światowych mocarstw. Szczególnie Somalia, ze względu na 

swoje położenie geograficzne, wysoki poziom niestabilności, wojnę domo-

wą, problem głodu i piractwa morskiego oraz aktywność grup terrorystycz-

nych na tym terenie, przyciąga nieustannie od kilku dziesięcioleci uwagę nie 

tylko społeczności międzynarodowej ale również mediów.  

Celem niniejszego referatu jest zaprezentowanie bieżących prób 

zapewnienia bezpieczeństwa i ustabilizowania sytuacji w tym rejonie 

podejmowanych przez głównych aktorów międzynarodowych konku-

rujących między sobą o wpływy na kontynencie afrykańskim i współpracę z 

Unią Afrykańską opartą o nowe zasady i porozumienia, które wyłoniły się 

na początku XXI wieku – Unię Europejską, Chiny, Stany Zjednoczone. 

Przedstawiając ich wysiłki w tym kierunku nie sposób pominąć aktywności 

Unii Afrykańskiej w postaci operacji pokojowej AMISOM prowadzonej w 

Somalii od 2007 roku posiadającej autoryzację Rady Bezpieczeństwa ONZ 

oraz wspieranej przez Unię Europejską i USA. Operacji, która w ostatnich 

latach była krytykowana przez  pozarządową organizację Human Rights 

Watch za łamanie praw człowieka. Poza zaprezentowaniem aktywnych 

obecnie misji Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych w Somalii takich 

jak European Union Naval Force ATALANTA (EUNAVFOR ATALANTA 

Somalia), European Union Training Mission (EUTM Somalia) czy 

European Union Capacity Building Mission (EUCAP Somalia), które są 

komplementarnym wyrazem realizacji polityki Unii Europejskiej w 

stosunku do tej części Afryki, referat przedstawia również główne ramy 

formalne w oparciu o które w/w działania są podejmowane ze strony UE: 

Globalną Strategię na Rzecz Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii 

Europejskiej (2016) oraz Strategię dla Rogu Afryki (2011). Inną kwestią 

poruszaną w tym wystąpieniu jest miejsce Somalii w polityce zagranicznej 

USA w kontekście Nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Stanów 

Zjednoczonych ogłoszonej przez prezydenta Trumpa w grudniu 2017 roku. 

Referat odnosi się również do rosnącej obecności Chin w tym rejonie Afryki 

wyraźnie widocznym przez otwarcie w lipcu 2017 roku pierwszej chińskiej 

zagranicznej bazy wojskowej w sąsiadującym z Somalią kraju - Dżibuti. 

Reasumując, niniejszy referat nie tylko prezentuje działania stabilizujące 

na terenie Somalii podejmowane obecnie przez głównych aktorów 
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międzynarodowych zainteresowanych obecnością w Afryce ale jest również 

próbą zmierzenia się z odpowiedzią na ile te działania są efektywne i 

uzasadnione.  

 

 

Ігор Зінько 

кандидат економічних наук, доцент  

 Львівський національний університет  

імені Івана Франка 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ 

У СУЧАСНІЙ АРКТИЦІ 

 

Починаючи з кінця минулого століття за умов посилення 

глобалізаційних процесів відбувається одночасне переосмислення 

особливостей становлення і трансформації систем регіональної 

безпеки, які можуть відчутно впливати на перебіг міжнародних 

відносин у світі або виразно конкретизувати детермінанти і 

конфігурацію регіонального розкладу сил та інтересів. Безпекова 

проблематика є особливо складною у регіонах, що знаходяться на межі 

різних частин світу з відчутними чинниками приналежності до 

відмінних і апріорі конфліктних культурно-історичних і цивілізаційних 

систем, як, наприклад, Близький Схід чи Східна Європа. До таких 

просторів, які мають більш-менш узгоджені географічні межі, але 

мають досить різнорідну зовнішню суспільно-історичну, політичну і 

економічну оболонку, належить і Арктика. 

Під Арктикою розуміють північний полярний регіон Землі, що 

включає околиці материків Євразія та Північна Америка, а також весь 

Північний Льодовитий океан з островами і прилеглі частини 

Атлантичного й Тихого океанів. Площа цього регіону  становить 27 

млн. кВ. км., з них більше 60% припадає на водні простори. За  межу 

Арктики вважають південну межу поширення зони тундри. Іноді 

Арктику обмежують полярним колом (66° 33' пн. ш.), у цьому разі її 

площа менша і становить відповідно 21 млн. кВ. км.  

Початок XXI століття і особливо останні роки відзначаються різкою 

актуалізацією теми Арктики в світовій політиці, що  зумовлено 

істотною зміною розкладу геополітичних інтересів у регіоні і низкою 

нових об’єктивних чинників. Це, по-перше, неясність і  неоформленість 
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в юридичному сенсі відкритих просторів Північного Льодовитого 

океану і конкуренція за узаконення приналежності континентальних 

шельфів (за винятком того, що регулюється Конвенцією ООН з 

морського права від 1982 року – 12 морських миль прибережних 

територіальних вод і  200 морських миль виключної економічної зони). 

По-друге, це значні запаси покладів корисних копалин та великі рибні 

ресурси. За різними оцінками, в надрах Арктики зосереджено від 20 до 

26% світових запасів нафти і газу. По-третє, в умовах глобального 

потепління клімату і танення льодів Арктики виникли сприятливі 

умови не лише для видобутку корисних копалин, але створилися зручні 

комунікаційні можливості для безкриголамного плавання вздовж 

Північного морського шляху і Північно-Західного проходу, які в 

основному контролюються відповідно Росією та Канадою. По-

четверте, Арктику нерідко називають «кухнею світової погоди», тому  

зміни клімату і танення льодів створюють не тільки нові економічні 

можливості, але й величезні загрози для всього людства, що стало 

предметом міжнародного обговорення і вироблення комплексу заходів 

задля недопущення можливої глобальної катастрофи. По-п’яте, 

арктичний регіон є надзвичайно важливим у військово-стратегічному 

значенні, адже відомо про високий рівень його насиченості звичайними 

озброєннями і ядерним арсеналом, захороненням на дні морів 

застарілих видів зброї масового знищення, тут знаходиться багато 

військових баз та полігонів, через Арктику прораховані найбільш 

сприятливі траєкторії польотів балістичних ракет, зрештою – це 

найбільш гостра зона зіткнення інтересів НАТО та Росії тощо. 

Ще одним зрізом безпекової проблематики в Арктиці є різні групи 

інтересів держав світу, які мають відмінні політико-правові підстави і 

претензії на використання просторів та ресурсів регіону. Першу групу 

інтересів становить п’ятірка держав, які мають безпосередній вихід до 

Північного Льодовитого океану, це - Росія, Канада, Норвегія, Данія 

(Гренландія), США (Аляска). Вони відіграють провідну роль у 

формуванні міжнародно-політичного режиму використання Арктики. 

Зокрема, у травні 2008 року в гренландському містечку Ілуліссат була 

проведена перша зустріч міністрів закордонних справ цих країн і 

прийнята декларація про спільну готовність вирішувати усі назрілі 

питання і претензії на основі норм міжнародного права і перш за все 

Конвенції ООН з морського права 1982 року, серед яких найгострішим 

є питання про розподіл континентального шельфу. Формат  
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співробітництва і консультацій цієї групи країн вважається 

неофіційним, але корисним в діалозі з актуальних проблем Арктики.. 

Значно дієвішою є вісімка арктичних країн, до якої, окрім 

попередньої «п'ятірки», примикають три прилеглі до Арктики держави 

- Фінляндія, Швеція та Ісландія. Усі вони входять до складу заснованої 

в 1996 році Арктичної ради (АР) – міжнародної організації з широким 

колом інтересів та уповноважених інституцій. У діяльності АР 

проявляються суперечливі тенденції до розширення сфер діяльності і 

водночас протидія виконанню раніше прийнятих зобов’язань.   

Прагнення країн-членів АР зосередити в своїх руках практично усі 

головні питання розподілу просторів, використання ресурсів, 

формування режиму плавання та розвитку Арктики викликає 

невдоволення інших країн. Йдеться про інтереси в Арктиці таких 

впливових у світовій політиці та економіці країн світу, як Китай, 

Японія, Індія, провідних держав  Європейського Союзу тощо. Вони 

вважають, що секторальний перерозподіл водних просторів і дна 

відкритих частин Північного Льодовитого океану суперечить основам 

міжнародного права, а їхнє освоєння повинно бути доступним для всіх 

зацікавлених держав світу та в інтересах всього людства. Особливим 

застереженням цих країн є нові реальності в освоєнні Арктики, 

зумовлені таненням льодів та значним розширенням просторів для 

вільного плавання та освоєння ресурсів, чого не було ще в часи 

обговорення та прийняття Конвенції з морського права 1982 р. 

Додатковим чинником дестабілізації ситуації та порушенням 

міжнародного права  стала російська полярна експедиція влітку 2007 

року, в ході якої два батискафи Мир-1 і Мир-2 занурились на дно 

океану в районі Північного полюсу і встановили там російський 

прапор, виконаний з нержавіючого титанового сплаву. Після 

повернення до Москви керівник експедиції Артур Чилінгаров заявив 

про доказану приналежність території Північного полюса до Росії, що 

викликало хвилю критики з боку США, Канади та інших країн.  Цей 

крок Росії  призвів до різкої активізації дослідницької та військової 

активності різних держав в Арктиці.  

Росія має найбільшу чисельність військових баз та найбільший 

арсенал різних видів озброєнь в Арктиці. Північний флот Російської 

Федерації вважається найбільш модернізованим і динамічним окремим 

територіальним підрозділом Збройних сил країни зі статусом 

військового округу, основним ядром оперативного командування 
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«Північ». Головна база флоту знаходиться у м. Сєвєроморськ поблизу 

Мурманська. Основні ударні сили складають атомні ракетні і торпедні 

підводні човни, ракетоносна і протичовнова авіація, ракетні, авіаносні 

і протичовнові кораблі. На флоті базується єдиний в Росії важкий 

авіаносний крейсер «Адмірал флоту Радянського Союзу Кузнєцов» з 

полком палубної авіації, а також єдині в світі надводні крейсери з 

атомними енергетичними установками. 

Росія послідовно і безперешкодно розширює свою військову 

присутність в Арктиці. Так, сучасна військова база Російської 

Федерації «Арктичний Трилистник» була споруджена у 2016 р. на 

острові Земля Олександри в архіпелазі Земля Франца-Йосипа, її 

особисто інспектував міністр оборони РФ С. Шойгу. Ця база є другим 

військовим об'єктом, збудованим в Арктиці для дислокації підрозділів 

протиповітряної оборони Північного флоту Росії за останні роки. 

Першою була військова база Північний Клевер на острові Котельний 

архіпелагу Новосибірські острови (2014 р.). 

Така зростаюча активність Росії в регіоні проходить на фоні 

закриття у 2006 р. американської військово-повітряної бази у Кеплавіку 

(Ісландія) та явно недостатньої чисельності, на думку провідних 

американських спеціалістів, сучасних воєнних кораблів на озброєнні 

ВМФ США. 

Характерним фактом є те, що російське політичне керівництво, 

спеціалісти та експерти з питань безпеки в Арктиці постійно 

наголошують на тому, що в регіоні відсутні значні суперечності між 

зацікавленими країнами і тут сформувався стійкий баланс інтересів, та 

закликають до міжнародного погодження усіх питань безпеки та 

співробітництва. Росіяни заявляють про готовність сприяти 

розширенню міжнародного плавання вздовж Північного морського 

шляху з наданням російського інфраструктурного забезпечення. При 

цьому вони заперечують  доцільність перенесення конфліктних 

проблем безпеки з інших регіонів світу на Арктику. Мовляв, збройні 

конфлікти на Близькому Сході, а тим більше анексія Криму і 

спровокований Росією збройний конфлікт на Сході України не треба 

брати до уваги задля гарантування безпеки в Арктиці. Тим не менше, 

накладені провідними країнами світу на Росію економічні та політичні 

санкції вже зараз відбиваються на згортанні програм вишукувальних 

геологічних досліджень та експлуатації вже зданих родовищ нафти та 
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газу на російському шельфі, які здійснювалися за участю іноземних, 

насамперед американських компаній. 

