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УКРАЇНА В ГЕОПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЯХ 

МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ.  

РОСІЙСЬКО–УКРАЇНСЬКА ВІЙНА 

 

Phikria Asanishvili 

Associate professor at Tbilisi State University 
 

THE ROLE OF GERMANY TOWARDS NATO MEMBERSHIP 

OF GEORGIA AND UKRAINE 

 
The politics  of Germany toward NATO enlargement  and 

membership of Georgia and Ukraine in North Atlantic Treaty 

Organization. 

Germany is the crucial player in Europe. It  is a leader state  on EU 

economic policy but its role in Euro Atlantic   security system is also 

tremendous. During the cold war, NATO was a guarantee of security for 

the Federal Republic of Germany, and West Germany by its side  

appreciated the USA’s leading position in the Alliance and accepted the 

United States as the security policy author.  

After German unification, the Helmut Kohl government  continued 

West Germany’s policy and opted for co-operation with the USA within 

NATO. In the 1990s, Germany was thus the European advocate of trans-

Atlantic cooperation and took a cautious position with regard to the 

development of a European security policy but after Kolh’s period 

Germany tremendously changed its politics not only toward USA  but 

toward NATO enlargement policy as well.  

Especially Berlin has s very discreet  attitude about former soviet 

republics perspective in NATO membership.   Aspiration of Georgia and 

Ukraine  of  NATO membership and Map status  award  for  these 

former  Soviet republics  is   always oppose by Germany .  

In 2008 NATO  Bucharest Summit the major argument of 

Germany’s refusal  was political unrest in Georgia and divisions over 

NATO membership in Ukraine – meant they were “not yet ripe” to gain  

the Map status. After Crimea annexation of 2014 and war in Eastern  part 

of Ukraine   against separatists,  Ukrainian population’s consensus 

toward NATO membership is defined, Georgia still consider   country’s 

Alliance membership  is a major goal of State  Foreign policy, however 
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position of Berlin still remains unalterable.   

The goal of this paper to examine the politics    of Germany toward 

NATO enlargement. The factors influencing Berlin’s attitude about 

Eastward Policy of NATO. Why Germany once the active supporter of 

Alliance  expansion, after 2004  NATO enlargement became  the most 

unenthusiastic   country especially when it comes to Post Soviet states 

membership.   

The main questions raised in this work are as follows:  

• What are the factors that have influence on the NATO 

enlargementafter the Cold War ?  

• How Germany understands these factors? 

 What Foreign policy priorities has Germany toward Georgia and 

Ukraine and how these priorities impact  enlargement policy in NATO. 

The Merkel government’s 2006 White Paper on security policy 

asserts that “the transatlantic alliance remains the bedrock of common 

security for Germany and Europe. It is the backbone of the North 

Atlantic Alliance, which in turn is the cornerstone of German security 

and defense policy.” Along with the United States, Germany was one of 

the first proposer of NATO expansion as an initial step in the Alliance’s 

post-Cold War transformation. Since then, Germany has backed efforts 

to transform the Alliance to respond to post-Cold War and post-

September 11, 2001 global security threats. However, Berlins relations 

with NATO are not always reconciled and  are influenced by several 

factors which have caused, and may continue to cause, tension within the 

Alliance. One factor concerns U.S. leadership within NATO, and the 

degree to which the United States, Germany, and other European allies 

continue to share a strategic and operational vision for the Alliance. A 

second factor concerns Germany’s ability to undertake the security and 

defense policy reforms many, particularly in the United States, believe 

are necessary for Germany to meet its commitments to an evolving 

alliance that is expected to increasingly engage in “out-of-area” missions 

and the third factor is relations with Russian Federation which has a 

tremendous affect on German NATO relations and influence NATO 

enlargement in Post Soviet space immensely.   
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В 

УМОВАХ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ВИКЛИКІВ 

 

Глобалізація економічних відносин та участь у міжнародному 

поділі праці відкривають нові перспективи для розвитку України. У 

той же час виникають нові загрози й виклики національній безпеці, 

обумовлені змінами геополітичної ситуації, військовими 

конфліктами та торговельними війнами. Стан економічних відносин 

з країнами-партнерами, особливо з найближчими сусідами, 

безпосередньо впливає на рівень економічної безпеки України, 

зокрема її зовнішньоекономічну складову. Динаміка основних 

показників зовнішньої торгівлі України значною мірою формується 

під впливом геополітичних змін та заходів урядової політики у 

відповідь на дію зовнішніх чинників.  

Зовнішньоекономічна діяльність України відбувається в 

складних геополітичних умовах, які призвели до посилення 

негативного впливу низки зовнішніх та внутрішніх загроз, таких як: 

криза у постачанні і транзиті енергоносіїв, підтримка Росією 

нестабільності та сепаратизму в нашій країні, запровадження 

Росією ембарго та обмежень у торгівлі товарами з Україною, 

зниження обсягів промислового виробництва експортних товарів, 

технологічна відсталість підприємств переробної промисловості та 

відсутність коштів для їх технічної модернізації. З іншого боку, 

відбулися позитивні зрушення в зовнішньоекономічній діяльності 

України після підписання угоди про поглиблену зону вільної 

торгівлі з ЄС, пов'язані з переорієнтацією вітчизняних експортерів з 

російських ринків аграрної та харчової продукції на ринки 

європейських країн, що обумовило збільшення обсягів експорту до 

ЄС та зниження частки Росії в зовнішньоторговельному обороті 

нашої країни. 

Позитивна динаміка окремих показників зовнішньої торгівлі 

свідчить про зміцнення зовнішньоекономічної безпеки України у 
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довгостроковому періоді. Це підтверджується зростанням значення 

інтегрального показника зовнішньоекономічної безпеки з 0,708 у 

2006 р. до 0,818 у 2017 р. Найістотніше змінилася частка провідної 

країни-партнера, якою й надалі є Росія, в загальному обсязі 

зовнішньої торгівлі. Найбільше значення цього показника (32,4%), 

яке перевищило граничний критерій безпеки, спостерігалося у 2011 

р., а починаючи з 2012 р. відбулося поступове його зменшення до 

11,58% у 2016 р. Також позитивно вплинуло на рівень 

зовнішньоекономічної безпеки України у 2016 р. зниження 

коефіцієнта імпортної залежності, значення якого уперше за 10 

останніх років наблизилося до гранично допустимого.  

У короткостроковому періоді спостерігалося погіршення стану 

зовнішньоекономічної безпеки України, оскільки інтегральний 

показник знизився з 0,871 у 2016 р. до 0,818 у 2017 р. Така 

негативна тенденція зумовлена швидшим зростанням обсягів 

імпорту порівняно із обсягами експорту. Так, за даними Державної 

служби статистики України у 2017 р. експорт українських товарів 

становив 43,27 млрд дол., імпорт – 49,6 млрд дол. Порівняно із 2016 

р. експорт збільшився на 19%, імпорт – на 26,4%, а негативне 

сальдо зовнішньої торгівлі товарами у 2017 р. становило 6,3 млрд 

дол., що удвічі більше порівняно з попереднім роком (-2,9 млрд 

дол.) [1].  Відповідно, коефіцієнт покриття експортом імпорту в 

2017 р. знизився до 0,87 порівняно з попередніми роками (0,92 у 

2016 р. та 1,01 у 2015 р.). 

Найбільше вплинуло на погіршення стану 

зовнішньоекономічної безпеки зростання частки провідної країни-

партнера в загальному обсязі зовнішньої торгівлі (з 11,58% у 2016 р. 

до 11,77% у 2017 р.), оскільки коефіцієнт чутливості інтегрального 

показника до зміни цього індикатора має найвище значення 

(Кч=0,286). Відповідно, можемо стверджувати, що збільшення 

частки провідної країни-партнера у загальних обсягах 

зовнішньоторговельного обороту на 1% призводить до зниження 

інтегрального показника на 0,286% за інших рівних умов. 

Зменшення коефіцієнта покриття експортом імпорту на 1% 

призводить до зниження інтегрального показника на 0,131%, тому 

погіршення відповідності критеріям безпеки цього індикатора у 

2017 р., внаслідок значного перевищення обсягів імпорту над 

експортом, також істотно вплинуло на стан зовнішньоекономічної 
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безпеки. Хоча чутливість інтегрального показника 

зовнішньоекономічної безпеки до зміни коефіцієнта імпортної 

залежності є не дуже високою (Кч=0,081), його різке зростання з 

32,3% у 2016 р. до 51,5% у 2017 р. значною мірою обумовило 

погіршення безпеки. 

В умовах загострення загроз глобального та мегарегіонального 

середовища одним з головних напрямів зміцнення 

зовнішньоекономічної безпеки та забезпечення участі України у 

міжнародному поділі праці вважаємо підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняних виробників. При цьому, 

внутрішня конкурентоспроможність повинна досягатися на основі 

технічної і технологічної модернізації підприємств, розвитку 

імпортозаміщуючого виробництва, удосконалення 

інституціональних механізмів регулювання економіки. З огляду на 

низьку ймовірність покращення індикаторів зовнішньоекономічної 

безпеки за умов збереження існуючого інституціонального 

середовища діяльності товаровиробників, реалізацію заходів 

політики імпортозаміщення вважаємо одним з ключових чинників 

зміцнення економічної безпеки України. Скорочення обсягів 

імпорту товарів за рахунок заміни частини з них вітчизняними 

забезпечить зниження імпортної залежності України та підвищить 

рівень зовнішньоекономічної безпеки. Політика імпортозаміщення 

повинна базуватися не на запроваджнні додаткових 

протекціоністських заходів щодо імпортерів, а на створенні 

сприятливих умов ведення бізнесу, зниженні податкового тиску, 

стимулюванні інвестицій у переробну промисловість.  