 Таких проблемних питань безпеки і співробітництва в сучасній 

Арктиці за останні роки появилося доволі багато, і всі вони вимагають 

глибокого осмислення і вирішення задля гарантування миру не лише у 

цьому дратівливому регіоні, а й на всій планеті. При цьому задля 

ефективного вирішення назрілих проблем все більшої участі вимагає 

активність недержавних учасників міжнародних процесів, особливо 

авторитетних організацій міжнародного та субрегіонального 

співробітництва. 

 

 

Олександр Кучик 

кандидат історичних наук, доцент, 

Львівський національний університет 

 імені Івана Франка 

 

СУЧАСНІ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ВІДНОСИНИ  

ЯК ЧИННИК РЕГІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ:  

ГЕОПОЛІТИЧНІ ПРІОРИТЕТИ ЧИ ГІБРИДНІ ВИКЛИКИ? 

 

Сучасний стан українсько-польських відносин привертає увагу до 

себе з огляду багатьох обставин міжнародного співробітництва. З 

огляду на існування низки новітніх викликів та загроз перед 

міжнародним співтовариством «загострення» польсько-українського 

стратегічного партнерства із занепокоєнням сприймають численні 

дослідники та експерти. Якщо до цього часу в науковій літературі 

усталеним залишалося твердження про стратегічне партнерство як 

взірець міждержавної співпраці, то з активізацією провадження 

офіційною Варшавою політики історичної пам’яті, питання 

стратегічного партнерства постало у новому вимірі. 

Розвиток стратегічного партнерства закладений Заявами та підписа-

ними нормативно-правовими актами міжнародного характеру з почат-

ку 2000-х років створило прецедент розвитку взаємовигідного співро-

бітництва між Україною та Польщею на міжнародній арені. Показовим 

є той факт, що історичні паралелі засвідчують, що новий подих цьому 

партнерству дало саме «вирішення важких історичних питань» на 
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початку 2000-х років, коли на вищому політичному рівні було досяг-

нуто порозуміння у сфері історичної пам’яті, яка мала стати основним 

об’єктом дослідження істориків та науковців інших сфер. Відтак саме 

розвиток секторальної співпраці став головним мірилом ефективності 

«різношвидкісного та різнорівневого» стратегічного партнерства, яке 

було покладено в основу двостороннього співробітництва. 

Водночас питання культурної спадщини та історичної пам’яті стали 

предметом не стільки політичної еліти скільки громадських діячів та 

представників академічного середовища обох держав. Відтак частими 

стали спільні форуми та конференції з проблематики культурної 

дипломатії чи політики. 

Безпекова складова стала однією з пріоритетних у такому 

співробітництві двох держав оскільки наявність потенційної загрози з 

боку євразійського інтеграційного процесу загалом та Росії зокрема 

зумовило необхідність ефективного механізму захисту від потенційних 

загроз. З огляду на це Польща стає своєрідним промотором України у 

її просуванні на шляху європейських інтеграційних процесів та 

євроатлантичної співпраці у контексті її наближення до європейських 

стандартів та стандартів євроатлантичного Альянсу. 

Етапними моментами у розвитку стратегічного партнерства стала 

позиція Польщі в час Помаранчевої революції та Революції Гідності, 

коли польські політики підтримали Україну та вживали кроків для 

збереження мирного процесу та уникнення дестабілізації в Україні та 

регіоні загалом. У цьому ж напрямку розвивалася співпраця між 

державами після початку російської агресії на Сході України та анексії 

Російською Федерацією Автономної Республіки Крим, що значно 

погіршило безпекове середовища на європейському континенті 

загалом, та у Центрально-східноєвропейському регіоні зокрема. 

Так російська агресія на Сході України та зміна воєнного потенціалу 

та розстановки сил у регіоні змусили Польщу ставити питання про 

активізацію співпраці у військово-технічній та оборонній сферах з 

врахування національних інтересів Польщі. Таким чином вирішення 

українського питання у контексті російської інвазії зумовили б кращі 

умови оборонного потенціалу Польщі та союзників. Саме ця обставина 

стала чинником рішення Варшавського саміту Альянсу про 

затвердження Комплексного пакету допомоги Україні у 2016 році, 

розрахованої на модернізацію сектору безпеки та оборони України. 

Натомість для східних партнерів-членів Альянсу було запевнено у 
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підтримці через інтернаціоналізацію цієї допомоги у вигляді 

розміщення на території Польщі та держав Балтії додаткових 

контингентів держав-членів Альянсу для зміцнення обороноздатності 

держав в умовах зростаючих загроз гібридного характеру. Таким чином 

цей крок став своєрідною гібридною відповіддю на гібридні загрози. 

Із зміною політичної еліти в результаті виборів у Польщі в укра-

їнсько-польських взаєминах з’явилися тривожні мотиви активізацією 

«війни історичних памятей». При цьому войовничий характер деяких 

польських політиків явно не додає міцності українсько-польському 

стратегічному партнерству у контексті зміцнення регіональної безпеки 

у Центрально-східноєвропейському регіоні. 

До цього слід додати також спроби польського керівництва реа-

лізувати «новий» геополітичний проект «Міжмор’я» чи «Тримор’я», 

коріння котрого сягають в глибину історичного процесу розвитку як 

польської так і української державності (творення Великого князівства 

Литовського та Речі Посполитої, української козацької держави) та 

суспільно–політичні та громадські рухи минулого століття (Юрій Липа, 

Михайло Грушевський тощо). Попри схожість геополітичних кон-

цепцій, сьогодні Польща намагається створити «осібний геополітичний 

проект» без участі України, мотивуючи це виключно європейським 

членством країн–учасниць у цьому проекті. У цьому контексті у 

відносинах з Україною наголос робиться виключно на розвиток 

секторального партнерства у важливих для обох держав сферах. 

Водночас аналізуючи перспективи реалізації схожих геополітичних 

проектів, впадає в око обмежений характер компонентів такого проекту 

без участі в ньому української складової. У такому вимірі Балто–

Чорноморський союз чи Дуга виглядатиме не лише незавершеним про-

ектом, а й приреченим на обмежений характер та, відповідно, на 

відсутність реалізації кінцевої мети – забезпечення геополітичного 

позиціонування.  

Звідси можна припустити, що виключення України з цього проекту 

може розглядатися як свідчення протистояння у геополітичному 

контексті двох великих європейських держав: України та Польщі, що у 

кінцевому підсумку призведе до взаємопереборювання, а як результат 

послаблення регіональної системи безпеки у Центральній та Східній 

Європі. З іншого боку в умовах наростаючої всеохоплюючої гібридної 

війни РФ на європейському континенті можна висловити припущення 

про взаємозв’язок такої політики з боку польської держави, яка 
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потенційно призводить до послаблення європейської єдності та 

посилення відцентрових тенденцій. 

З огляду на це важливим залишається у контексті вибудовування 

регіональної системи безпеки у східноєвропейського регіоні пошук та 

активне впровадження кроків до порозуміння та об’єднання зусиль на 

зміцнення «спільного фронту» проти реваншистських планів Росії на 

європейському континенті. Тому на сьогоднішній день питання 

залишається відкритим для дискусії – геополітика чи гібридна загроза 

для регіону ЦСЄ. Відповідь на питання зумовить результат – через 

інструментарій стратегічного партнерства наповненого реальним 

змістом до зміцнення європейської регіональної, а відтак і 

євроатлантичної системи безпеки. 

 

 

Marcin Lasoń 

Dr hab., prof. KA, Krakowska Akademia  

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 

 

WPŁYW TRANSFORMACJI WSPÓŁCZESNEGO SYSTEMU 

STOSUNKÓW I BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO 

NA POLITYKĘ OBRONNĄ I BEZPIECZEŃSTWA NOWEJ 

ZELANDII W II DEKADZIE XXI WIEKU 

 

Proponowany temat wpisuje się w problematykę organizowanej 

konferencji. Autor prowadził dwumiesięczne badania poświęcone polityce 

obronnej i bezpieczeństwa podczas pobytu badawczego w Nowej Zelandii, 

które przyniosły wiele interesujących wyników. W pierwszej kolejności 

dotyczących polityki prowadzonej przez rządy tego państwa, które 

traktowane jest jako małe i taką też rolę przyjmuje w stosunkach 

międzynarodowych. W niektórych obszarach jednak czyniąc więcej, niż 

wynikałoby z jego potencjału.  Ewolucja systemu międzynarodowego, 

pojawienie się nowych wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa państwa 

sprawiły, że władze nowozelandzkie zaczęły zmieniać swoją politykę 

obronną i budować politykę bezpieczeństwa narodowego. Zaowocowało to 

zarówno zmianami instytucjonalnymi, jak i planem zwiększenia wydatków 

obronnych. W pierwszej kolejności jednak przyjęciem określonej koncepcji 

polityki obronnej, bezpieczeństwa i zagranicznej w kontekście przesuwania 

się centrum świata do regionu Pacyfiku i poprzez to zakończenia czasów, w 
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których Nowa Zelandia znajdowała się na jego peryferiach. Autor uznał, że 

warto przeanalizować zmiany wprowadzane przez Nowozelandczyków, nie 

tylko dlatego by odnotować, jak pragmatyczną politykę prowadzą 

przedstawiciele tego małego narodu, ale i po to, by wyciągnąć z tego szereg 

wniosków dla państw większych, w tym Polski. 

Referat zostanie wygłoszony w oparciu o analizę materiałów zebranych 

podczas pobytu w Nowej Zelandii, zarówno dokumentów, jak i literaturę 

przedmiotu. Ich wartościowe uzupełnienie stanowią przeprowadzone 

wywiady oraz możliwość poznania postrzegania problematyki obronnej i 

bezpieczeństwa przez Nowozelandczyków w życiu codziennym. 
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СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО У ВИКЛИКАХ  

ТА ЗМІНАХ ГЛОБАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА 

Стратегічні відносини наразі є одним з найбільш часто викори-

стовуваних термінів у зовнішньополітичному дискурсі, що з’явився ще 

під час Холодної війни, коли держави, які не входили до блоків, 

очолюваних однією з двох наддержав, почали розвивати та формувати 

нові двосторонні альянси з більш потужними акторами, ніж вони самі. 

Розвиток стратегічного партнерства дозволяє мирним шляхом, з 

одного боку, узгодити спільні зовнішньополітичні інтереси міжнарод-

них акторів, а, з другого, – сформувати міжнародні альянси для 

протистояння сучасним викликам і загрозам. Додамо також, що 

взаємодія між міжнародними акторами може бути незафіксована в 

окремій угоді або декларації, проте мати стратегічний особливий 

характер, як наприклад відносини між США та Великою Британією, що 

не мають офіційної угоди про стратегічне партнерство. 

У цілому стратегічне партнерство як чинник реалізації зовнішньо-

політичних ініціатив України може бути проаналізовано через 

виокремлення дво– та багатосторонніх напрямів взаємодії держави, 

зокрема, проаналізуємо західний напрям стратегічного партнерства, що 

складається з європейського, євроатлантичного та американського 

векторів; північно–південний напрям стратегічного партнерства, що 
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формує балто–чорноморський вектор взаємодії; східний напрям страте-

гічного партнерства, до якої відноситься китайський вектор. 

Окресливши основні положення та тенденції налагодження 

стратегічного партнерства, варто також проаналізувати співпрацю між 

Польщею та Україною в форматі балто–чорноморського регіону, що є 

механізмом реалізації національних інтересів кожної держави. Додамо, 

що з Республікою Польща стратегічне партнерство характеризується 

високим рівнем розвитку двосторонніх відносин у політичній, 

економічній та гуманітарній сферах [1]. 

Формування балто–чорноморського партнерства, на нашу думку, 

дозволить подолати поширення міжнародного тероризму, що стало 

актуально в Європі після терористичних атак 2015–2018 рр.; знизити 

регіональну етнополітичну напругу; сприяти вирішенню проблем, 

пов’язаних з появою нового виду військового конфлікту «гібридна 

війна»; зменшити рівень екологічних загроз, що впливають на міжна-

родну та регіональну політику міждержавної взаємодії. Додамо, що 

використання механізмів налагодження стратегічного партнерства 

дозволить не тільки подолати політичні проблеми, але й розширити 

економічну складову взаємодії України зі стратегічними регіональ-

ними партнерами. 

Вважаємо, що євроінтеграційний та євроатлантичний досвід 

Республіки Польща, а також формування балто–чорноморського 

співробітництва на рівні Польща–Україна за умови дотримання 

паритетності сприятиме політико–економічному розвитку обох країн. 

Вважаємо, що діяльність в балто–чорноморському регіоні таких 

безпекових і економічних форумів, як Організація Чорноморського 

економічного співробітництва, ГУАМ, Центральноєвропейська ініці-

атива, Чорноморська військово–морська група, Литовсько–Польсько–

Українська бригада та Рада держав Балтійського моря дозволить 

країнам посилити міждержавну взаємодію. Підкреслимо, що значний 

вплив на процеси формування такого партнерства здійснюють 

сформовані багатосторонні принципи політико–економічного співро-

бітництва на рівні ЄС та НАТО та наявні двосторонні зв’язки між 

державами. Зокрема, проведення вмілої політики підтримки європейсь-

кого напрямку руху України Республікою Польщею можна прослід-

кувати не тільки в економічному і політичному просторі, але й в 

підтримці демократичних ініціатив після Революції гідності та у 

викликах гібридних протистоянь. 
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Варто також згадати і про проблеми з природною міграцією 

зумовленою перерозподілом продуктивних сил після входження 

Польщі в економічну і політичну структуру ЄС. Відповідно зміцнення 

економічних зв’язків Польщі та ЄС позитивно впливатиме на подальшу 

інтеграцію України до європейського простору [2]. 
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ПОЛІТИЗАЦІЯ ЕТНІЧНОСТІ  

В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Політизація етнічності зовсім не є новим явищем. Дослідники 

етнополітичних процесів прослідковують активізацію політичної 

діяльності, яка базується на етнічній приналежності до початку 19 ст. 

Стартовий імпульс процесам політизації етнічності великою мірою 

дала Французька Революція і наступні Наполеонівські війни, а 

революційне гасло «fraternité», початково космополітичне і з 

відсилкою до об’єднання індивідуально рівних і близьких членів 

суспільства (безвідносно їхньої групової приналежності), поступово 

набуло підтексту об’єднання спільнот на основі етнічної спорідненості 

і дало старт «націоналізації» суспільних відносин в країнах Європи і 

поступовому формуванню держав-націй. Таким чином, відбулась 

переорієнтація європейського політичного і міжнародного порядку 

денного з питань відносин між династичними монархіями на відносини 

держав, сформованих на основі національної ідеї, що, зрештою, після 
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завершення Першої світової війни знайшло своє відображення у 

формулюванні принципів самовизначення народів1. 

Процес політизації етнічності – тобто формування і підвищення ролі 

та значення спільнот, сформованих на основі етнічної ідентичності, в 

якості самостійних і самодостатніх акторів політичної діяльності – 

обумовлюється, на думку авторки, необхідністю реалізацію, 

принаймні, трьох ключових функцій: 

- забезпечити самозбереження етнічної спільноти (як унікальної 

та своєрідної суспільної групи); 

- створити умови для розвитку етнічної самобутності та 

самодостатності; 

- захистити економічні інтереси етнічної спільноти. 

В умовах сучасної системи міжнародних відносин, яка 

характеризується зростанням процесів взаємоузалежнення не лише на 

рівні міждержавних відносин (міжнаціональний рівень), але й на рівні 

транснаціональному і, навіть, на рівні індивідуальних міжособистісних 

відносин, що відбуваються на фоні стрімкого розвитку глобалізаційних 

процесів і розвитку сучасних засобів комунікації, політизація 

етнічності починає виконувати ще й функцію представлення і захисту 

інтересів етнічної спільноти на міжнародному рівні. Таким чином, 

етнічність стає вагомим чинником міжнародних відносин, а 

організовані етнічні групи, фактично, повноправними учасниками 

міжнародно-політичних процесів.  

Становлення політично «зрілої» етнічної групи з необхідністю 

проходить низку етапів, які можна охарактеризувати наступним чином: 

самоусвідомлення себе в якості самодостатньої і самобутньої в 

етнокультурному/релігійному/мовному плані групи і, як наслідок, 

відмежування від інших етнічних і/або суспільних груп 

(самоідентифікація і протиставлення «ми»-«вони» на основі етнічної 

приналежності); формування/визначення політичних інтересів, 

проблем, завдань, що стоять перед етнічною групою; формування еліт, 

які беруть на себе відповідальність за реалізацію інтересів етнічної 

групи; формування політики в термінах визначення політичних цілей, 

мобілізації ресурсів та формулювання стратегій досягнення цих цілей.; 

реалізація політики в інтересах етнічної групи. 

                                                      
1 Joseph Rothschild, Ethnopolitics: A Conceptual Framework, (New York, 

Columbia University Press: 1981), 11-13. 
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В будь-якому разі, одне з центральних місць в питанні політизації 

етнічності буде займати проблема безпеки і відносин по лінії етнічна 

група/спільнота-держава/державні інституції. У випадку, якщо держава 

неспроможна або не бажає в рівній мірі гарантувати всім етнічним 

групам рівні і справедливі можливості забезпечення їхніх інтересів, то 

як наслідок кожна етнічна група буде намагатись або взяти під 

контроль державу, або відокремитись від держави (щоб створити і 

контролювати власну). 

Дилему безпеки можна розглядати принаймні в трьох вимірах: 

економічна безпека етнічної групи, фізична, та політична. 

На думку канадського дослідника міжнародних відносин і етнічних 

конфліктів Стівена Саідмена, наступні чинники і логіка відносин 

сприятиме росту відчуття небезпеки в етнічних групах1: 

1) Економічна безпека:  

- у випадку, якщо вже існує етнічна диференціація – економічна 

конкуренція між етносами за економічні можливості/ресурси за умов 

погіршення економічної ситуації може вести до росту міжетнічного 

протистояння і більш жорстких форм взаємодії між етнічними групами; 

- етнічна група, яка перебуває у кращому економічному 

становищі може вважати, що інші етнічні групи «тягнуть» їх на низ в 

плані економічного розвитку, а етнічні групи, які знаходяться у 

гіршому економічному становищі – що їх експлуатують; 

- покращення економічного становища однієї групи може 

сприйматися як прояв фаворитизму з боку держави; 

- при цьому, ситуація погіршуватиметься, якщо якась етнічна 

група має мало (або взагалі позбавлена) впливу на уряд і державні 

інституції. 

2) Фізична безпека. Відповідь на питання, чи знаходиться «моя» 

етнічна група у фізичній безпеці (в термінах фізичного виживання), 

залежить, по-перше, від сприйняття/уявлень про наміри інших етнічних 

груп щодо «вашої» етнічної групи, по-друге, від можливостей держави 

стримувати інші етнічні групи і захистити «вашу», і, по-третє, від 

сприйняття/уявлень щодо намірів і можливостей держави стримувати 

                                                      
1  Stephen M. Saideman, “Is Pandora’s Box Half-Empty or Half-Full?”, in  The 

International Spread of Ethnic Conflict: Fear, Diffusion, and Escalation, ed. David 

A. Lake,Donald S. Rothchild (Princetone: Princetone University Press, 1998): 136-

138. 
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інші етнічні групи і захистити «вашу» (Авт.). В такому випадку, росту 

відчуття небезпеки будуть сприяти: 

- озвучені погрози піддати вигнанню певну етнічну групу; 

- якщо формуються і озброюються етнічно організовані міліції; 

- держава не сприймається як така, що може захистити і не 

допустити насильство, яке сприймається як етнічно вмотивоване; 

- якщо держава приймає сторону однієї з етнічних груп. 

3) Знову ж таки, одним з ключових стає питання контролю/впливу 

етнічної групи над державою, а отже питання політичної безпеки. 

Найзагрозливіша ситуація в плані безпеки стає у випадках, коли: 

- одна етнічна група захоплює повний контроль над державою; 

- якась етнічна група повністю усунута від контролю над 

політикою/державою; 

- коли (у процесі деколонізації, чи переформатування 

державного устрою/режиму) виникає ситуація непевності і незрозуміло 

яка етнічна група опиниться при владі, а яка буде усунута від державно-

політичних процесів. 

В кожному випадку політизація етнічності у безпековому контексті 

створює сприятливе середовище для політично мотивованого і етнічно 

обумовленого антрепренерства представників етнічних еліт. В умовах 

нестабільної економічної чи політичної ситуації їх маніпулятивні і 

популістські дії/риторика можуть сприяти поляризації суспільства за 

етнічною ознакою і вести до фрагментації безпекового простору 

держави/суспільства. 

Саме еліти (культурні, економічні , політичні), які усвідомлюють 

свою приналежність до самобутнього етносу, стають провідниками 

політичної діяльності, спрямованої на підтримання та розвиток 

етнічної групи та задоволення і захист її інтересів, а отже є зацікавлені 

у політизації етнічності (конструктивістський підхід). З іншого боку, 

можливий і зворотній процес, коли політичний антрепренер 

використовує можливості етнічної мобілізації задля досягнення 

власних цілей/амбіцій (інструменталістський підхід) і з цією метою 

сприяє політизації етнічно «чутливих» питань/проблем. 

Таким чином, політизацію етнічності можна розглядати як таку, що 

відбувається одночасно у двох площинах: 

А) усвідомлення етнічною спільнотою себе в якості самодостатньої 

і самобутньої з власними інтересами, потребами, цінностями, які 
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потребують усвідомленої політики (від імені і в інтересах 

спільноти/групи); 

Б) використання окремими політичними антрепренерами етнічності 

в якості фундаменту для соціальної мобілізації на основі етнічної 

приналежності з метою здобуття влади, отримання економічних, 

політичних переваг, реалізації власних політичних/економічних 

інтересів, здійснення політичної діяльності від імені етнічної 

групи/народу. 

При цьому ці дві опції не є взаємовиключними, а цілком природньо 

можуть доповнювати одна одну.  

Щоправда, сьогодні варто говорити ще й про третій вимір – 

міжнародно-політичний, коли етнічні групи починають виступати на 

міжнародній арені в якості цілком самостійних акторів (з власними 

інтересами, представниками, інституціями і політикою, напр. курди). 

Це стало наслідком низки тенденцій, що формувались і укріплювалися 

протягом декількох останніх десятиліть і, на думку, авторки, 

пов’язаних з: 

- глобалізацію міжнародних процесів, транснаціоналізацією, ростом 

взаємозалежності у сучасному світі і формуванням унікальних 

можливостей у інформаційній сфері – зокрема, пов’язаних з 

можливостями широко презентувати себе у міжнародному 

інформаційно-комунікативному просторі в якості окремої, 

самодостатньої етнічної групи/спільноти з власними інтересами і 

потребами їх забезпечення; 

- закріпленням на міжнародно-правовому рівні прав представників 

етнічних груп/меншин (зокрема, Міжнародні пакт про громадянські та 

політичні права і пакт про економічні, соціальні культурні права, 

Конвенція про запобігання геноциду, Декларація про ліквідацію всіх 

форм нетерпимості і дискримінації на основі релігії чи переконань, 

Декларація про права осіб, що належать до національних чи етнічних, 

релігійних чи мовних меншин); 

- використанням державами етнічного чинника у власних інтересах 

у міжнародно-політичній боротьбі, військово-політичних і збройних 

протистояннях, економічній конкуренції (зокрема, у формі надання 

етнічним угрупованням військової, матеріально-технічної, фінансової, 

дипломатичної підтримки, здійсненні гуманітарних інтервенцій в 

міжетнічні конфлікти, ін.); 
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- різким зменшенням толерантності щодо здійснення 

організованого, системного насильницького придушення прагнень 

етнічних груп/спільнот до реалізації своїх прав (зокрема, 

переслідування в міжнародних судах за організацію і здійснення 

етнічно вмотивованого насильства, напр. міжнародні трибунал по 

Руанді і колишній Югославії). 