 

Список літератури: 

 

1. Зовнішня торгівля України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. 
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ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ – ЗАПОРУКА БЕЗПЕКИ 

СХІДНИХ КОРДОНІВ ЄС 

 

Європейський Союз – це свідчення успішної реалізації моделі 

міжнаціональної єдності в межах Європейського континенту, що 

дозволило забезпечити високий рівень соціально-економічного 

добробуту та безпеки європейських країн, а також знівелювати 

певні політичні розбіжності задля досягнення найвищого рівня 

міждержавної взаємодії. В той же час, зміна ситуації на світовій 

політичні мапі кидає численні виклики даному геополітичному 

проекту, в тому числі у безпековій сфері. Свідченням цього стали: 

зростаюча активність міжнародних терористичних організацій, які 

використовують численних біженців задля досягнення власних 

політичних амбіцій, активізація політичних сил та рухів, що 

пропагують ідеї євроскептицизму, поширення сепаратистських 

настроїв, які підігріваються Москвою. 

Незважаючи на намагання окремих сил зруйнувати цей 

політичний та економічний союз, країни-члени ЄС 

продемонстрували рішучість дій та здатність успішно протистояти 

подібним викликам та загрозам. Здатність до швидкої 

трансформації та модернізації політичної та безпекової системи в 

умовах швидкої зміни геополітичної обстановки на континенті, 

дозволило, певним чином, зупинити процес «руйнації», попри вихід 

Великобританії та заворушення у Каталонії. 

Європейські інституції продовжують роботу над виробленням 

нових підходів до функціонування об’єднання та консолідацію 

довкола основних принципів ЄС. Результатами цього стала 

можливість збереження позицій проєвропейських політичних сил у 

Нідерландах, Франції та ФРН. 

Євросоюз довів наявність політичної волі та здатності 

об’єднуватись перед зовнішніми та внутрішніми загрозами, 

продемонстрував рішучість, одностайність, цілеспрямованість. Такі 

ж риси лягли в основу триваючого процесу самоствердження 

української держави на міжнародній арені. 
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Євроінтеграційні прагнення українського народу стали 

національним пріоритетом нашої держави, пройшовши важкий 

шлях. Ми заплатили за свій вибір і продовжуємо платити високу 

ціну. Незаконна анексія Криму, намагання Москви загарбати 

Південний-Схід України, економічні санкції з боку Росії в сфері 

зовнішньої торгівлі, маніпуляції на енергетичному ринку, 

скуповування стратегічних промислових об’єктів задля їх 

подальшої руйнації, призвели до різкого падіння економіки України 

та завдали непоправної шкоди національній безпеці нашої држави. 

Підписання Угоди про асоціацію та її вступ у дію, дозволи Україні 

стати на тривалий шлях трансформації в європейську систему 

політично-економічних та безпекових координат, який потребує 

зворотної підтримки з боку Євросоюзу. 

Геополітична ситуація сьогодення диктує нам нові виклики не 

лише у політичній та економічній сферах, а й у сфері колективної 

безпеки. Намагання вирішити конфлікт на Сході України та 

повернути Крим дипломатичним шляхом не дає бажаних 

результатів. Усі переговорні процеси відверто саботуються 

представниками російських делегацій, рішення Мінських 

домовленостей не дотримуються.  

Україна продовжує виступати за дипломатичне врегулювання 

конфлікту з Російською Федерацією, справедливо апелюючи до 

неможливості порушення міжнародного права, відстоюючи 

відновлення власної територіальної цілісності та виступаючи за 

будівництво надійної архітектури регіональної безпеки. 

На сьогодні безпека на Європейському континенті, зокрема в 

рамках ЄС, забезпечується трьома складовими: НАТО, ОБСЄ та 

співробітництвом країн-членів ЄС в рамках Спільної політики 

безпеки та оборони. 

Агресія Росії в Україні активізувала Європейський союз в 

напрямку створення ефективної спільної політики безпеки та 

оборони. У 2017 році прийнята нова безпекова стратегія ЄС та 

запущено ряд механізмів, спрямованих на посилення не лише 

безпекової, а й оборонної складової Євросоюзу. В червні 2016 року 

під час саміту Європейської ради була представлена стратегія 

зовнішньої політики і політики безпеки ЄС, яка отримала назву 

«Загальне бачення, єдиний підхід: сильна Європа». Верховний 
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Представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки, 

Заступник Голови Європейської Комісії Федеріка Могеріні 

зазначила, що світовій спільноті як ніколи потрібний сильний 

Європейський Союз. За словами Ф. Могеріні дана стратегія плекає 

прагнення Європейського Союзу до стратегічної автономії, однак 

подібного роду завдання найкращим чином вирішуються у тісній 

співпраці з зовнішніми партнерами, що передбачає поглиблення 

співпраці з НАТО. 

Концепція єдиної європейської системи безпеки передбачає 

добровільне виконання взятих на себе зобов'язань та дотримання 

норм міжнародних інститутів. Поділяючи європейську систему 

безпеки на дві складові: військову, яка забезпечується силами 

НАТО та політичну, яка діє на основі системи міжнародних 

договорів та організацій у Європі, необхідно звернути увагу на те, 

що Росія завжди використовувала і продовжує використовувати їх 

для організації викликів та провокацій. Прикладом цього є 

нівелювання Росією системи договорів військового стримування, 

що призвело до зростання рівня воєнної загрози в Європі. Росія 

систематично порушувала зобов'язання в рамках ОБСЄ і Ради 

Європи, норми міжнародного і гуманітарного права, міжнародних 

договорів.  

Враховуючи досвід України, для ЄС важливо виробити спільне 

розуміння засад і принципів європейської безпеки та усвідомлення 

того, що російські пропозиції перейти до переговорів про новий 

формат європейської безпеки не що інше, як створення передумов 

для подальшої агресії з нових позицій – ближчих до ЄС, а тому 

участь України у оборонних та безпекових проектах є запорукою 

безпеки східних кордонів Євросоюзу.  

Вироблення такої політичної позиції ЄС, а також надання чіткої 

перспективи української євроінтеграції дозволить підвищити 

ефективність протистояння новим викликам та загрозам, а Україні 

відігравати провідну роль у протистоянні з Росією та країнами 

терористичної загрози, шляхом консолідації з Європейським 

Союзом у питаннях захисту демократичних цінностей. 

Український інтерес на сьогодні полягає в тому, щоб ЄС був 

спроможний протистояти новітнім викликам у сфері забезпечення 

колективної безпеки. Важливо не допустити зниження рівня 

безпеки на східних кордонах ЄС. У цьому контексті програму 
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«Східне партнерство» необхідно трансформувати з додаванням 

безпекової складової, що включатиме залучення України до 

співпраці в рамках проектів НАТО та Глобальної стратегії ЄС 

«Спільне бачення, Спільна дія: Сильніша Європа» (EU Global 

Strategy «Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe», EUGS), 

а також PESCO (Permanent Structured Cooperation). 

У ЄС визнають, що Росія сьогодні являє собою головний 

стратегічний виклик для європейської спільноти, внаслідок 

збільшення військової присутності на російсько-українському 

кордоні та в анексованому Криму. Зокрема, в Глобальній стратегії 

зафіксовано порушення Росією міжнародного права і дестабілізації 

ситуації в Україні, що ставить під сумнів основи безпеки 

Європейського Союзу. 

Адаптація оборонного потенціалу України до світових 

стандартів, яких дотримуються НАТО та ЄС є вкрай важливим 

кроком на шляху інтеграції України у систему безпеки Євросоюзу. 

Проте, на відміну від НАТО (який має такі інструменти, як 

Партнерство заради миру чи План набуття членства в НАТО) ЄС не 

має ні стратегії, ні інструментів для побудови відносин у сфері 

політики безпеки із сусідами, кандидатами в члени та 

претендентами. 

 

Michał Włodarczyk 

Uniwersytet Wrocławski 

 

POLSKO-UKRAIŃSKA WSPÓŁPRACA ZBROJENIOWA OD 

2014 ROKU 

 

Celem wystąpienia jest analiza polsko-ukraińskiej współpracy 

zbrojeniowej. Od 2014 roku ukraiński rynek zbrojeniowy znaczącą się 

zwiększa, rośnie zarówno ukraiński eksport jak i import broni i 

technologii wojskowej. Również wydatki na obronność znacząco 

wzrosły od tego czasu, na rok 2018 Rada Wierchowna zaakceptowała 

rekordowy poziom wydatków w tym sektorze w wysokości 6% PKB. 

Powody są oczywiste, Ukraina musi się zbroić ze względu zagrożenie 

bezpieczeństwa ze strony Rosji i niestabilną sytuację w Donbasie. 

Pokrycie tak dużych wydatków jest możliwe dzięki ambitnemu planowi 
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prezydenta Poroszenki, który zapowiedział, że Ukraina stanie się jednym 

z 5 największych eksporterów broni na świecie, już w tej chwili ma 

miejsce 11. Według instytutu IPRI. Eksportuje głównie broń i pojazdy 

konwencjonalne jak czołgi, transportery opancerzone i pociski 

artyleryjskie, ale chce coraz więcej inwestować w nowoczesne 

technologie. 

Tutaj jest miejsce dla Polski. Oba państwa podobnie definiują swoje 

geopolityczne interesy, pragnąc integrować się z Zachodem, a za 

zagrożenie dla bezpieczeństwa uważając Federację Rosyjską. Z tego 

względu nie dziwi postępująca współpraca zbrojeniowa między 

sąsiadami. 

Już w 2014 roku polska spółka Lubawa rozpoczęła dostawy hełmów 

i kamizelek kuloodpornych dla państwowego giganta UkrOboronProm. 

Przełom w dostarczaniu nowoczesnych technologii nastąpił jednak, gdy 

współpracę z UkrOboronPromem nawiązała firma WB Electronics, 

największy polski producent uzbrojenia, który rozpoczął wysyłanie na 

Ukrainę dronów i nowoczesnych systemów optyczno-celowniczych, 

mających być również elementami modernizacji czołgów. 

Co jakiś czas podpisywane są nowe umowy, a to o dostawie 

przyrządów optycznych przez PCO, a to o rozszerzenie współpracy 

państw o technologie rakietowe. Mówi się też o nawiązaniu partnerstwa 

przez ukraińskie zakłady Antonowa i polskie w Mielcu. 