При цьому реалізація конфліктних сценаріїв реалізації прав 

етнічних груп може набувати двох ідеальних форм в залежності від 

статусу учасників: конфлікт між етнічною групою та державою, в 

такому випадку авторка, пропонує притримуватись терміну 

«етнонаціональний конфлікт»; та конфлікт між двома чи більше 

етнічними групами в межах однієї чи декількох держав, коли держава/-

ви неспроможні чи не бажають врегулювати/вирішити конфлікт між 

етнічними групами. В такому випадку слід притримуватися терміну 

«міжетнічний конфлікт». 

Додатковий міжнародно-політичний вимір політизації етнічності 

ще більше ускладнює проблематику запобігання та врегулювання 

міжетнічних/етнонаціональних конфліктів, забезпечення можливості 

етнічних груп реалізувати свої права. Багатомірність, складність і 

відсутність однозначної трактовки природи і сутності етнічних 

конфліктів відкриває додаткові можливості для маніпулювання цією 

проблематикою з боку учасників міжнародних відносин, сприяє 

деградації безпекового середовища (як всередині окремих держав так 

міжнародного), інтернаціоналізації міжетнічних та етнонаціональних 

суперечок та конфліктів, активізації інтервенціонізму (в тому числі 

збройного), створюючи додаткові виклики в регіональних системах 

безпеки та міжнародній системі загалом. 

 

 

Marcin Szydzisz 

Dr, Uniwersytet Wrocławski 

 

WPŁYW KONFLIKTU Z PALESTYŃCZYKAMI 

NA BEZPIECZEŃSTWO IZRAELA 

 

Artykuł będzie starał się poruszyć wpływ konfliktu izraelsko-

palestyńskiego na bezpieczeństwo polityczne Państwa Izrael. Autor, 

oceniając ów wpływ, będzie starał się odwołać do koncepcji regionalnych 



Transformacja bezpieczeńswa międzynarodowego 158 

kompleksów bezpieczeństwa oraz do idei sekurytyzacji. Podstawowymi 

pytaniami, jakie postawi sobie Autor będą realny wpływ konfliktu na 

bezpieczeństwo Izraela, jego obraz w wypowiedziach izraelskich polityków 

oraz zmiany jakie zachodziły w jego prezentacji na przestrzeni ostatnich lat. 

 

 

Paweł Trefler 

Dr, Państwowa Wyższa Szkoła 

Wschodnioeuropejska w Przemyślu 

 

PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA W TRANSGRANICZNYM 

REGIONIE TRIPLE FRONTERA (TRÓJSTYKU GRANIC 

ARGENTYNY, BRAZYLII I PARAGWAJU) 

 

Celem wystąpienia będzie przedstawienie charakterystyki 

transgranicznego regionu Trójstyku Granic Argentyny, Brazylii i Paragwaju 

(Triple Frontera), który cechuje się wieloetnicznością i wysokim poziomem 

wymiany handlowej. Te uwarunkowania wiążą się z wyzwaniami i 

zagrożeniami dla bezpieczeństwa w tej części Ameryki Południowej, które 

wymagają podejmowania wspólnych inicjatyw mających zapobiec 

negatywnym zjawiskom zachodzącym w regionie Triple Frontera. 

Współpraca w tym zakresie ma charakter bilateralny i multilateralny w 

ramach MERCOSUR. 
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ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ  

МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ 

PRAWNE I GOSPODARCZE ASPEKTY  

BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO 

 

 

Олена Андреєнко  

асистент  

Національний університет 

“Львівська політехніка” 

 

ОДНОСТОРОННІ ЗБРОЙНІ ЗАХОДИ ДЕРЖАВ  

У СИСТЕМІ КОЛЕКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ:  

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 

 

Найважливішим трансформаційним етапом для міжнародного права 

і відповідно для системи колективної безпеки стало створення 

Організації Об'єднаних Націй та набуття чинності її Статутом. “Статут 

ООН передбачає єдину систему колективної безпеки, що має 

універсальний та регіональний рівні” [1, с. 161]. Згідно з положеннями 

розділів V-VII Статуту ООН основна відповідальність за підтримання 

міжнародного миру та безпеки покладена на постійно діючий орган — 

Раду Безпеки. Задля цієї мети Статут ООН наділив РБ повноваженнями 

застосовувати збройну силу для підтримання або відновлення 

міжнародного миру та безпеки. При тому важливо відзначити, що 

механізм діяльності РБ ООН щодо вказаної компетенції заснований на 

одностайності її постійних держав-членів. Вказана специфіка реалізації 

колективної безпеки в рамках ООН спричинила політико-юридичну 

ситуацію, котра склалася одразу ж після прийняття Статуту ООН та є 

актуальною і до тепер, за якої міжнародно-правові проблеми безпеки 

знаходяться у сфері політики, а не права.  З одного боку, Статут ООН 

регламентував систему основоположних норм міжнародного права, 

проте з іншого — її ефективна реалізація передбачає постійний 

консенсус “великих” держав світу. Цей факт не заперечує світової 

системи колективної безпеки, яка об'єктивно існує у наш час, а лише 

обумовлює певну її специфіку у дискурсі міждержавних відносин. 

Необхідно також відзначити, що ключовим елементом системи 
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колективної безпеки є закріплення у п. 4 ст. 2 Статуту ООН принципу 

незастосування сили або погрози силою як імперативної норми 

міжнародного права. Ця норма автоматично скасувала колишнє право 

держав на застосування збройної сили індивідуально (тобто самостійно 

в децентралізованому порядку), що існувало в класичному 

міжнародному праві. З погляду діючого у наш час міжнародного права 

одностороннє (без уповноваження РБ ООН) застосування збройної 

сили окремими державами обмежуються лише випадками реалізації 

ними свого невід'ємного права на індивідуальну або колективну 

самооборону у разі збройного нападу згідно зі ст. 51 Статуту ООН. 

Разом з тим слід констатувати, що примусові заходи держав з 

використанням збройної сили в односторонньому порядку, тобто в 

обхід санкцій РБ ООН ніколи не зникали з практики більшості держав 

світу, тим паче з практики постійних держав-членів РБ ООН або тих, 

хто заручився їх підтримкою. Слід також зауважити, що, як правило, 

такі заходи post factum держави-деліквенти намагалися виправдати на 

підставі Статуту ООН, найчастіше як законний акт самооборони, навіть 

тоді коли це були відверті акти збройної відплати чи односторонньої 

гуманітарної інтервенції. Наголошуємо, що практика застосування 

державами заборонених міжнародним правом односторонніх збройних 

заходів серйозно дестабілізує систему міжнародної безпеки, а тому 

загрожує звести нанівець знаменні завоювання людства у сфері 

міжнародно-правового регулювання сили у міждержавних відносинах.  

 Однак, необхідно зважити також й на те, що створивши міжнародні 

організації, держави не втратили свого суверенітету, а відтак і права на 

індивідуальний примус [2, c. 10-11]; вони лише доповнили 

індивідуальні гарантії забезпечення своєї безпеки колективними. 

Сучасна світова система колективної безпеки не заміняє а лише 

доповнює систему індивідуальної безпеки держав. З цієї причини 

практично всі держави світу формують власні односторонні концепції 

безпеки, у яких визначають правові підстави, види, межі та обсяг 

односторонніх примусових заходів із використанням збройної сили, 

оскільки історично такі заходи мають передусім національно-правову 

природу. У такому контексті важливо наголосити, що проблема 

співвідношення внутрідержавного і міжнародного права передбачає 

переважання міжнародно-правових норм, що мають статус 

імперативних норм jus cogens над національним законодавтсвом. 

Навіть, якщо окрема держава не проголосила, що вони є джерелом у її 
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системі права, вона так чи інакше зобов'язана їх дотримуватися з огляду 

на їх імперативну природу.  

У підсумку звернемо увагу на те, що фундаментальна ідея системи 

колективної безпеки полягає у тому, що держави відмовляються від 

одностороннього застосування сили з метою забезпечення своєї 

безпеки за умови ефективного її забезпечення колективним механізмом 

примусу.  Відтак, якщо РБ ООН як головний орган, що відповідальний 

за застосування збройних заходів з метою підтримання міжнародного 

миру та безпеки залишатиметься бездіяльною через відсутність 

політичного консенсусу серед її постійних держав-членів потенціал 

односторонніх збройних заходів держав зберігатиметься. Однак така 

тенденція особливо без належного механізму контролю здатна 

призвести до дестабілізаії системи міждержавних відносин. Оскільки 

на практиці з огляду на політичні, матеріальні та інші чинники до 

односторонніх заходів зертаються не лише ті держави, які вправі це 

зробити, а найперше ті, хто можуть це зробити.   
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПРІОРИТЕТІВ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РИНКІВ  

У КОНТУРІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  

 

Вплив економічних трансформацій на енергетичну сферу 

призводить до поступової регіоналізації енергетичних ринків. Так, 

імплементація Україною вимог ЄС передбачає прийняття положень 

енергетичного «acquis». Однак, інтеграційні зміни чинять серйозний 
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вплив на систему економічних інтересів учасників енергоринку, що 

може призводити до їх неузгодженості. Тому важливим завданням при 

забезпеченні економічної безпеки енергоринків є визначення 

комплексу взаємопов'язаних пріоритетів стейкхолдерів. 

Активізація інтеграційних процесів пов’язана, передусім, з 

необхідністю усунення диспропорцій та недоліків в енергозабезпеченні 

у межах національних енергоринків. Практично будь-яке порушення у 

їх функціонуванні неминуче веде до економічних збитків 

функціонально взаємозалежних національних економік. У цьому сенсі 

небезпідставними видаються погляди німецького фахівця Ф. Мюллера, 

на думку якого, «тема надійності постачання енергоресурсів набирає 

величезної ваги в порядку денному світової спільноти; багато, якщо не 

більшість сучасних держав, пов'язують з цією проблемою перспективи 

свого фізичного виживання» [1, c. 6]. Так, нерівномірний розподіл 

світових енергоресурсів сприяє розвитку енергетичної дипломатії, 

спрямованої на забезпечення економічної безпеки. 

Вважаємо за необхідне відзначити, що електроенергетичний ринок 

суттєво відрізняється від інших галузевих ринків у зв’язку з його 

складною технологічно єдиною електроенергетичною системою (ЕЕС). 

Відтак, за розмірами територій, охоплених ЕЕС, можна виділити так 

звані локальні (ЛЕР) (обмежені територією (населений пункт, район) 

чи сегментом споживачів, всередині конкретної країни), національні 

(НЕР) (сукупність ЛЕР всередині країни) та регіональні енергетичні 

ринки (енергетичний простір двох і більше країн, об’єднаних 

географічним ареалом та спільними інтересами в сфері енергетики для 

реалізації транскордонних угод).  

У роботі Огнєвої В. В. та Сидорова О. С. зазначається, що суттю 

нового типу взаємин є як зростаюча вразливість учасників міжнародної 

системи від дій один одного (негативна взаємозалежність), так і більша 

залежність досягнення цілей однієї сторони від врахування нею 

інтересів інших суб’єктів (позитивна взаємозалежність) [2, с. 85]. Дане 

твердження наголошує на суперечливості природи енергетичних 

ринків, оскільки останні можуть виступати як в ролі інструменту 

співпраці, так і в ролі інструменту енергетичного протистояння.  

Відтак, важливим завданням є забезпечення економічної безпеки 

стейкхолдерів конкретних енергоринків на основі узгодження їх 

економічних інтересів. У даному випадку необхідно вказати на 

наявність двох одночасно взаємопов'язаних і взаємовиключних цілей – 
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досягнення економічних показників у середовищі постійної 

конкурентної боротьби з необхідністю забезпечення охорони 

навколишнього середовища. При цьому ключовим аспектом є 

врахування галузевої спеціалізації ринку, оскільки взаємодія 

контрагентів в енергетиці ускладнюється необхідністю включення як 

економічних, так і соціально-політичних чинників.  