Marek MusiołIstnieją również obiektywne przeszkody, których nie 

sposób pominąć w wystąpieniu. Problem może stanowić biurokracja 

oraz naciski firm ukraińskich na ograniczanie konkurencji ze strony 

polskich firm. Również po stronie polskiej pojawiają się zawirowania, o 

ile minister Antoni Macierewicz wydawał się zainteresowany daleko 

idącym zacieśnianiem współpracy militarnej i zbrojeniowej z Ukrainą, 

po jego odwołaniu, temat ten przycichł. Niemniej polskie firmy są stale 

obecne na ukraińskich targach zbrojeniowych, a współpraca z pewnością 

może przynieść korzyści obu zainteresowanym stronom. 
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Роман Вовк  

канд. фіз.-мат. наук, доцент 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка 

 

МИРОТВОРЧА МІСІЯ ООН ЯК ВАРІАНТ  

ЗАВЕРШЕННЯ ВІЙНИ НА ДОНБАСІ  

 

Однією з головних на 54-й Мюнхенській конференції з питань 

безпеки у 2018 р. була тема розміщення миротворчих сил ООН на 

Донбасі. Серед компромісних варіантів розміщення миротворців на 

сході України запропоновано план, представлений експертом ООН 

при Колумбійському університеті Річардом Говеном, що був 

розроблений за дорученням радника президента України, 

колишнього генерального секретаря НАТО Андерсона Фог 

Расмуссена.  

Пропозиція введення миротворчого контингенту на Донбасі 

вперше прозвучала з українського боку у 2015 році, коли після 

активних бойових дій на сході стало зрозуміло, що силовим шляхом 

перемогу отримати не вдасться. Українська влада таким чином 

намагалася отримати контроль над своїми територіями за підтримки 

іноземних військових сил під патронатом ООН. Зрозуміло, що без 

згоди Росії таке рішення Ради Безпеки є неможливим і питання 

введення миротворців відійшло на другий план.  

Достатньо несподівано у вересні 2017 року президент Росії 

Володимир Путін доручив російському МЗС внести до Ради 

Безпеки резолюцію, яка би передбачала розгортання миротворчої 

місії ООН на сході України. Згодом в ході телефонної розмови 

канцлер Німеччини А. Меркель та В. Путін обмінялися думками з 

цього приводу, але завдання миротворців при цьому обмежувалося 

лише захистом місії ОБСЄ в початковій версії тільки на лінії 

розмежування і потім дійшли згоди до можливості розширення 

сфери діяльності на всю територію конфлікту. Українську сторону 

такий підхід зовсім не влаштовував, про що заявили і президент 

Петро Порошенко, і міністр закордонних справ Павло Клімкін. 

Однак питання розміщення миротворців отримало новий імпульс. 



 Львів, 15–16 травня 2018 р. 16 

Наступний крок у розвитку питання розміщення миротворців на 

Донбасі був зроблений з боку адміністрації США, про що заявив 

спеціальний представник Держдепартаменту з питань України Курт 

Волкер у листопаді 2017 р. в інтерв’ю газеті The Washington Post. 

Вашингтон запропонував введення повноцінної миротворчої місії 

ООН з правом пересування по всьому Донбасу та доступ до 

українсько-російського кордону. При цьому у місії не повинно бути 

представників Росії. Загалом пропозиції США з приводу 

врегулювання конфлікту налічували 29 пунктів, 26 з яких Москва 

назвала неприйнятними, однак переговори не припинялися і була 

певна надія на знаходження компромісів. 

План Говена-Расмуссена [1] передбачає розміщення на Донбасі 

контингенту в кількості 20 тисяч військових та 4 тисячі 

поліцейських, які не повинні представляти країни НАТО і мають 

бути прийнятними з боку України та Росії. Як варіант звучала 

пропозиція включити до складу «блакитних шоломів» 

представників Австрії, Фінляндії, Швеції, країн Південної Америки, 

а також Білорусі, Казахстану та Монголії. На думку авторів плану 

такий склад місії може переконати Росію не застосовувати право 

вето в Раді Безпеки. Згодом навіть прозвучали заяви від урядовців 

Німеччини, Австрії, Швеції та Білорусі про готовність відправити 

своїх представників на Донбас в разі розміщення там миротворчої 

місії. У плані йдеться про те, що незважаючи на велику чисельність 

військової миротворчої місії, вона не зможе повністю підтримувати 

на території Донбасу правопорядок. Тому до військових на схід 

України пропонується скерувати і поліцейську місію. Вона буде 

перенавчати персонал сил правопорядку “ЛДНР”, а також стежити, 

щоб у регіоні мирно відбувалися місцеві вибори, які є частиною 

мінських угод. Ще однією складовою місії має стати зовнішня 

цивільна адміністрація, якою буде керувати спеціальний 

представник генсека ООН. Адміністрація потрібна, щоб провести 

чесні і вільні вибори, забезпечити спокійну та м’яку зворотну 

інтеграцію в Україну нині окупованих районів. За таких обставин в 

регіоні де-факто вводиться повне зовнішнє управління, подібно до 

досвіду Косово. Автор доповіді зазначає, що це, найімовірніше, не 

сподобається Україні, але їй доведеться змиритися з цим. Після 

виборів на Донбасі миротворча місія не згортається, але її функції 
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дещо змінюються: миротворці залишаться в регіоні і будуть 

контролювати дії України на повернутих територіях. 

Однак, на думку експертів навіть при найкращому збігу 

обставин така місія змогла б запрацювати тільки через два роки. 

Наступним етапом після отримання миротворцями контролю на 

всій території та припинення бойових дій повинні бути вирішені 

політичні умови мінських домовленостей з проведенням місцевих 

виборів. Президент Петро Порошенко в Мюнхені заявив, що 

Україна загалом приймає таку ідею миротворчої місії та готова 

обговорювати конкретні етапи і склад контингенту та наполягатиме 

на розміщенні миротворців не лише на лінії зіткнення, а по всій 

окупованій території включаючи кордон з РФ.  

Для того, щоб оцінити ефективність пропонованої миротворчої 

місії та мирного розв’язання конфлікту, слід взяти до уваги, що на 

даний час окупованою залишаються територія розміром понад 17 

тис. квадратних кілометрів у Донецькій та Луганській областях, 409 

кілометрів кордону між Україною і Росією є неконтрольованими. З 

огляду на це, на думку члена комітету Верховної Ради з нацбезпеки 

і оборони Андрія Тетерука запропонованої кількості миротворців 

може виявитися недостатньо для виконання усіх поставлених для 

місії завдань. Діяльність місії у такому вигляді може бути як 

початковий етап з подальшим залученням Збройних Сил України та 

Національної гвардії, які б підтримували порядок на своїй території.  

Перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина 

Геращенко заявила: “Українська сторона говорить про те, що 

миротворча місія ООН має працювати на всій окупованій території 

аж до україно-російського кордону, про те, що миротворча місія 

повинна отримати дуже широкий зрозумілий мандат такої 

тимчасової адміністрації, примусу до миру і допомоги не тільки в 

моніторингу безпекової ситуації, а й в допомозі встановлення миру 

на окупованій території” [2]. Водночас Геращенко також 

наголосила на неприпустимості ініціативи окремих політиків 

поетапно вводити таку місію. “Це повне підігрування Росії, тому що 

в Росії кожен етап закінчується там, де вони розпочали гру”, - 

наголосила віце-спікер. 

Міжнародні експерти поряд із позитивними сторонами реалізації 

плану з миротворчою місією відзначають і чимало ризиків. Зокрема 
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представник берлінського офісу “Німецького фонду Маршалла – 

США” Йорґ Форбріґ говорить, що для України та міжнародних 

гравців існує небезпека потрапити в пастку Росії і отримати 

довготривалий заморожений конфлікт. “Якщо за допомогою місії 

ООН буде виконано принаймні “військову” частину домовленостей, 

то це, підозрюю, означатиме для деяких членів ЄС, що частину 

санкцій проти Москви треба скасувати” – відзначив пан Форбріґ [3]. 

Тоді Росія отримає послаблення санкцій, а проблема залишиться 

невирішеною. 

Розвиток подій на Донбасі за весь період конфлікту показав, що 

застосування військових та політичних методів, які використо-

вувалися дотепер, дозволило зменшити гостроту протистояння і 

кількість бойових втрат, однак подальша діяльність за такими 

принципами не дає змоги надіятися на повну інтеграцію 

окупованих територій до України. З огляду на те, необхідно ширше 

залучати іноземних партнерів та більш потужні сили системного, 

різнопланового характеру, які би дозволили збільшити тиск на РФ 

та її еліту і спонукали до виводу ворожих сил за межі України. 

Миротворча місія під егідою ООН може слугувати таким 

інструментом, який сприятиме відновленню суверенітету на 

Донбасі.   
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ТА ДИПЛОМАТІЯ УКРАЇНИ ТА 

ПОЛЬЩІ: ПРІОРВТЕТИ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Починаючи з кінця 80-х – початку 90-х років ХХ століття 

Україна та Республіка Польща обрали шлях свого державницького 

розвитку, відмінний від радянсько-соціалістичного напряму та 

обраний іншими країни «соціалістичного табору».  

Зокрема, ще у 1989 році за результатами так званого «Круглого 

столу» між польськими владою та опозицією була укладена угода, 

згідно з якою започатковано реформування влади в країні від 

тоталітарної у демократичну: було запроваджено створення Сенату 

(верхня палата парламенту), посади Президента республіки, 

здійснена відмова від першочерговості ідеї «національної пам’яті» 

на користь політиці європеїзації держави в цілому та кожного її 

мешканця – зокрема. 

При цьому, у 1990 році в Україні також була ухвалена 

декларація про державний суверенітет України, відповідно до 

положень якої вона виступає рівноправним учасником 

міжнародного спілкування, активно сприяє зміцненню загального 

миру і міжнародної безпеки, безпосередньо бере участь у 

загальноєвропейському процесі та європейських структурах. 