Отже, враховуючи тенденції до регіоналізації НЕР і необхідність в 

узгодженому векторі розвитку різнорівневих енергоринків, нами 

запропоновано перелік пріоритетів у відповідності до особливостей 

ієрархії економічної безпеки енергетичних ринків, у структурі якої 

виділено наступні рівні: мікро- (ЛЕР), макро- (НЕР) та мезорівень (РЕР) 

(рис. 1).  

Зазначимо, що залежність між рівнями економічної безпеки енерге-

тичних ринків є двосторонньою: положення кожного конкретного 

локального чи національного енергоринку зазнає прямого чи опосеред-

кованого впливу регіонального енергетичного ринку і навпаки.  

 

 
Рис. 1. Пріоритети енергетичних ринків у контурі економічної 

безпеки 

Джерело: розроблено автором на основі власних досліджень 

 

Отже, визначення пріоритетів енергетичних ринків відповідно до 

сучасних ринкових вимог дає змогу в умовах інтеграційних змін 
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ідентифікувати зміст необхідних стратегічних економічних заходів 

учасників енергоринків на основі узгодження їх економічних інтересів, 

а також принципів еколого-економічних концепцій сталого розвитку.  
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РОЗВИТОК БІОЕНЕРГЕТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ  

ТА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Сьогодні забезпечення глобального сталого розвитку є головною 

метою світової спільноти, а міжнародна енергетична безпека є одним з 

визначальних компонентів розвитку міжнародних політичних, 

правових та економічних відносин. Енергетична складова національної 

безпеки взагалі і геополітичної безпеки зокрема, набуває все більш 

інтенсивного впливу на прийняття рішень та визначення напрямків 

діяльності інституцій на усіх рівнях: глобальному, регіональному, 

наднаціональному, національному та навіть корпоративному. 

Згідно загальноприйнятого визначення Комісії ООН зі сталого 

розвитку (1992р.), мета сталого розвитку – задовольняти потреби 

сучасного суспільства, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх 

поколінь задовольняти свої потреби [1].  

У контексті реалізації енергетичної безпеки на глобальному рівні 

однією з ключових глобальних цілей сталого розвитку, затверджених у 

2015 році на саміті ООН з питань сталого розвитку, визначено 
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забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних 

джерел енергії для всіх [1]. Україна також не залишається осторонь 

світових тенденцій. Так, У 2017 року уряд України представив 

Національну доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна», яка визначає 

базові показники для досягнення Цілей сталого розвитку [2]. У доповіді 

представлені результати адаптації 17 глобальних ЦСР із врахуванням 

специфіки національного розвитку, серед яких наступні: 

1. До 2030 року забезпечити загальний доступ до недорогого, 

надійного і сучасного енергопостачання 

2. До 2030 року значно збільшити частку енергії з відновлюваних 

джерел у світовому енергетичному балансі 

3. До 2030 року подвоїти глобальний показник підвищення 

енергоефективності 

3.1. До 2030 року активізувати міжнародне співробітництво з метою 

полегшення доступу до досліджень і технологій в галузі екологічно 

чистої енергетики, включаючи відновлювану енергетику, підвищення 

енергоефективності та передові й чистіші технології використання 

викопного палива, та заохочувати інвестиції в енергетичну 

інфраструктуру і технології екологічно чистої енергетики 

3.2. До 2030 року розширити інфраструктуру і модернізувати 

технології для сучасного та сталого енергопостачання всіх у країнах, 

що розвиваються, зокрема у найменш розвинених країнах, малих 

острівних державах, що розвиваються, і країнах, що не мають виходу 

до моря, з урахуванням їх відповідних програм підтримки. 

Законом України «Про основи національної безпеки України» 

енергетика та енергозбереження визначаються, як ключові інтереси 

національної безпеки, завдяки яким відбувається захищеність життєво 

важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, та 

забезпечується сталий розвиток суспільства [3].  

Серед найбільших загроз національним інтересам і національній 

безпеці України в економічній сфері визначаються неефективність 

використання паливно-енергетичних ресурсів, недостатні темпи 

диверсифікації джерел їх постачання та відсутність активної політики 

енергозбереження, що створює загрозу енергетичній безпеці держави. 

Так, з метою підвищення енергетичної безпеки Кабінет Міністрів 

України 18 серпня 2017 року своїм розпорядженням схвалив нову 

Енергетичну стратегію України на період до 2035 року: «Безпека, 

енергоефективність, конкурентоспроможність» [4], у якій визначив 
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забезпечення сталого розвитку третім етапом довгострокового 

розвитку нашої держави. 

Під час реалізації законодавчо визначених основних напрямів 

державної політики з питань національної безпеки України та 

забезпечення енергетичної безпеки на основі сталого функціонування і 

розвитку паливно-енергетичного комплексу, в тому числі послідовного 

і активного проведення політики енергозбереження та диверсифікації 

джерел енергозабезпечення, надзвичайної актуальності набуває 

проблема розвитку та функціонування біоенергетичного ринку.  

У 2015 році частка біопалив у кінцевому споживанні енергії в 

Україні становила 2,5%, що досить таки небагато, порівняно з 

країнами-членами ЄС. Потрібно відмітити, що частка сектору біопа-

лива в національній економіці щороку зростає. Так, у 2010 році обсяги 

заміщення природного газу біопаливом становили  1,12 млрд куб.м/рік, 

а у 2015 – 3,26. При цьому серед цілей Національного плану дій з від-

новлюваної енергетики на період до 2020 року [5] є доведення цього 

показника до 7,2 млрд куб.м/рік у 2020 році. На жаль, прогнози екс-

пертів не такі оптимістичні – від 4,11 до 5,3 млрд куб.м/рік у 2020 році, 

але також передбачають зростання ринку біопалив в усіх сегментах.  

Стимулюванню розвитку біоенергетичного ринку в Україні 

сприятиме низка заходів, серед яких варто виділити такі: 

- розвиток біржової торгівлі біомасою, надання гарантій вико-

нання угод, створення реєстру та вільного доступу учасників до ринку; 

- сертифікація біомаси ; 

- надання фінансово-кредитних, податкових та інвестиційних 

пільг національним виробникам біопалива; 

- створення та впровадження державних програм, які мали б на 

меті стимулювати та просувати якнайширше використання біопалива 

кінцевими споживачами, створення системи фінансових стимулів 

переходу на біопаливо; 

- проведення в рамках Угоди про асоціацію України з ЄС гармо-

нізації національного законодавства, яке стосується економічних,  

енергетичних та екологічних умов розвитку ринку із законодавством 

ЄС; 

Серед основних проблем розвитку ринку біопалива можна виділити 

наступні: 

- кількість сировини для біопалива – це сфера, у якій важко 

провести точні розрахунки; 
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- для уникнення перетворення економіки країни на сировинний 

придаток, необхідний розвиток виробництв з високою доданою 

вартістю: меблевої, деревообробної, дерев’яних будинків тощо, - а в 

якості сировини для біопалива варто використовувати лише ті відходи 

виробництв, які не підлягають подальшій обробці і які неможливо 

використати для подальшої обробки чи переробки; 

- уникнення негативного впливу на навколишнє середовище: при 

спалюванні сировини для біопалива та самого біопалива утворюється 

зола, яка спричиняє смог у повітрі, а, якщо сировина росла на 

територіях, забруднених токсичними чи радіоактивними відходами, то 

при спалюванні виготовленого з неї біопалива, ці речовини також 

можуть потрапити в атмосферу; 

- проблема охорони довкілля постає і при заготівлі сировини для 

біопалива, адже тут можливі як несанкціоновані вирубки лісів з метою 

подальшої переробки на гранули чи пелети, так і засадження 

сільськогосподарських та/чи не деградованих земель технічними 

сировинними рослинами. 
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ТРЕТЕЙСЬКЕ ПРАВОСУДДЯ, ЯК ЗАПОРУКА БЕЗПЕКИ  

І СПІВРОБІТНИЦТВА ДЕРЖАВ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Для забезпечення справедливості у процесі мирного врегулювання 

міжнародних судів  та для створення найбільш сприятливих умов для 

безпеки держав, учасниками міжнародних правовідносин 

сформувалися особливі органи, які були покликані забезпечувати 

розгляд міжнародних спорів - третейські суди. Вирішення спорів 

завжди привертало особливу увагу міжнародного публічного права. Не 

лише саме бажання вирішення конфліктних ситуацій між суб’єктами 

міжнародного права були причиною цього, а й потреба формування 

нової, більш досконалої та безпечної поведінки на міжнародній арені, 

яка б суттєвіше враховувала інтереси сторін та якісніше забезпечувала 

дотримання міжнародних зобов’язань. Судова модель третейського 

правосуддя була сприйнята міжнародною практикою і кодифікована у 

положеннях Конвенції про мирне врегулювання міжнародних протиріч 

5.10.1907 р. Конвенція 1907 р. стала базовим актом, який сформулював 

суть і зміст третейського правосуддя. Арбітражний розгляд 

забезпечував більш швидке та справедливе врегулювання розбіжностей 

і тим самим сприяв розширенню взаємодії і співробітництва, 

спеціально підкреслено в підписаному 1.08.1975 р. у Гельсінкі 

Заключному акті Наради з безпеки і співробітництва в Європі [1, с.57]. 

"Гельсінкський акт" визначив 3 тематичні напрями діяльності НБСЄ: 

питання європейської безпеки, співробітництво в галузі економіки, 

науки, техніки, охорони навколишнього природного середовища, а 

також права людини і вільний обмін інформацією. Третейський спосіб 

розв’язання спорів передбачений у багатьох міжнародно-правових 

документах. Відповідно до ст. 33 Статуту ООН сторони, які беруть 

участь у будь-якому спорі, продовження якого може загрожувати 

підтриманню миру і безпеки, повинні намагатися розв’язати його 

мирними засобами. У цій нормі Статуту ООН закладені основи 

мирного врегулювання спорів, зокрема і використання можливостей 

міжнародного арбітражу. 
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У міжнародному публічному праві під третейським судом часто 

розуміють відому людству з часів Давньої Греції та Давнього Риму 

засіб мирного врегулювання міждержавних конфліктів як альтернативу 

їх військовому вирішенню. Навіть всі погоджувальні чи примирні 

процедури Стародавнього світу та Середньовіччя містили елементи 

третейського правосуддям. Основні цілі зводилися до примирення 

сторін та припинення конфлікту. Участь третьої сторони у врегулюван-

ні правових суперечок зародилася ще з Древніх часів та асоціювалася з 

судовим процесом, що дозволяло забезпечити якісний та ефективний 

розгляд. Таким чином, при прийняття третьою стороною обов’язкового 

рішення по справі почали вживати термін “третейський”, “третейське”.  

Упродовж історії третейське правосуддя було різноманітне. 

Зокрема, у Х–ХІІІ ст. забезпечити мирне вирішення міжнародних 

спорів могли далеко не всі раніше відомі інституції. Зобов’язання 

визнати та виконати рішення третейського органу у цей період, 

видається, забезпечувалися радше перспективою негативних наслідків, 

пов’язаних із можливостями третейського органу (посередника), ніж 

реальним погодженням претензій сторін. Такими посередниками могли 

виступати глави домінуючих у регіоні держав, релігійних об’єднань 

тощо. Зокрема, Святий престол міг вимагати від сторін припинення 

конфронтації або дотримання конкретної поведінки. Інколи з його 

ініціативи оголошувався «вічний мир», який не допускав жодних 

суперечностей. Порушення цієї вимоги каралося відлученням від 

церкви та позбавленням іншого привілею.  

Середньовічна Європа виступила законодавцем нових правил 

третейського правосуддя. Заклики до правосуддя з метою збереження 

міжнародного миру  і врегулювання  суперечностей містяться у проекті  

чеського короля Іржі Подебрада, де наголошується на застосуванні 

правових засобів вирішення спорів: “правосуддям мир народжується і 

охороняється” [2, с.112]. Отже, третейське правосуддя у середньовічній 

Європі утверджується як легітимний засіб вирішення спорів, 

досягнення миру та усунення претензій.  