Таким чином, обидві країни мають спільне політичне минуле, а 

також доволі схожу історію становлення інститутів демократії та 

суверенітету.  

Як визначено у ст. 11 Закону України «Про засади внутрішньої і 

зовнішньої політики», Україна є європейською державою, яка 

пропагандує принципи відкритої зовнішньої політики, вживає всіх 

можливих заходів задля результативного та взаємовигідного 

співробітництва з тими партнерами, котрі розділяють її непохитне 

прагнення до забезпечення територіальної цілісності України, її 

суверенітету, внутрішньої та зовнішньої безпеки.  

Що стосується направленості зовнішньої політики Республіки 
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Польща, то остаточно свій вибір вона зробила у 2004 році, набувши 

повноправного членства у Європейському Союзі, тим самим 

визнаючи загальноєвропейські цінності й інституції прав людини, 

демократії, неприйнятності військових конфліктів й поваги до 

суверенітету інших держав. 

З огляду на вказане, Україна та Польща мають досить міцний 

політичний (зважаючи на спільні історичні коріння та 

територіальне сусідство), правовий (схожа законодавча база через 

належність до романо-германської правової сім’ї), економічний 

(зона вільної економічної торгівлі, суміжні державні кордони) та 

соціальний (спільна історична пам'ять щодо важливих історичних 

подій, у тому числі військових конфліктів) зв'язок. 

Під час визначення та дослідження питань дипломатії та 

зовнішньої політики завжди слід мати на увазі, що державна влада 

однієї країни майже завжди розглядає владу іншої країни з позиції 

цінності та цікавості як можливого інструменту, засобу для 

вирішення власних проблем або досягнення власних політичних, 

економічних та соціальних цінностей.  

З огляду на наведене, виокремимо такі напрями взаємодії 

України та Польщі у зовнішньополітичному аспекті: 

1. Історичні інтереси. «Війна університетів». Незважаючи на 

спільну історичну свідомість, останні роки все більшої активності 

набуває тема державницьких поглядів на військові події ХХ 

століття, окремих їх особистостей та історичних фактів. Зокрема, 

ще у 1997 та 2003 роках Україна та Польща підписали двосторонні 

документи щодо спільних поглядів на Волинські події 1940-их 

років. Однак подальші дії політиків обох держав призвели до 

виникнення нової хвилі міждержавних ідеологічних непорозумінь, 

вирішення яких полягає суто в політичній площині.  

2. Політика «взаємної безпеки». Як відомо, Польща є членом 

НАТО з 1999 року. Саме з указаної дати вона займає активну 

медійну та політичну позицію щодо набуття Україною також 

членства у НАТО задля укріплення суміжних кордонів, 

недопустимості ситуації залишення однієї держави з іншою «віч-на-

віч». Крім цього, безпека досягається й через ресурсну 

незалежність, спільну політику щодо цього провадять обидві 

країни.  

3. Геополітичне партнерство. Особливо набуває актуальності 
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через зміну політичного й державного керівного складу Польщі та 

обрання (призначення) на керівні управлінські посади 

представників національно-консервативної та євроскептико-

соціалістичної політичної ідеології. 

4. Економічні зв’язки. Не дивлячись на «яскраву» 

євроінтеграційну направленість обох держав, у Польщі все частіше 

лунають думки щодо створення окремих економічних інституцій 

(«Тримор’я») або союзів (Угорщина- Польща), що може свідчити 

лише про три можливі наслідки: 

- диверсифікація державних ризиків та створення різноманітних 

механізмів задля автономної роботи кожної з держав (є позитивним 

та прийнятним для України й Польщі); 

- понаддотримання національних інтересів із вкрапленням 

власних майнових вимог (є непозитивним та неприйнятним ні для 

кого); 

- послаблення власних зовнішньоекономічних позицій та 

наслідування прикладам міжнародних організацій (відмова від 

власного війська та взяття військ «в оренду» для проведення 

відповідних військових операцій).  

Таким чином, визначаючи спільні пріоритети та напрями 

взаємодії, Україна та Польща, як і будь-які інші країни-сусіди та 

країни-партнери, мають відповісти самим собі на два ключових 

питання: чим такі відносини будуть корисні (мета співробітництва) 

та якими засобами (розмір та характер витрат для досягнення цілей 

такого партнерства) це буде досягнуто. Саме співвідношення 

вказаних визначень й буде вирішальним під час остаточного 

формування методів, способів, засобів, інструментів та механізмів 

зовнішньої політики та дипломатії обох цих держав. 
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ГЕОПОЛІТИЧНІ ПРОЕКТИ ІНТЕГРАЦІЇ В 

ЄВРАЗІЙСЬКОМУ РЕГІОНІ: УКРАЇНСЬКА ВІЗІЯ. 

 

Сучасний стан міжнародних відносин у контексті реалізації  

державами власних геополітичних стратегій поведінки на 

міжнародній арені якісно вирізняється зпоміж різних періодів 

розвитку людства. При цьому аналіз сучасних міжнароджних 

процесів засвідчує поєднання двох, на перший погляд, 

взаємовиключаючих тенденцій у світовому розвитку – гнлобалізації 

та регіоналізації як міжнародних відносин загалом так і світиової 

політики зокрема. 

Започаткування творення міжнародних інститутів 

багатостороннього співробітництва у 70-х роках ХХ століття 

активізували процеси відцентьрових рухів, аз іншого боку 

поставили регіональні утворення у новий статус центрів 

регіональної інтеграції. З огляду на це помітним стала 

http://www.polradio.pl/5/39/Artykul/288603
https://centre.today/zovnishnya-polityka-polshi-morawiecki-ukraina/
https://centre.today/zovnishnya-polityka-polshi-morawiecki-ukraina/
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трансформація підходів до розуміння та тлумачення як поняття 

регіону так і сприйняття його як елемент світової політики. 

«Розмивання суверенітету» держави з одного боку та зростання 

ролі регіональних центрів консолідації у світовій політиці зумовило 

підвищений інтерес політичних еліт різних держав скористатися 

регіональною політикою у міжнародному контексті як 

інструментом геополітичного позиціонування на міжнародній арені 

тієї чи іншої держави. З огляду на це з’являється маса інтеграційних 

утворень, що покривають політичну карту світу, не залишаючи поза 

увагою ані середні, ані малі країни. 

Така тенденція стає домінуючою сьогодні й низка, якщо не 

більшість держав світу намагаються зреалізувати власні регіональні 

інтереси через досягнення геополітичного домінування в регіонах 

світу, заперечуючи водночас ідею творення світового уряду чи 

глобального врядування. 

З цього випливає теза про значущість регіону як поля діяльності 

чи геополітичної боротьби за лідерство на регіональному чи 

міжрегіональному рівні. У цьому контексті важливим для сваітової 

політики є євразійський простір, який доволі часто виступає як 

інтегруючий елемент конфліктогенної світової політики. Водночас 

ставши центром геополітичних зіткнень між державами 

пострадянського протору та державами європейського континенту. 

Україна займаючи досить специфічне геополітичне становище 

раз у раз стає центром політичних зіткнень різних світових еліт в 

питанні зовнішньополітичних, а відтак і геополітичних орієнтацій. 

Розташована на перетині європейського та азійського континентів, 

Україна стає у особливим елементом у численних геополітичних 

концепціях і доктринах, як от вибудовування території «Русского 

міру», реалізації концепції «Міжмор’я», чи «Тримор’я», стаючи 

основою ідеї формування Балто-Чорноморського союзу чи творення 

Балто-чорноморської дуги співпраці. 

З одного боку формування таких геополітичних інтеграційних 

блоків зумовлює виникнення у зовнішньополітичних стратегіях 

держав регіону відмінного підходу до реалізації інтеграційної 

політики.  

Виходячи з тези про ефективність використання інститутів 

багатостороннього співробітництва для реалізації національтних 
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інтересів держави країни регіону намагаються через творення таких 

інтеграційних структур досягнути регіонального домінування 

(лідерства), яке використовуватиметься надалі як позиція для 

подальшого геополітичного панування. У цьому контексті 

пострадянський простір є промовистим доказом такого підходу. 

Опираючись на дослідження західних дослідників міжнародних 

організацій можна стверджувати, що саме використання такого 

роду інтеграційних утворень є підставою досягнення 

геополітичного позиціонування, зокрема у зовнішньополітичній 

діяльності Росії, яка, опираючись на реваншистські аспірації 

намагається створювати низку інтеграційних утворень з чітко 

вираженим геополітичним характером. Серед них особливе місце 

займає Співдружність Незалежних держав, яка стала для Росії 

своєрідним полігоном реалізації реваншистських ідей щодо 

відновлення «величі» держави. Створення під парасолькою СНД 

низки інтеграційних утворень та міжнародних організацій 

галузевого співробітництва РФ у такий спосіб реалізовує ідею 

«відродження єдиної Росії» та намагається вибудовувати власний 

геополітичний візерунок  пострадянського простору як дискурсу у 

світовій порлітиці. 

Геопорлітичне суперництво Європейського Союзу та СНД 

фактично стає боротьбою за існування та формування 

геопорлітичної картини євразійського простору. У пошуках 

творення «єдиного простору безпеки від Атлантики до 

Владивостока» РФ намагалася втягнути європейські держави до 

створення уніфікованої, наскільки це можливо, системи координації 

та співпраці в регіоні. Натомість кардинальні відмінності азійської 

та європейської ідентичності зумовлюють створення 

конфліктогенної геополітичної ситуації, що в кінцевому підсумку 

приводить дор конфлікту в так званій «сірій зоні», яка виступає 

суміжною текриторією зіткнення інтересів, цивілізацій, культур. 

Загострення стосунків між Росією та цивілізованими 

декржавами світу виявило фактично суперечності геополітичного 

характеру між «відновленням російського панування» та вільним 

світом. У цьому контексті для зовнішньополітичного відомства та 

вищого політичного керівництва в нових умовах вельми актуальним 

і важливим видається концентрація уваги на входженні України до 

інтеграційних проектів, навіть геополітичного характеру, 
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заснованих на принципах європейської єдності та толерантності. 

Водночас не зовсім ефективне функціонування та результативність 

власного геополітичного проекту інтеграції яким є Організація 

договору про економічну співпрацю – ГУАМ зумовлює 

нгеобхідність максимального залучення нашої держави до 

європейських інтеграційних ініціатив як галузевого так і в 

кінцевому випадку геополітичного співробітництва для 

вибудовування спільного простору співпраці та порозуміння. 

 

Оксана Кушта 

Львівський національний університет  

імені Івана Франка 

 

УКРАЇНА-НАТО: ЧИННИКИ,  ЩО ПЕРЕШКОДЖАЮТЬ  

ЄВРОАТЛАНТИЧНІЙ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ. 

 

Поклавши початок нового етапу співпраці України з НАТО, 

події на сході держави 2014 року відкрили  перед Альянсом  нову 

серйозну загрозу XXI століття, яка в інформаційному і політичному 

середовищі отримала назву «гібридної війни», «війни керованого 

хаосу»,  «нестандартної війни» тощо. Виявившись неготовим до 

такого ходу подій, НАТО ще до сьогодні веде переформатування 

своєї структури та позицій для вироблення дієвого реагування на 

новітні виклики міжнародній безпеці.  

Україна в цьому контексті залишається платформою,  де наочно 

можна вивчати дане явище. «НАТО має вчитися в України 

протидіяти гібридній війні» - заявила заступниця генерального 

секретаря НАТО Роуз Гетемюллер під час виступу на ХІ 

Київському безпековому форумі "Відкрий Україну"  13 квітня 2018 

року. Це той досвід, який для організації є дуже важливим в плані 

переходу її від безпекової структури до оборонної. 

Для України ж російське вторгнення і окупація частини 

державної території  досі вважається одним із чинників, які 

перешкоджають її вступу в Альянс, правда не таким вагомим зараз, 

як чинник невідповідніості Збройних сил України стандартам 

НАТО та чинник незавершених реформ в оборонній, правовій 

сферах тощо і  неподолана корупція. 
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Реалізація реформ в оборонному секторі (закріплені з 2016року 

в Стратегічному оборонному бюлетені) розписана до 2020 року 

шляхом впровадження «в життя»  оперативних , адміністративних 

та матеріально-технічних станагів під  наглядом і консультуванням 

іноземних експертів-радників . Практично сприяють цьому 

кожнорічні спільні навчання Збройних сил на території України і за 

її межами. 

Крім цього, деякі експерти називають ще  одину перешкоду на 

шляху до Плану на членство, яку підкреслює в своїх виступах  

президент П. Порошенко . Це політичне воловиявлення народу 

України на підтримку вступу в Альянс. Хоч дані соціологічного 

опитування Центру Разумкова та фонду «Демократичні ініціативи» 

фіксують зрозтання кількісті прихильників ідеї членства в 

Північноатлантичному Альянсі  до 69 % населення у 2017 році ( у 

2012 році - 15%, 2014 році - 45%), та все ж є серйозний розрив по 

регіонах. Центральний і Західний - 72% і  60%  та Східний і 

Південний - 32% і 25% відповідно . Свідчить це про 

малообізнаність українців з інформацією про саму організацію і 

наслідки вступу в неї країни-аспіранта. А враховуючи той факт, що 

одного разу Україна,  міняючи  вектор зовнішньої політики ставала 

позаблоковою державою, і в самому Альянсі невпевнені в тому , що 

зі зміною керівництва держави цього не станеться знову. В даному 

контексті важливим залишається активна інформаційно-

роз’яснювальна робота , що включено і в Річну національну 

програму під егідою Комісії Україна-НАТО на 2018 рік, 

затверджену указом президента П. Порошенка 23 березня.  

Річні національні програми як політичне усунення другого 

серйозного  чинника, що стоїть на шляху України до Плану дій на 

членство, передбачають проведення реформ в правовій, політичній, 

економічній, соціальній, законодавчій, владній сферах життя, 

викорінення корупції тощо. Як стверджує заступниця генерального 

секретаря НАТО, американський дипломат Роуз Геттемюллер, 

українські РНП мають точно таку структуру,  як ПДЧ. «Ваші РНП 

ґрунтуються на NATO study on Enlargement - документі, який 

визначає правила розширення Альянсу. Тому саме Річні національні 

програми мають стати найважливішими для України». 

“Найважливішими” трактується  як “дієвими”, такими що повинні 

мати практичне застосування. 
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Не знайшовши, з юридичної точки зору,  в 

Північноатлантичному договорі від 21 березня 1949 року (єдиному 

документі, що визначає процедуру набуття членства країни в 

Альянсі)  прямого зобов’язання на використання збройних сил 

країн-членів НАТО для допомоги воюючій державі-новому члену 

організації, все ж потрібно не забувати про те, що питання 

«колективної оборони» прописане в Статті 5 є принциповим для 

Альянсу, а Росія – друга за потужністю ядерна держава світу. 

Можна обійти Статті 5 і 6 Вашингтонського договору, тобто внести 

певні поправки до них (що в практиці Альянсу було в 1951 році під 

час вступу в Альянс Греції і Туреччини) та на це потрібна політична 

воля всіх членів НАТО.  

В самому Альянсі Україна на сьогоднішньому етапі 

проходження реформ не знаходить серйозної підтримки. Навіть 

політична еліта сусідньої Польщі сходиться на думці, що Україні 

рано в НАТО. Це при тому, що офіційна Варшава декларує 

підтримку євроатлантичного курсу України . Одна з останніх заяв 

міністра закордонних справ України Павла Клімкіна на спільній 

прес-конференції з головою МЗС Данії Андерсом Самуельсеном 

21.02.2018року свідчить про тверезу оцінку українського 

політикуму ситуації : «на нинішньому етапі Україна не має шансів 

стати членом Європейського Союзу і НАТО, однак може 

розраховувати на це у майбутньому». 

Задекларувавши у 2017 році законодавчо вступ до Альянсу як 

зовнішньополітичний пріоритет та  отримавши статус країни-

аспіранта НАТО, Україна продовжує тісну співпрацю з 

організацією і політичними заявами постійно підтверджує свою 

непохитність в євроінтеграційних прагненнях. Кінцева мета – вступ 

України  в Альянс залежить від багатьох чинників: реформ 

оборонного сектору в України, політичної волі і, вцілому, ситуації в 

середині самого Альянсу, «розвитку»  кризи міжнародної  безпеки 

тощо. Фактор війни на Сході України поступово  трансформується  

з чинника що перешкоджав вступу в НАТО в стимулюючий фактор 

для самого Альянсу, адже головним аргументом на користь 

інтеграції України в НАТО європейці вважають її протистояння з 

Росією - 40% від числа тих, хто підтримує вступ (соціологічне 

опитування 2017 року),  28% з них впевнені, що вступ України до 
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НАТО посилить здатність Європи чинити опір російській агресії .  
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HISTORIA OSETII POŁUDNIOWEJ. GDZIE LEŻY PRAWDA? 

 

Osetia Południowa to region leżący na geograficznym terytorium 

Gruzji. Od momentu rozpadu Związku Radzieckiego głoszone są idee o 

samodzielnym bycie tego regionu na arenie międzynarodowej. Aspiracje 

niepodległościowe grupy decydentów osetyjskich od lat wspierane są 

przez Federację Rosyjską. Taka polityka już dwukrotnie doprowadziła 

do krwawego konfliktu zbrojnego, w którym oficjalnymi stronami była 

Gruzja oraz Osetia Południowa. Jednakże jedną z czołowych ról 

odegrała Federacja Rosyjska, nie tylko pod względem militarnym. 

Finansowanie działalności propagandowej miało i dotychczas ma 

niemałe znaczenie. Dla poparcia aspiracji niepodległościowych 

przywołano argumenty historyczne, często określane mianem faktów. 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że istnieją dwie, zupełnie różniące się 

wersje przeszłości osetyjskiej. Pierwsza z nich, dyktowana przez 

historyków osetyjskich i rosyjskich (np. Marka Blieva), przedstawia 

bogatą historię państwowości osetyjskiej. Na tych argumentach opierane 

http://www.unian.ua/politics/10023365-chi-mozhna-vstupiti-v-nato-z-viyskovim-konfliktom.html
http://www.unian.ua/politics/10023365-chi-mozhna-vstupiti-v-nato-z-viyskovim-konfliktom.html
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są aspiracje niepodległościowe parapaństwa. Druga wersja jest 

prezentowana przez historyków gruzińskich (np. Rolanda Topchishvili). 

Zgodnie z argumentami przez nich przytaczanymi, tereny zajmowane 

obecnie przez naród osetyjski nigdy nie znajdywały się w rzekomym 

Królestwie Osetyjskim, które zresztą nie miało absolutnie racji bytu w 

przeszłości.  

Największym wyzwaniem dla naukowców, zajmujących się 

problematyką Kaukazu Południowego, a zwłaszcza Gruzji, jest 

odnalezienie rzeczywistych przyczyn wybuchu konfliktu w Osetii 

Południowej. Dla osiągnięcia powyższego celu istotnym jest dokonanie 

analizy przeszłości regionu. Zebranie i porównanie dwóch wersji 

wydarzeń, które miały miejsce w przeszłości Gruzji i Osetii Południowej 

pozwoli wyklarować odpowiedni obraz a zarazem odpowiedzieć na 

pytania dotyczące rzeczywistych przyczyn wybuchu wojny w Osetii 

Południowej.  