Проте, початок арбітражної процедури найчастіше пов'язують з 

укладеним у 1794 р. Договором Джея (The Jay Treaty) між Сполученими 

Штатами та Великобританією, в якому для врегулювання міжнародних 

спорів - третейських комісій, було започатковано процес залучення 

незалежних експертів, не зв’язаних обмеженнями щодо ухвалення 

рішень, які суперечитимуть інтересам сторони, що їх обрала. 
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Міжнародне публічне право загалом покликане утворювати 

міжнародні механізми, які спрощують або покращують взаємодію або 

співробітництво держав. Але навряд чи XVIII ст. слід вважати 

“початком” арбітражу. Г. Гроцій ще в 1646 р. у своїй знаменитій праці 

назвав третейський суд, як спосіб “уникнути перетворення суперечок у 

війну”. Як пояснює один із засновників науки міжнародного права, 

третейське судочинство - “гідний шлях, на якому наполягають 

прихильники справедливості і миру…” [3]. 

Тобто, міжнародне публічне право пропонує засоби, якими можуть 

скористатися держави у процесі вирішення спорів між собою і 

третейське правосуддя є одним із них. Потрібно інформувати 

громадськість про переваги цих способів захисту прав порівняно із 

іншими механізмами. Звернення до арбітражу бажано використовувати 

як особливий спосіб врегулювання міжнародного спору, покликаний 

уточнювати міжнародні забов’язання держав. У різних історичних умо-

вах для врегулювання міжнародних спорів потрібні були різні моделі 

третейського правосуддя, які змінювали чи переростали одна в одну. 

Сьогодні, у період переосмислення різними державами концепцій 

взаємовідносин з Україною, передусім Республіки Польща, з метою 

дотримання засад добросусідства, третейське правосуддя могло б 

виступити чинником збереження мирного співіснування двох сусідніх 

народів. 
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СПІВВІДНОШЕННЯ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА 

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ: ІНФОРМАЦІЙНИЙ АСПЕКТ 

 

Безпеку держави можна розглядати з позиції безпека підприємства, 

галузі, регіону, у співвідношенні: як складовий елемент та ціле. 

Більшість підприємств витрачають на безпеку продукту своєї 

діяльності певний фіксований відсоток прибутку. Частина вкладених 

на безпеку коштів у цей продукт не повертається у вигляді прибутку. 

Можна бачити, що безпека це не продукт, а процес. Тому для 

вирішення подібної проблеми можна подивитися на безпеку як на 

управління ризиками. Мета управління ризиками полягає в балансі 

ризиків для діяльності підприємства, знижуючи потенційні загрози. 

Необхідність у методі управління ризиками, який би дозволив точно і 

надійно вимірювати параметри безпеки продукту і отримувати 

максимальну віддачу коштів, вкладених на його безпеку, як і раніше 

велика [1].  

Інформаційна безпека включає три компоненти: вимоги, політику і 

механізми. Вимоги визначають цілі безпеки, тобто відповідають на 

запитання «Що ми очікуємо від безпеки?». Політика визначає значення 

безпеки і відповідає на запитання «Які кроки ми повинні зробити, щоб 

досягти поставлених цілей?». Механізми зумовлюють політику, 

відповідають на запитання «Які інструменти, процедури та інші шляхи 

ми використовуємо, щоб гарантувати те, що кроки зумовлені вище 

будуть виконані?».  

Більшість підприємств сприймають управління ризиками як новий 

підхід до управління інформаційною безпекою. Управління ризиками 

має допомогти їм у кількісному визначенні ймовірності небезпеки, 

оцінити ступінь можливих збитків і зважити витрати на безпеку проти 

їх очікуваної ефективності [2].  

Управління ризиками має дати відповідь на такі запитання: 1) На 

скільки покращилася безпека підприємства в поточному році? 2) Що 

підприємство отримало за гроші, витрачені на безпеку? 3) На який 

рівень безпеки підприємство має орієнтуватися? Для відповіді на ці 
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питання потрібно строге визначення параметрів безпеки і структури 

управління ризиками [3].  

Можна виділити чотири найбільш важливі моменти в управлінні 

ризиками підприємства: (1) Недовговічність інформаційного активу 

підприємства; (2) Доказова безпека; (3) Обґрунтування вартості; 

(4) Відповідальність.  

З ростом підприємств їх залежність від ризиків інформаційної 

безпеки зростає. Потрібен надійний механізм для управління цими 

ризиками. Для оцінювання інформаційної безпеки прибутково-вартіс-

ного аналізу та розрахунку коштів повертаються в інвестиції не достат-

ньо. До цих пір немає методу, який дозволяє найбільш достовірно 

статистично представити параметри інформаційної безпеки.  

Будь-який керівник підприємства в оцінюванні безпеки бажає 

отримати відповіді на такі питання як: 1) Наскільки підприємство є 

інформаційно безпечним? 2) Чи одержало підприємство прибуток з 

введенням системи оцінювання ризиків у цьому році в порівнянні з 

минулим? 3) Яку вибрати стратегію інформаційної безпеки? 4) Яка 

сума грошей витрачається на інформаційну безпеку? 5) Чи існують 

альтернативи управління ризиками? 

На відміну від економічних оцінок, де завжди є вихідні дані, 

оцінювання інформаційної безпеки майже завжди доводиться починати 

з нуля. Це, як правило, слабо структурована задача з постійно 

мінливими параметрами [4].  

Список вимірюваних параметрів може включати: небезпечні 

дефекти додатків, пов'язані зі стадією розробки; уразливість мережі, 

навіть якщо виявляється тільки при скануванні; відношення числа сесії 

користувачів до числа підозрілих дій; злом пароля з використанням 

автоматизованих засобів; спроби впровадження інфікованих об'єктів в 

систему безпеки; оновлення, які використовуються або вартість нових 

більш захищених додатків; сканування мережі на вхідну й вихідну 

інформацію; витрати при відмові засобів захисту. 

Звичайно, це не повний список. Кожне підприємство має вибирати 

свій власний рівень достатності інформаційної безпеки. І на цьому фоні 

проводити збір даних для подальшого оцінювання. Так як реальні 

загрози майже завжди всередині підприємства, то достатній рівень 

безпеки зазвичай визначається тим, хто контролює внутрішні 

інформаційні показники [5]. 
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Під час проведення оцінювання інформаційної безпеки, зазвичай, 

включають: тимчасовий аналіз тенденцій; представлення отриманих 

параметрів і фінансовий аналіз; зменшені або прийняті ризики. 

Отже, основна проблема оцінювання інформаційної безпеки полягає 

у відсутності повноти даних. Але повнота інформації може складатися 

з тих фактів, які надають, наприклад, антивірусні програми, файли 

звітів, системи сканування та звіти з безпеки від співробітників. Таким 

чином, необхідні критерії оцінювання і методи аналізу. З ускладненням 

інформаційних технологій підприємства стикаються все з більш 

складними інформаційними ризиками. Якщо б була можливість 

виявити і визначити вразливість безпеки в процесі створення продукту 

діяльності, то чи виправдані будуть витрати на розробку таких методів?  

Багато підприємств тонуть у потоці даних. У більшості випадків є 

можливість отримувати необхідну інформацію з оцінювання 

інформаційної безпеки. Але проблема в тому, що не завжди і не всі 

можуть одержувати цю інформацію. Рішенням цього завдання є 

механізм, який дозволить аналізувати факти і, виділяючи необхідну 

інформацію оцінювати її, перетворюючи у знання про безпеку. 
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СТРУКТУРНО-ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАГРОЗИ ПОСИЛЕННЯ 

ІМПОРТОЗАЛЕЖНОСТІ В УМОВАХ НЕСФОРМОВАНОСТІ 

СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

СУБ’ЄКТІВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ 

 

Існує безліч чинників та передумов, які стимулюють або навпаки 

стримують динамічний розвиток держави та її забезпечення 

економічної безпеки. Одним із таких чинників є імпортна залежність 

реального сектора економіки, що проявляється у накопиченні та 

домінуванні на внутрішньому ринку продукції, яка за споживчими та 

якісними характеристиками істотно переважає продукцію, вироблену 

на її території. Тому окремим важливим напрямом зміцнення 

економічної безпеки реального сектора економіки справедливо 

визначається системна протидія ризикам імпортозалежності, яка б 

дозволила стримати її зростання та досягнути певного науково 

обґрунтованого рівня. Так, в національній економіці вже довгий час не 

вдається вирішити низку системних проблем, які стрімко посилюють її 

імпортозалежність. Їх поділ пропонуємо провести на групи структурного 

та інституціонального типу, виходячи із необхідності збалансування та 

інституціонального реформування реального сектора економіки. 

Для суб’єктів реального сектора економіки сформувалися істотні 

загрози на внутрішньому споживчому ринку. Зокрема, згортаються 

обсяги та погіршується структура споживання товарів (послуг) 

домогосподарствами, знижується купівельна спроможність населення, 

посилюються диспропорції між доходами та реальною вартістю 

проживання, зростають обсяги тінізації споживання. Також 

посередницька сфера продукує більшість причин загострення кризи 

імпортозалежності. Йдеться про недостатній рівень та незбалансований 

просторово-територіальний розвиток об’єктів торгівлі різної товарної 

спеціалізації, монополізацію товарних ринків та їх сегментів, низьку 

активність суб’єктів роздрібної торгівлі з формування та популяризації 

власних брендів і торгових марок (виробниками продукції яких є 

вітчизняні підприємства), пасивну позицію суб’єктів внутрішньої 

системи роздрібної торгівлі щодо надання переваги товарам 
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вітчизняного виробництва, недостатню розвиненість інтернет-торгівлі 

та залученість у таку систему товароруху і дистрибуції продукції 

вітчизняного виробництва. 

Упродовж останніх років розвиток національної економіки не 

супроводжувався інноваційною активністю та насиченням 

внутрішнього ринку вітчизняними науково-технологічними 

розробками. Вітчизняний реальний сектор економіки продовжує 

орієнтуватися на низькотехнологічні та одночасно ресурсо- та 

енергоємні виробництва, а також експорт ресурсно-сировинної 

продукції. При цьому, відсутні чіткі довгострокові стимули до 

розширення інноваційно-технологічного розвитку, зокрема створення 

замкнених циклів виробництва наукоємної високотехнологічної 

продукції, запровадження циркулярної моделі виробництва та 

споживання, збільшення масштабів міжнародного науково-

технологічного та виробничого співробітництва. Досі не створені 

сприятливі інвестиційні умови для розроблення і комерціалізації, 

охорони та захисту об’єктів права інтелектуальної власності і 

раціоналізаторських пропозицій, збереження інтелектуального 

капіталу та попередження його еміграції. Більше того, в Україні 

відсутні повноцінні інститути ринку інтелектуальної власності, а також 

не імплементовано європейське законодавство у цій сфері. 

Посилює імпортозалежність економіки низка системно-структурних 

тенденцій на регіональному рівні. Йдеться про прояви монополізації у 

сфері товарного обігу та її сегментів, ускладнення доступу до ресурсів 

і ринків, «кришування» та корупції у відносинах «влада – торговельний 

бізнес», відсутність проектування розміщення об’єктів, а також 

продуктивних сил та ресурсів торговельного сектору, несистемний 

розвиток торговельних об’єктів (необхідних видів і форматів) на 

місцевому рівні. Виражені системно-структурні розбіжності в 

економічному розвитку торгівлі та територій є також яскраво 

помітними на субрегіональному рівні. Більше того, окрім сфери 

товарного обігу регіональні та субрегіональні диспропорції утворилися 

за рівнем та якістю життя населення, інвестиціями, розвитком 

інфраструктури, бюджетними можливостями місцевих громад. 

Окрім впливу структурних деформацій загрози посилення 

імпортозалежності утворюються внаслідок не проведених чи 

запізнілості інституціональних реформ в національному господарстві. 