 

Лариса Лещенко  

Доктор політичних наук, професор 

Вроцлавський університет 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ ОСЕРЕДКІВ „РУССКИЙ МИР” В ПОЛЬЩІ ТА 

УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ  

ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

 Триваюча пятий рік російсько-українська війна має вагомий 

вплив на переосмислення сенсу функціонування осередків „ 

Русский мир” не лише в Украні, а також в країнах, які не 

постраждали безпосередньо від російської агресії. Саме ці осередки 

є досить істотними провідниками більш об’ємного поняття, яким є 

ідеологія „русского мира”, як неоімперська геополітична  доктрина 

путінського режиму. Саме за ініціативи презедента РФ В. Путіна в 

2007 році був створений фонд „Русский мир”, а його керівництво та 

наглядова рада призначається російським президентом 

персонально. Мережа фонду майстерно використовує надбання 

російської культури та мови, цінність яких заперечувати безглуздо, 

але разом з тим пропагує ідеологію „русского мира”  збудованій на 

неоімперській та антизахідній риториці. 
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 Український політолог В. Горбулін вважає, що ідеологію 

„русского мира” необхідно заборонити на міжнародному рівні, 

оскільки вона має ознаки нацистської та шовіністичної, а її 

пропагатори повинні нести покарання. Варто вказати, що такий 

погляд не є популярним в польському суспільстві, як на побутовому 

рівні, так і в науковому чи експертному середовищі.  

 В даному дослідженні порівнюється активність російських 

осередків культури в Україні та в Польщі від 2014 року до 2018 

року. В Україні від початку російської агресії рівень промування 

цінностей „русского мира” через культуру, мистецтво або мову 

помітно знизився, а діяльність російських осередків „русского 

мира” в більшості випадків припинила свою діяльність, тоді як в 

Польщі ця активність навіть збільшилася. Між іншим, були відкриті 

нові осередки „Русского мира” (Вроцлав, 2014) та „кабінет 

російської мови” (Лодзь, 2014), не припинилося промування та 

заохочення до навчання російської мови. Станом на травень 2018 

року в Польщі діє чотири осередки (Краків, Люблін, Слупськ, 

Вроцлав) та один кабінет (Лодзь). Натомість в Україні діє три 

осередки на окупованій території - в містах  Донецьк, Луганськ та 

Горлівка. До початку російсько-української війни в Україні діяло 11 

осередків „русского мира” та 8 кабінетів „русского мира”. Вказані 

установи фінансуються частково з бюджету фонду „Русский мир”, 

хоча точна інформація про джерела фінансування відсутня на 

сайтах „осередків” та „кабінетів”, однак досить загальна інформація 

про це є доступна в щорічних звітах фонду. Варто також звернути 

увагу, що фонд „Русский мир” інформує про активну співпрацю з 

державними установами, недержавними організаціями, 

аналітичними центрами, медіа-ресурсами та приватними особами в 

Польщі та в Україні. 

 Інструменталізація засобів культурного надбання з метою 

промування неоімперської ідеології „русского мира” є сталим 

елементом російського протистояння з європейською системою 

цінностей. В умовах довготриваючої російсько-української 

гібридної війни та потенційних загроз для європейської безпеки, 

діяльність мережі осередків „Русского мира” виходить поза рамки 

лише soft power, яка традиційно сприймається як створення 

позитивного іміджу країни, а більше вписується в агресивну і 

безкомпромісну сучасну російську політику.             
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УКРАЇНА В РЕГІОНАЛЬНИХ ГЕОПОЛІТИЧНИХ 

КОНЦЕПЦІЯХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 

Руйнування усталеного міжнародного порядку, загострення 

глобального протистояння ключових світових гравців, швидкий 

розвиток регіональних військових конфліктів актуалізують 

переоцінку існуючих та виникнення нових планетарних та 

регіональних концепцій міждержавних чи міжрегіональних 

взаємодій. 

У цьому контексті, виходячи з ситуації, що склалася, у зв’язку з 

порушенням Російською Федерацією засадничих норм 

міжнародного права, анексії та окупації території незалежної і 

суверенної держави Україна, особливий інтерес викликають 

наступні регіональні концепції Європейського Союзу: 

1. Східне партнерство − політичний проект Європейського 

Союзу, що охоплює шість східноєвропейських сусідів і передбачає 

можливість створення якісно нової договірно-правової бази 

відносин ЄС з Азербайджаном, Білорусією, Вірменією, Грузією, 

Молдовою та Україною шляхом підписання угод про асоціацію, 

створення поглиблених та всеохоплюючих зон вільної торгівлі, 

лібералізацію візового режиму тощо. 

Сучасні виклики та загрози європейській безпеці зумовили 

орієнтацію проекту «Східне партнерство» на посилення заходів, 

пов’язаних з обмеженням розповсюдження зброї масового 

ураження, боротьбою з тероризмом та організованою злочинністю, 

забезпеченням енергетичної та кібернетичної безпеки. З цією метою 

необхідним є створення ефективних практичних механізмів 

співробітництва країн-членів ЄС у сфері міжнародної безпеки з 

врахуванням диференційованого підходу до країн-партнерів та 

можливості подальшої консолідації зусиль. Політичним 

пріоритетом безпекової політики ЄС у рамках «Східного 
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партнерства» повинна стати стабільність на східних кордонах ЄС та 

забезпечення спільної протидії агресії Російської Федерації. 

2. Проект «Міжмор’я» − ініціатива Польщі та Хорватії, щодо 

реалізації інтеграційного проекту з формування геоекономічного 

простору держав басейнів Балтійського, Чорного та Адріатичного 

морів представляє величезний інтерес для України. 

Для сучасної України вкрай важливо брати участь у цьому 

глобальному проекті. На думку групи експертів (О.Соскін, 

О.Зарубінський, М.Мальський), Україна могла би бути лідером 

окремого дивізіону країн, що входять у Балто-Чорноморсько-

Каспійську дугу. Доцільним є розпочати процес по створенню 

міжнародного консорціуму східного дивізіону по реалізації проекту 

Міжмор’я. Першим етапом цієї ініціативи було би започаткування 

освітніх, інформаційних, мережево-комунікаційних 

просвітницьких, інноваційних, навчальних проектів щодо Міжмор’я 

та формування постійно діючої міжнародної координаційної групи 

лідерів громадської думки з боку Польщі та України з долученням 

інших учасників, для кого буде цікавою ця ініціатива (Чехія, 

Словаччина, країни Балтії, Молдова, Румунія, Болгарія, Грузія, 

Азербайджан та інші). На нашу думку, Польща та Україна могли би 

відіграти провідну роль у створенні східного дивізіону по реалізації 

проекту Міжмор’я, оскільки такий проект став би логічним 

синтетичним доповненням до ініціативи президента Польщі 

Анджея Дуди по створенню Тримор’я. Україна, спираючись на 

стратегічні відносини із Польщею, як членом Євросоюзу, могла би 

стати координатором східного дивізіону проекту Міжмор’я. 

3. Концепція «Європа Карпат» − проект інтенсивної 

міжрегіональної співпраці держав Карпатського регіону 

розглядається  українською дипломатією як додатковий ефективний 

інструмент поглиблення політичних та господарських зв’язків з 

Європейським Союзом. Це поглиблення відбувається через 

налагодження співпраці національних парламентів, органів 

самоврядування, громадських організацій, науковців та експертів з 

Польщі, Словаччини, Чехії, Угорщини, України, Румунії та Сербії і 

має кінцевою метою прийняття Європейською Комісією 

операційної програми ЄС для Карпатського регіону на середню- та 

довготривалу фінансову перспективу. 
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WATER SECURITY AND ITS EXISTENTIAL SIGNIFICANCE 

IN THE REGIONAL SECURITY COMPLEX  IN CENTRAL ASIA 

 

The purpose of this article is to present the problem of water as an 

existential threat to Central Asian republics. These issues arise both from 

natural factors (morphological and climatic conditions) and from 

anthropogenic issues (the result of a high-scale devastation of this area 

during the USSR and of an inappropriate irrigation policy). Different 

varieties of water safety and their scale in Central Asia will be also 

presented in terms of energy and agriculture. This paper is also aiming at 

portraying in details the Aral Sea Syndrome, which is a result of states 

actions, and a manifestation of one of the most significant, natural 

catastrophe in the world. 

For the proper conceptualization, the author will carry out a current 

identity analysis and will bring closer the specificity of the Central Asian 

region, consisting of five post-Soviet republics, namely Kazakhstan, 

Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan and Turkmenistan. 

In order to structurize this very large and extensive problematic 

framework, the author decided to use the methodological approach of the 

Copenhagen School and its concepts, including the Theory of 

Securitization and the Regional Security Complex Theory. 

 

Людмила Новоскольцева  

канд. політ. наук, доцент 

Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка 

 

ГЕОПОЛІТИЧНІ ПРІОРИТЕТИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ 

ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

Входження України у світовий простір позначається відчутними 

зрушеннями в усіх сферах її життя – політичній, соціально-

економічній тощо. Україна стала на шлях  соціального прогресу, 

стабільності, реалізує ідею забезпечення пріоритету  прав і 
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безпечної життєдіяльності людини. Суспільство все більше 

усвідомлює, що відсутність в Україні громадського консенсусу з 

політичних, економічних, соціальних питань – одна з головних 

причин в нашій державі. 

В Україні наявні передумови до подолання кризових явищ і 

поліпшення політичної, соціально-економічної ситуації в 

короткостроковій перспективі. За умови орієнтації на демократичні 

цінності розвиваються процеси формування громадянського 

суспільства та механізму соціального партнерства, формуються 

інтегральні національні цілі, які визначатимуть стратегічні етапи 

розвитку держави – поліпшення життя народу України, підвищення 

тривалості життя населення, конкурентоспроможності України в 

глобальній системі, зміцнення засад демократії.  

Однією з основних ознак сучасного розвитку світового 

господарства є розгортання процесів глобалізації, які справляють 

суттєвий вплив на систему міжнародних економічних відносин, 

трансформують напрями і визначають тенденції розвитку 

національних економік.  Здобувши незалежність Україна, як 

суверенна держава, мала достатньо потужний,  не лише за мірками 

Східної Європи, а й Західної Європи економічний потенціал та 

ресурсну базу, відкрилася низка шансів і можливостей щодо 

регіональної та міжрегіональної співпраці, претензій на регіональне 

лідерство. Подібні очікування були значні з огляду на їх кількість та 

різноманітні за характером і змістом, при цьому однозначне 

утвердження України в ролі регіонального лідера було 

найоптимістичнішим сценарієм. Багато хто в Україні та поза її 

межами, зокрема у провідних столицях Європи та у Сполучених 

Штатах, серйозно розглядав нашу країну як одного з головних 

претендентів на роль провідного ”гравця” на пострадянському 

просторі, а також як новий регіональний інтеграційний центр. 

Потенціал України, передусім ядерний арсенал, високотехнологічні 

виробництва, конкурентну фундаментальну й прикладну науку, 

загалом дозволяв розраховувати на це за умови адаптації цього 

потенціалу до потреб, зумовлених внесенням до порядку денного 

питання про лідерство. 

Інтеграційні намагання України на пострадянському просторі 

неминуче зачіпали інтереси Росії. Українське лідерство мало 

скласти альтернативу лідерству російському. Для України такий 
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підхід виявився надто ризикованим: конкурувати з Росією, до того 

ж заробляючи на цьому, їй було вкрай важко. Час засвідчив, що з 

погляду власне українських національних інтересів привабливішим 

і перспективнішим міг би бути варіант об’єднання зусиль та 

узгодження дій з Росією задля утворення більшою чи меншою 

мірою формалізованого ядра нового інтеграційного проекту на 

теренах колишнього СРСР або на якійсь з його частин.   Прагнення 

колишніх радянських республік дистанціюватися від Росії як 

інтеграційного центру, що на новому історичному етапі втратив 

свою привабливість, також могло стимулювати амбіції Української 

держави, пов’язані з претензіями на регіональне лідерство. Для 

реалізації зазначених амбіцій потрібно було позиціонувати себе у 

відповідний спосіб, обрати не вичікувальну, а наступальну тактику. 

Маючи певний лідерський потенціал і сприятливі зовнішні умови, 

Україна на початку 90-х років ХХ ст. не мала жодних лідерських 

амбіцій, що зрештою зіграло не на користь нашій державі. Водночас 

Україна має шанси, скориставшись сприятливим просторовим 

розташуванням, приєднатися до групи країн Центральної Європи, 

які рішуче змінили геостратегічні й геополітичні пріоритети, 

заявивши про свою націленість до Європейського Союзу.  

Зі світового досвіду відомі різні моделі регіонального лідерства, 

засновані на різних засадах. Природа моделі в кожному 

конкретному випадку залежить від низки умов та обставин, зокрема 

від того, чи має регіональне інтеграційне утворення ”вертикальну” 

або ”горизонтальну” структуру. У світі, який значною мірою вже 

змінив вигляд під впливом глобалізації та продовжує 

глобалізуватися, будь-яке регіональне лідерство передбачає 

підтримку ззовні, з боку ”гравців” вищого рівня. Наприкінці ХХ ст. 

регіональний контекст визначався процесами, що 

характеризувалися переважно дезінтеграційними й 

трансформаційними тенденціями. Будь-який новий інтеграційний 

”проект” за таких умов потребує значно більших інвестицій, ніж 

могла запропонувати Україна, становище якої погіршувалося 

обвальною девальвацією та деградацією радянської спадщини. Усі 

без винятку держави регіону мали наздоганяти розвинені країни 

світу, а отже, шукають нові шанси й можливості поза межами 

колишньої державної території СРСР. За таких умов вони вкрай 
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скептично та обережно сприймали заклики до збереження 

успадкованих економічних і політичних зв’язків.  

Після двадцяти шести років існування у форматі незалежних 

держав більшість пострадянських країн з точки зору участі кожної з 

них у регіональних інтеграційних об’єднаннях використовують 

стратегію багатовекторності. Претензії на регіональне лідерство 

могли б набути реальності, якби Україні вдалося запропонувати 

пострадянським країнам спільний ”проект”, що передбачав би, з 

одного боку, просування кожної з них уперед на шляху підвищення 

ефективності економічної співпраці, а з іншого – зберігав для них 

європейську перспективу в тому чи іншому конкретному вигляді. 

Зосередження України на забезпеченні регіонального лідерства 

неминуче викликає реакцію у відповідь з боку зацікавлених сторін і 

спричинить зміну регіональних ”розкладів” і статус-кво. Світ нині 

схиляється не до ”горизонтальної”, а до ”вертикальної” інтеграції, 

що відповідає, по-перше, принципу домінування торгівельно-

економічного інтересу; по-друге, законам і закономірностям нового 

світового устрою, що формується в умовах подальшого розгортання 

процесу глобалізації.  
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WOJNA NA UKRAINIE A UKRAIŃSCY ŻYDZI. NOWY 

EXODUS? 

 

Ukraina i jej tereny są bardzo istotne dla historii, religii i tradycji 

żydowskiej. Można to określić także przez pryzmat dychotomii „życia i 

śmierci”. To w Międzybóżu mieszkał i nauczał Baal Szem Tow – twórca 

chasydyzmu, w Odessie narodził się Włodzimierz Żabotyński twórca i 

przywódca syjonizmu rewizjonistycznego, w Humaniu znajduje się 

nagrobek Nachmana z Bracławia, który stworzył własny odłam 

chasydów bracławskich, w Żytomierzu narodził się narodowy wieszcz 

Izraela, ojciec współczesnej literatury hebrajskiej – Chaim Nachman 

Bialik. Ukraina jest też krajem, w którym Żydzi ginęli w XVII w. z rąk 

wojsk Bohdana Chmielnickiego, w XX w. Symona Petlury czy 

nazistowskich Niemiec w trakcie II wojny światowej i szeroko 

zakrojonej polityki Holokaustu. Mimo burzliwej historii Żydzi na 
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Ukrainie pozostali i budowali swoje życie na nowo. Od czasu 

odzyskania niepodległości na Ukrainie zaczęły działać żydowskie 

organizacje takie jak Joint, Chabad, Tikva, które oferowały fundusze dla 

lokalnych społeczności oraz pomagały rozwijać edukację. Europejski 

Kongres Żydów szacował, że w 2014 roku na Ukrainie żyło ok. 400 000 

Żydów. W 2014 roku Rewolucja Godności doprowadziła do upadku 

prorosyjskiego rządu Wiktora Janukowycza, czego rezultatem było 

zajęcie Krymu przez Federację Rosyjską, a także jej wsparcie dla 

separatystycznych republik w Ługańsku i Donbasie. Wojna na 

wschodzie Ukrainy ciężko doświadczyła społeczeństwo ukraińskie, w 

tym Żydów. Część z nich, zamieszkująca wschód kraju uciekła na 

zachód i do centrum ze względu na zniszczenia i obawy przed 

antysemicką polityką władz samozwańczych republik. Przenieśli się oni 

do Kijowa, Odessy czy Charkowa, tworząc tam nowe społeczności. Ci, 

którzy przeszli szkolenie wojskowe w Izraelu w ramach wolontariatu 

walczą nawet na froncie. Strach przed wojną sprawił jednak, że w 2014 

roku z Ukrainy wyjechało 5900 Żydów, w 2015 – 7400, a w 2016 aż 

7488. Liczba ta zwiększa się rocznie wraz z osobami szukającymi 

żydowskich korzeni w celu ubiegania się o status imigrantów w Izraelu 

oraz uzyskania obywatelstwa tego kraju. Niezakończony wciąż konflikt i 

problemy z nim związane sprawia, że emigracja ukraińskich Żydów 

może być uznana za nowy Exodus. Z drugiej strony, taki obrót spraw 

może spowodować zbliżenie w relacjach ukraińsko-izraelskich.      

 

Andrey Tikhonov 

Uniwersytet Wrocławski 

 

ROSYJSKO-UKRAIŃSKA WOJNA JAKO NARZĘDZIE 

PROPAGANDY UPRAWIANEJ PRZEZ ROSYJSKIE ŚRODKI 

MASOWEGO PRZEKAZU 

 

Federacja Rosyjska to 17 milionów kilometrów kwadratowych, 147 

milionów mieszkańców, 157 tysięcy jednostek osadniczych. Mimo 

rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych i dostępu do 

Internetu, zwłaszcza w miastach prowincjalnych i małych 

miejscowościach głównym źródłem informacji pozostaje telewizja. 

Ludzie w średnim i podeszłym wieku budują swoje światopoglądy na 



 Львів, 15–16 травня 2018 р. 38 

faktach i interpretacjach przygotowanych dla nich przez pracowników 

kanałów telewizyjnych, z których większość kieruje się z różnych 

względów zasadami dziennikarstwa sformułowanych przez Kreml. 

Młode pokolenie opiera swoją wiedzę o świecie i sprawach 

wewnętrznych kraju na wiadomościach znajdujących się w Internecie. 

Udział młodych ludzi w demonstracjach w 2017 r. w Moskwie 

udowadnia ten fakt. Jednakże, prawie brak zainteresowania polityką oraz 

niski poziom znajomości języków obcych uniemożliwia sięganie po 

alternatywne źródła informacji dla ludzi młodych. W związku z tym, w 

rękach władzy telewizja jest skutecznym i niezawodnym narzędziem 

przeszczepienia Rosjanom idei i traktowań wydarzeń. To narzędzie 

pozwala za kilka miesięcy zmienić opinię publiczną i pokierować ją w 

stronę, która jest pożądana przez władzę. Tak na przełomie lat 2013 - 

2014 błyskawicznie zmieniono opinię publiczną na temat Ukrainy, jej 

spraw wewnętrznych i stosunków z Rosją. Nie pozostawia wątpliwości, 

że działalność władzy w tym okresie była wcześniej skrupulatnie 

zaplanowana. Utorowanie odpowiedniego kierunku opinii publicznej 

było niezbędne dla legitymizacji przestępczych działań na terytorium 

Ukrainy. Dlatego zanim nastąpiły wydarzenia lutego 2014 r., rozpoczęto 

zabieg propagandowy na szeroką skalę. Propaganda odniosła 

bezprecedensowy sukces. Wyniki badań opinii publicznej jednoznacznie 

wskazywały, że w 2014 r. Rosjanie na liście wrogów swojego kraju na 

pierwszym miejscu umieścili Ukrainę, tym samym spychając na drugie 

miejsce wieloletniego lidera, czyli Stany Zjednoczone. 