Так, існують системні проблеми державного регулювання, 
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адміністрування і контролю господарської діяльності. Йдеться про 

збереженість бюрократичних та корупційних перешкод при створенні 

та започаткуванні діяльності, отриманні дозволів на користування 

земельними ділянками, державним та комунальним майном, здійсненні 

певних видів економічної діяльності. 

В Україні розвиток інституціонального середовища має більше 

фрагментарний вигляд, що підтверджується низькою ефективністю 

спрощення процедур створення бізнесу і відкриття виробництва, 

стимулювання нагромадження та раціонального розподілу капіталу, 

реалізації бюджетного стимулювання економічної активності, цінового 

регулювання продукції природних монополій, забезпечення 

соціального захисту і покращення стандартів споживання, захисту 

внутрішнього ринку від неправомірної конкуренції. 

В реальному секторі економіки діяльність локальних інтегрованих 

систем є неефективною, що підтверджується низьким рівнем вироб-

ничої концентрації промислових об’єктів, повільною реалізацію науко-

во-технічних та інноваційних цільових програм розвитку виробничого 

сектору, нездатністю вітчизняних підприємств інтегруватися зі світо-

вими ланками виробництва та збуту інноваційних товарів, відсутністю 

замкнених циклів виробництва продукції вищих технологічних 

укладів. Також для реального сектора економіки характерний низький 

рівень розвитку інноваційної інфраструктури та інституцій взаємодії 

науково-дослідного і виробничого секторів, трансферу наукоємних 

технологій та високопродуктивного устаткування. 
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РОЛЬ І МІСЦЕ ООН В МІЖНАРОДНІЙ СИСТЕМІ БЕЗПЕКИ 

 

Система міжнародної безпеки, звісно, не сформувалась за кілька 

років. Її формування – тривалий, важкий процес, який відбувається в 

кілька етапів. Важлива роль у становленні міжнародної безпеки 

належить міжнародним організаціям (МО). Щоправда з часом їхні 

функції та значення дещо змінювались, але все ж варто відзначити, що 
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власне МО на сучасному етапі є чи найпотужнішими майданчиками 

змін та перетворень, які стосуються безпеки як на регіональному рівні, 

так і на планетарному. Провідна роль у системі міжнародної безпеки 

серед усіх МО безперечно належить ООН як універсальному 

об’єднанню людства, яке уповноважено вирішувати найважливіші 

проблеми людства. 

Організація Об'єднаних Націй та її органи відіграють важливу роль 

у запобіганні й усуненні міжнародних конфліктів і ситуацій, що можуть 

призвести до міжнародних непорозумінь або викликати міжнародний 

спір і продовження яких може загрожувати міжнародному миру і 

безпеці. Вирішення міжнародних спорів мирним шляхом здійснюється 

трьома головними органами ООН: Радою Безпеки, Генеральною 

Асамблеєю і Міжнародним судом. Крім положень Статуту, органи 

ООН у своїй діяльності по запобіганню і вирішенню спорів керуються 

резолюціями Генеральної Асамблеї ООН, зокрема, Декларацією про 

запобігання і усунення спорів і ситуацій, які можуть загрожувати 

міжнародному миру і безпеці, і про роль ООН в цій галузі 1988 p.; 

Декларацією про встановлення фактів Організацією Об'єднаних Націй 

в галузі підтримання міжнародного миру і безпеки 1991 р. тощо [2, 

с.38]. 

Варто згадати про Раду Безпеки ООН, яка відповідно до Статуту, 

несе головну відповідальність за підтримання міжнародного миру та 

безпеки. РБ займає провідну роль у визначенні наявності загрози миру 

або акту агресії. Крім того, вона закликає сторони в суперечці 

врегулювати її мирними засобами та рекомендує методи налагодження 

чи умови врегулювання. У деяких випадках Рада Безпеки може 

вдаватися до застосування санкцій або навіть дозволити застосування 

сили для підтримки або відновлення міжнародного миру та безпеки [3]. 

Слід наголосити на тих випадках застосування військової сили, в які 

має право втрутитись ООН задля збереження миру у світі. По-перше, 

мова йде про дії, які  застосовуються проти агресора, що порушив мир 

або загрожує це зробити. У цьому контексті варто звернутись до 

Статуту ООН, який фактично надає право Раді Безпеки ООН 

«підтримувати або відновлювати міжнародний мир і безпеку» та 

домогтися виконання волі Ради державою, яка порушила мир і виступає 

в ролі агресора. Тож якщо ж мирні засоби врегулювання суперечок себе 

вичерпали, то РБ ООН може застосувати санкції, які б сприяли 

виконанню прийнятих нею раніше рішень, і які б спонукали порушника 
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до відновленню миру. Тобто фактично йде мова про «такі дії у повітрі, 

морі чи землі, які є необхідними для підтримання чи відновлення 

міжнародного миру і безпеки». Звісно, у таких випадках Рада не діє як 

нейтральний суб’єкт, щоб припинити конфлікт між двома воюючими 

сторонами, а скоріш за все, як партія, певне об’єднання, що має на меті 

захистити певну країну - жертву насильства й  отримати перемогу у 

боротьбі проти несправедливості, проти країни, країн тощо, чиї дії 

загрожують безпеці, і чия вина доведена РБ [ 4, с. 53 ].  

Правове розуміння міжнародної безпеки було сформульовано в 

процесі створення Статуту ООН, а саме в його першій статті, у якій 

визначено основну мету цієї організації: "Підтримувати міжнародний 

мир і безпеку і з цією метою приймати ефективні колективні заходи для 

запобігання та усунення загрози миру і придушення актів агресії або 

інших порушень миру і проводити мирними засобами, у згоді з 

принципами справедливості і міжнародного права, залагоджування або 

дозвіл міжнародних суперечок або ситуацій, які можуть привести до 

порушення миру "[3]. 

Універсальну систему колективної безпеки створено в рамках ООН, 

її головним завданням є підтримання та зміцнення міжнародного миру 

й безпеки на основі спільних дій держав. Відповідно до Статуту ООН, 

підтримання міжнародного миру та безпеки має будуватися на основі 

загальновизнаних принципів і норм міжнародного права та 

здійснюватися Генеральною Асамблеєю і Радою Безпеки, компетенцію 

яких у цій сфері чітко розмежовано. Генеральна Асамблея може 

обговорювати будь-які питання чи справи, що стосуються підтримання 

міжнародного миру та безпеки, у тому числі розглядати загальні 

принципи співробітництва в цій галузі, давати рекомендації державам і 

Раді Безпеки з цих питань. На Раду Безпеки покладено головну 

відповідальність за підтримання міжнародного миру та безпеки (ст. 24 

Статуту ООН). Рада Безпеки є єдиним органом ООН, що має право 

починати дії, превентивні та примусові, від імені ООН, у тому числі 

об’єднаними збройними силами держав – членів ООН [1, с.24]. 

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що ООН відіграє 

надзвичайно важливу роль у підтриманні, а за потреби й відновленні 

міжнародної безпеки. У сучасному глобалізованому світі це важче, ніж 

було колись, та водночас і РБ ООН та інші спеціалізовані інституції, 

створені в її межах отримали нові можливості для забезпечення 

всезагального порядку та миру у світі. Звісно, що ООН не завжди 
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спроможна ефективно боротись з тими чи іншими конфліктами й 

попередити нові. Та наразі не існує більш ефективного універсального 

об’єднання чи МО, яке б зосереджувало стільки можливостей для 

підтримання міжнародної системи безпеки і користувалась ними, як це 

робить ООН. 
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ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА  

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

Стабільний рівень економічної безпеки країни в значній мірі 

визначається ефективним функціонуванням реального сектора, а також 

ступенем сприйнятливості національних підприємств до інновацій, 

здатністю їх генерувати. Інноваційний аспект в умовах глобальних 

технологічних трансформацій стає також дуже важливим у зв'язку з 

тим, що країна, яка не має достатнього рівня розвитку ІКТ не може 

протистояти агресії з боку третіх країн. Саме існуючі інноваційні 

технології «керованого хаосу», на яких засновані сучасні кібервійни, 

показують свою високу ефективність по дестабілізації соціально-

економічного становища в країні що зазнала атаки. Для ліквідації 

існуючих загроз потрібна наявність потужного інноваційного сектора і 
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відповідних інститутів. Таким чином, актуалізується питання 

обґрунтування механізмів розвитку української економіки на 

інноваційній основі не тільки у внутрішній, а й у зовнішній сфері 

економічної безпеки країни. 

Відповідно, виявлення і аналіз довгострокових тенденцій в еволюції 

світового і національного господарств, а також прогнозування 

економічного зростання пов'язане з дослідженням та обліком 

закономірностей науково-технічного та організаційного прогресу. У 

свою чергу, розробка цілей національної стратегії розвитку та 

механізмів їх досягнення може бути успішною лише за умови 

адекватного вивчення негативних тенденцій розвитку світового та 

національного господарства. 

Саме існуючі в сучасній світовій економіці умови для різних країн 

можуть мати як позитивний так і негативний вплив, тим самим 

формуючи напрям розвитку. Розглянемо зазначені аспекти на прикладі 

економічної безпеки України. Так основними зовнішніми факторами, 

які впливають на економічну безпеку нашої країни є: переважання в 

зовнішньоторгівельному балансі експорту сировинних товарів; 

незначна частка (аж до втрати в певні періоди) на ринках збуту 

продукції машинобудування і ВПК; недостатня розвиненість 

транспортної інфраструктури, перш за все транспортної експортно-

імпортних відносин. 

Що стосується внутрішніх факторів впливу на економічну безпеку 

для української економіки, то можна виділити наступні: 

- різке падіння інвестиційної та інноваційної активності, кризові 

явища в національній науково-технічній сфері, які проявляються в 

деградації науково-технічного потенціалу, втрати провідної ролі в 

окремих напрямках науково-технічного розвитку, спровоковані 

зокрема «витоком мізків» і втратою престижу інтелектуальної праці; 

- старіння виробничих потужностей внаслідок відсутності його 

модернізації; 

- наявність негативних і неконтрольованих міграційних процесів. 

- зростання тіньової економіки, зокрема вільні грошові банківські 

кошти не використовуються для інвестування в різні сектори 

економіки; 

- загострення територіальних проблем внаслідок анексії АР Крим та 

проведення антитерористичної операції на сході країни. Причому 

останній фактор як прояв певних дисбалансів в економічному розвитку 
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територій сам по собі представляє значну загрозу економічній безпеці.  

Одночасно вплив представлених факторів, окремі з яких певною 

мірою вже є домінуючими, провокує реальні загрози економічній 

безпеці України. Слід зазначити, що в результаті аналізу сучасних 

наукових джерел, присвячених вивченню таких факторів, а також 

механізмів їх впливу, основні загрози економічній безпеці можуть бути 

зведені в такі групи [1]:  

1. Загрози дестабілізації функціонування економіки в режимі 

громадського відтворення, з урахуванням збереження екологічного 

потенціалу. 

2. Загрози порушення стійкості фінансової системи країни. 

3. Загрози виникнення асиметричною залежності від політики 

зовнішньоекономічних контрагентів. В даному випадку інтенсивність 

зовнішньоекономічних зв'язків відіграє ключову роль. 

4. Загрози формування соціальної нестабільності, здатної критично 

вплинути на функціонування економіки, наприклад спровокувати 

соціальний вибух. 

5. Загрози порушення єдиного економічного і соціального простору 

країни, нормального функціонування регіонів в рамках єдиної держави. 

6. Загрози порушення ефективного функціонування економіки 

внаслідок високий ступінь криміналізації економіки і суспільства, а 

також зовнішньої експансії. 

7. Загрози зниження науково-технологічного рівня розвитку щодо 

світового (включаючи екологічні та природоохоронні аспекти). 

Перераховані загрози здатні принести певний економічний збиток, 

знижуючи ділову активність і знижуючи можливість залучення 

зарубіжних партнерів і інвесторів. Слід зазначити, що контексті 

вивчення інноваційної складової економічної безпеки країни на 

особливу увагу заслуговує саме останній вид загроз. 

Визначальною тенденцією зрушень у технологічній структурі 

впродовж останніх десятиліть став безпрецедентний за темпами 

розвиток новітніх інформаційних технологій. У першу чергу, ця 

тенденція охопила економіку країн-лідерів у світовому господарстві, 

що призвело до формування в розвинених країнах сегменту 

інноваційно-інформаційної або «нової економіки». Поряд з цим 

відбуваються процеси інтернаціоналізації економічної діяльності, 

викликані браком ресурсів в умовах прискореного технологічного і 

технічного оновлення всіх факторів та засобів виробництва. В 
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зазначених умовах все більше країн подальшу участь у світовому 

розподілі праці пов'язують з технологічним розвитком, який 

забезпечується інвестиціями в людський капітал, вдосконаленням 

систем впровадження інновацій за рахунок участі в глобальних 

ланцюгах вартості [2]. 

Світова практика показала, що не ефективна інноваційна політика 

призводить до деградації національної науково-технічної бази. Як 

наслідок відбувається зниження інноваційної активності та 

конкурентоспроможності національної економіки, а також і втрата 

значної частини потенціалу економічного зростання, падіння рівня 

виробничо-технічного стану національної економіки та переорієнтація 

на імпортну технологічну базу.  

Наприклад в останні 10 років в нашій країні склалася ситуація, при 

якій основна частина виробленої в Україні продукції продається за 

кордон та складається з товарів проміжного споживання та 

нетехнологічної продукції. Це робить країну залежною від зовнішньої 

кон’юнктури та занадто високою імпортозалежністю на внутрішньому 

ринку та створює умови, коли закордонним виробникам легше 

конкурувати з вітчизняними, що перебувають у незадовільному 

фінансовому стані. Частка України в світовому експорті 

високотехнологічної продукції становить  приблизно 0,3% (за даними 

[3]). Нажаль в науково-технічній сфері наша країна продовжує 

залишатися інтелектуальним донором. Поки немає підстав говорити 

про технологічні прориви в інноваційній сфері та інтенсивному 

освоєнні результатів науково-дослідних розробок (НДР). В цілому, 

Україна не опинилася в тренді інноваційного розвитку і не зробила 

вчасно кроків для створення нових виробництв і сучасної 

інфраструктури, тоді як старі стають все менш надійними і більш 

енерговитратними.  

Між тим створення інноваційної економіки є одним з державних 

пріоритетів в Україні, але висока залежність від експорту сировини та 

обумовлені цим соціально-економічні дисбаланси та неефективне 

використання поширених в розвинених країнах заходів підтримки 

науки та інновацій перешкоджають виходу нашої країни на новий 

рівень економічного розвитку. Також ситуація ускладняється 

факторами, що утрудняють формування сприятливого інвестиційного 

клімату, одними з головних є трансформаційна криза в економіці, 

анексія частини території країни та проведення антитерористичної 
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операції в Донецькій та Луганській областях. Як наслідок, по-перше, 

гальмування процесів структурної перебудови вітчизняної економіки 

та високий рівень імпортозалежності економіки. А по-друге, 

деформація товарної структури імпорту та експорту, а також їх 

незбалансованість, що свідчить про необхідність невідкладних кроків 

щодо стимулювання зовнішньоекономічної діяльності для покращення 

рівня економічної безпеки нашої країни. 
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KWESTIA BEZPIECZEŃSTWA W DOKUMENTACH 

PROGRAMOWYCH UKRAIŃSKICH PARTII POLITYCZNYCH 

 

W referacie zostaną przybliżone postulaty z zakresu bezpieczeństwa 

zawarte w dokumentach programowych ukraińskich partii politycznych. 

Analizie zostaną poddane dokumenty programowe uczestników ostatniej 

elekcji parlamentarnej, jak również ugrupowań, które zaistniały na 

ukraińskiej scenie politycznej już po niej. Wśród sił politycznych, których 

priorytety z zakresu bezpieczeństwa zostaną omówione znalazły się m.in.: 

Koalicja Petra Poroszenki, Front Ludowy, Zjednoczenie „Samopomoc”, 

Koalicja Opozycyjna, Radykalna Partia Ołeha Laszki, Ogólnoukraińskie 
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Zjednoczenie „Ojczyzna”, Ogólnoukraińskie Zjednoczenie "Swoboda", 

Komunistyczna Partia Ukrainy, Silna Ukraina, Pozycja Obywatelska, 

Ogólnoukraińskie Zjednoczenie Agrarne "Zastup", Prawy Sektor, 

Ukraińskie Zjednoczenie Patriotów – UKROP, Odrodzenie, Nasz Kraj, Na 

rzecz Życia, Korpus Narodowy, Ruch Nowych Sił. 
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ZAGROŻENIA DLA MONOPOLU PRAWNOAUTORSKIEGO  

W CYBERPRZESTRZENI – ANALIZA ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH  

W UNII EUROPEJSKIEJ I POLSCE 

 

Zagrożenia dla monopolu prawnoautorskiego w cyberprzestrzeni – 

analiza rozwiązań prawnych w Unii Europejskiej i Polsce. 

Przestrzeń wirtualna stała się nowym polem eksploatacji praw własności 

intelektualnej, w tym dóbr kultury chronionych prawem autorskim. Szybki 

postęp technologiczny pozwala na korzystanie z wielorakich form 

rozpowszechniania utworów chronionych prawem autorskim, nie zawsze w 

granicach obowiązującego prawa. Tak intensywne zmiany w tzw. branżach 

kreatywnych wymuszają na ustawodawcy europejskim oraz krajowym 

ciągłe dostosowywanie przepisów prawa do zmieniającej się rzeczywistości. 

Należy tu pogodzić postulat poszerzania dostępu do dóbr kultury z 

interesami podmiotów uprawnionych z monopolu prawnoautorskiego, 

przeciwdziałaniem nadużyciom czy czynom przestępczym. Wśród wyzwań 

dla twórców regulacji prawnych można wymienić nowe zjawiska z obszaru 

dozwolonego użytku np. granice legalności strumieniowania, sharingu, 

działanie serwisów torrentowych czy zagadnienia twórczości w 

cyberprzestrzeni, np. memy internetowe, blogosfera czy strony internetowe 

jako utwór.  

Celem referatu jest analiza dorobku prawnego Unii Europejskiej w 

obszarze prawa autorskiego w cyberprzestrzeni. W szczególności, autorka 

podejmie próbę odpowiedzi na pytanie jak ustawodawca europejski definiuje 

zagrożenia dla monopolu prawnoautorskiego w przestrzeni wirtualnej, jakie 

proponuje rozwiązania prawne oraz jaka jest linia orzecznicza Trybunału 

Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących omawianej problematyki. 
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Kolejnym obszarem poddanym analizie będzie stan dostosowania przepisów 

prawa krajowego do prawa UE na przykładzie Polski. 
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МІСЦЕ ІНДИВІДА В МІЖНАРОДНІЙ СИСТЕМІ БЕЗПЕКИ 

 

На сьогодні роль міжнародного права у суспільстві, а саме 

забезпечення міжнародної безпеки у міжнародному співтоваристві 

зростає з кожним днем. Цілком закономірним є те, що міжнародне 

право впливає на міжнародну безпеку у зовсім новій перспективі, 

враховуючи внутрішню трансформацію як теорії міжнародного права 

так і його практичного впливу. Безперечно міжнародна безпека, 

включає в себе проблему забезпечення прав та свобод людини. 

Права людини стали у великій мірі є відносинами між державою та 

індивідами та віднесені до внутрішньої юрисдикції держави під 

контролем міжнародного права [2, с. 75]. Міжнародне право 

встановлює стандарти дотримання прав людини державами, тобто 

встановлює основи їх регулювання, а держави на базі цього в межах 

своєї компетенції гарантують їх дотримання. 

У класичному міжнародному праві держави виступали основними 

та фактично єдиними суб’єктами міжнародного права. Та вже протягом 

ХХ ст. постає питання про формування нового суб’єкта міжнародного 

права – індивіда. Велика заслуга у цьому належить Г. Лаутерпахту, 

якого можна вважати науковцем, який розкрив та пояснив концепцію 

міжнародної правосуб’єктності індивіда. 

Г. Лаутерпахт був першим, хто помітив і розкрив сутність 

міжнародного права прав людини [4, с. 45]. Він розпочав свій шлях 

дослідження цієї проблематики із праці «Міжнародний Біль про права 

людини», де пояснено природу основних прав людини та 

запропоновано проект міжнародного документу з однойменною 

назвою для закріплення прав людини на міжнародному рівні. Тобто 

Г. Лаутерпахт, фактично розробив та запропонував попередню версію 

Загальної декларації прав людини. 
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На основі дослідження суті прав людини, а в подальшому розробки 

механізму для їх гарантування Г. Лаутерпахт визнає індивіда як 

суб’єкта міжнародного права. Це був революційний підхід, оскільки 

згідно із традиційним міжнародним правом, індивіди не були 

суб’єктами міжнародного права та не захищались ним безпосередньо. 

Відносини між державою та громадянами це сфера внутрішньої 

юрисдикції уряду будь-якої держави по відношенню до власних 

громадян, вважалися лише справами держави, та знаходилися поза 

межами впливу міжнародного права чи законного втручання іншими 

державами [2, с. 76]. Ідея Лаутерпахта зламала та змінила цей звичай. 

Розвиток прав людини у міжнародному співтоваристві став 

поштовхом для введення нової концепції у міжнародному праві, а саме 

визнання індивіда суб’єктом міжнародного права. Основна мета 

існування держави повинна полягати у забезпеченні прав кожної 

людини та їх реалізації. Для цього важливим є створення механізмів 

безпекового простору на регіональному та універсальному рівнях.  

На момент виходу монографії «Міжнародне право і права людини» 

(1950 р.) більшість держав, у тому числі й нова батьківщина 

Г. Лаутерпахта – Велика Британія, були категорично проти того, щоб 

індивіда визнавати суб´єктом міжнародного права. Менше 1 % вчених 

(переважно учнів і прихильників Г. Лаутерпахта) допускали, що за 

певних виняткових обставин індивід може бути визнаний (обов´язково 

за згодою держави) носієм міжнародних прав і обов´язків. Це 

підштовхнуло Г. Лаутерпахта на розробку концепції, яка проклала 

шлях у напрямку докорінної зміни розуміння і підходів до тлумачення 

сучасного міжнародного права [4, с. 45, 46]. 

Г. Лаутерпахт підтримував нормативістський підхід Кельзена щодо 

співвідношення міжнародного співтовариства та індивіда. Кельзен 

стверджував: «безпосередні зобов’язання індивідів міжнародним 

правом…є можливими, як і визнання індивідів міжнародним правом» 

[3, с. 38]. Г. Лаутерпахт не змінював протягом усього свого життя 

думку про те, що індивіди, як орган держави є реальним носієм 

міжнародних зобов’язань та наполегливо відхиляв думку про те, що 

тільки держава є суб’єктом міжнародного права [3, с. 38]. 

Аналізуючи класичні школи вивчення міжнародних систем, 

об’єктом виступає лише держава та не беруться до уваги можливі 

загрози як індивідам так і окремим об`єднанням населення. І саме тому 

індивіди виступають жертвами держав все частіше. Сучасні підходи 
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щодо визначення міжнародної безпеки безперечно враховують безпеку 

індивіда, бо саме такий підхід допомагає визначити ту шкоду, яку може 

завдати держава власним громадянам. Безперечно в даних умовах не 

можна не погодитися із думкою Б. Блечмена, що незважаючи на те, що 

держава є важливою для людського благополуччя, це не є достатнім 

гарантом індивідуального благополуччя [4]. У сучасних умовах, це 

мабуть найголовніше твердження та фундамент для встановлення 

безпеки індивіда. Оскільки індивід є основоположною одиницею для 

утворення та існування держави, саме тому і його безпека повинна бути 

першочерговою і для того щоб встановити та підтримувати безпеку 

держави. 
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