Kwestia bezczelnej aneksji Krymu oraz Rosyjsko-Ukraińska wojna 

(tych określeń nie używa się w mainstreamowym dyskursie) wciąż 

zajmują kluczowe pozycje wśród tematów przedstawianych na telewizji. 

Aneksja Krymu uważa się za jedno z wielkich osiągnięć polityki 

zewnętrznej. Konflikt zbrojny na wschodzie Ukrainy sprawa coraz 

bardziej złożona. Rząd odrzuca wszystkie oskarżenia dotyczące wsparcia 

świeżo upieczonych republik. Jednak, odbiorcy propagandy są głęboko 

przekonani, że poparcie rosyjskojęzycznej populacji jest świętym 

zadaniem Rosji. 

 Więc, większość pokornie przymruża oczy na rzadkie w głównym 

dyskursie wiadomości o ofiarach i kłopotach, których przysparza Rosji 

wojna. Przeciwstawianie się rzekomym zagrożeniom płynącym z 

zachodu i z Ukrainy jest jednym z priorytetów. To nadal pomaga 

trzymać społeczeństwo za gardło, a w razie pojawiających się pytań, 
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odpowiada się, że bez tych środków Rosja jako państwo będzie rozdarte 

i zginie z mapy. 

 

Юрій Теміров 

канд. істор. наук, доцент 

Донецький національний університет  

імені Василя Стуса     

 

ГЕТЕРОГЕННІСТЬ І СВІТОВИЙ ПОРЯДОК ПІСЛЯ 

ЗАКІНЧЕННЯ ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ 

 

На тепер в обговоренні проблематики світового порядку після 

закінчення холодної війни найчастіше присутні сюжети полярності 

та кризи ліберального порядку. Спроби пояснити сучасну світову 

політику в категоріях полярності (однополярна, багатополярна, 

безполярна тощо) видаються малопродуктивними через 

концептуальну невідповідність новим обставинам міжнародних 

відносин, через своє, так би мовити, «вестфальське  походження». 

Осмислення кризи ліберального порядку, з одного боку, передбачає 

аналіз фактору гетерогенності, але, з іншого, - не достатньо 

прояснює його роль в становленні альтернативного порядку. Хоча 

фактор гетерогенності має потужний теоретичний background, 

достатньо згадати Едмунда Бьорка та Раймона Арона, в контексті 

сучасної ситуації в міжнародних відносинах, його роль явно 

недооцінена.       

На наш погляд, гетерогенність виступає не просто ключовим, 

але системним фактором світової політики після закінчення 

холодної війни, що ми й спробуємо тезово обґрунтувати. Вже 

згаданий Р. Арон називав гомогенними  міжнародні системи, 

учасники яких керуються однаковими концепціями політики. 

Відповідно, гетерогенними він вважав такі, що  створені державами, 

організованими за відмінними принципами та цінностями. По-

перше, зауважимо, що варто мати на увазі не стільки концепції 

політики та політичної організації, скільки суспільну природу 

суб’єктів міжнародних відносин, яка обумовлює різні цінності, 

норми, правила, моделі зовнішньої політики і, як наслідок, різні 

типи міждержавної взаємодії, орієнтацію на відмінні (в тому числі 
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несумісні) інтерпретації безпеки. Розвинене західне суспільство 

ліберальної демократії історично запропонувало дві достатньо 

різних традиції зовнішньої політики – реалістичну європейську та 

ідеалістичну американську. Їхні відмінності не виключають 

створення узгодженого міжнародного порядку, яким, наприклад, 

став Версальський. Руйнування останнього обумовлено діяльністю 

держав з фундаментально іншою суспільною природою, яка стала 

джерелом тоталітаризму.       

По-друге, гетерогенність не є новою характеристикою 

міжнародних відносин, вона, скоріше, належить до їхніх усталених 

характеристик. Але її вплив залежить від інших факторів, серед 

яких найважливішою є кореляція між трьома наступними: рівень 

розвиненості (цивілізованості за Е. Тоффлером), релігійно-

культурна належність (цивілізація за С. Гантінгтоном) та характер 

відмінностей. В кожному разі ми маємо на увазі тривалу та 

інтенсивну взаємодію, високий рівень взаємозалежності та 

взаємного впливу, які є обов’язковими умовами виникнення 

міжнародної системи. Ступень цивілізованості та культурно-

релігійна належність знаходяться в зворотній залежності: на стадії 

розвиненого індустріального суспільства, наприклад,  подібність 

базових (людських) цінностей створює умови для узгодження 

інтересів, маргіналізує значення культурно-релігійних 

відмінностей. Вестфальский порядок виник на світанку 

індустріального суспільства (модерну), що визначало домінуючу 

конфліктну гетерогенність фактору національних інтересів, при 

цьому гомогенність моделей політики (реалполітика)  уможливила 

міжнародний порядок як такий.     

По-третє, необхідно розрізняти гомогенність та гегемонію, в 

обох випадках маємо тенденції до уніфікації і порядку, але різні за 

походженням і природою.  

Після краху Радянського Союзу і конфліктного бінарного 

універсалізму холодної війни, виникла ситуація унікальної 

могутності США і Заходу, а разом із нею – сподівання на 

глобальний ліберальний порядок. Як з’ясувалося, реалізуватися ці 

сподівання могли лише в разі системної та послідовної 

гегемоністської політики Заходу, мета якої – створення ліберальної 

імперії. Захід не зміг ефективно використати розгубленість 

антиліберальних сил, які тепер повною мірою паразитують на 
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розгубленості самого Заходу. Ситуацію ускладнюють два аспекти 

гетерогенності: західні суспільства мають серйозні проблеми з 

адаптацією мігрантів, що послаблює демократії із середини; 

соціальні групи з відсталими цінностями отримали доступ до 

сучасних військових технологій, якими вони не здатні 

відповідально користуватися.     

Таким чином, багатовимірна гетерогенність сучасних 

міжнародних відносин є головною причиною того, що через чверть 

століття після розпаду Ялтинської системи новий світовий порядок 

так і не сформувався. Інша причина – розгубленість Заходу, який не 

усвідомив важливості свого самозбереження і відповідальності за 

міжнародний порядок, не зміг  запропонувати реалістичної 

альтернативи безладу.     

 

Ігор Тодоров 

доктор історичних наук, професор 

Ужгородський національний університет  

 

ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИЙ КОНТЕКСТ РІЧНОЇ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ УКРАЇНА-НАТО – 2018 

 

З певним запізненням, лише наприкінці березня 2018 р.  

Президент України П.Порошенко затвердив Річну національну 

програму під  егідою Комісії Україна - НАТО на 2018 рік (РНП-

2018). РНП-2018 має забезпечити виконання пріоритетних завдань 

спрямованих на євроатлантичну інтеграцію України. Традиційно 

Річна національна програма структурно побудована за аналогією з 

типовим Планом дій щодо членства. Вона складється з п’яти 

розділів: політичні та економічні, оборонні/військові, ресурсні, 

безпекові і правові питання [1]. Саме в першому розділі 

зосередженні завдання у зовнішньополітичні сфері. В якості 

ключових пріоритетів визначені протидія агресії Російської 

Федерації, захист суверенітету та незалежності України, 

відновлення територіальної цілісності держави в межах міжнародно 

визнаних кордонів, підготовка до членства в НАТО та 

Європейському Союзі.  
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Україна виходить з можливості мирного врегулювання 

конфлікту з Російською Федерацією на підставі дотримання 

принципів та норм міжнародного права, відновлення Російською 

Федерацією порушених прав України, подальшого сумлінного 

виконання нею своїх зобов'язань за міжнародним правом та 

відшкодування завданих Україні своїми протиправними діями 

збитків. Україна приділяє особливе значення підтриманню дружніх 

та добросусідських відносин із сусідніми державами на основі 

принципів та норм міжнародного права, зокрема щодо поваги до 

суверенітету і територіальної цілісності, непорушності кордонів, 

незастосування сили чи погрози силою, невтручання у внутрішні 

справи, поваги до прав і свобод людини. У зв'язку із збройною 

агресією Російської Федерації проти України у суспільстві 

досягнуто консенсус щодо необхідності набуття Україною членства 

в НАТО як в одному з основних міжнародних механізмів 

колективної безпеки. Мета політичного діалогу з НАТО – 

посилення політичної та практичної підтримки з боку НАТО і 

держав – членів Альянсу суверенітету, територіальної цілісності та 

незалежності України. В якості середньострокової цілі названо 

забезпечення підготовки України до набуття членства в НАТО. 

Пріоритетним завдання на поточний рік є започаткування діалогу із 

державами – членами Альянсу про запровадження для України 

Плану дій щодо членства (ПДЧ). Проте це завдання виглядає як 

абсолютно нереальне через деструктивну позицію Угорщини. В 

цьому контексті співробітництво України з НАТО у сфері 

стратегічних комунікацій набуває особливого значення. Варто 

нагадати, що політичне рішення щодо членства України в НАТО 

Альянс  ухвалив ще у 2008 році. Надання ПДЧ не є винагородою, а 

обов'язковим черговим кроком для роботи над відповідністю 

України стандартам НАТО. Щоб перейти до нього варто не лише 

вписати в РНП-2018 відповідні пункти, а й ретельно  їх 

імплементувати. Тобто, Альянс має побачити і оцінити реальну 

політичну волю з боку української влади і суспільства на 

повноцінну євроатлантичну інтеграцію. В цьому контексті Річна 

національна програма мала б називатися не «під  егідою Комісії 

Україна – НАТО», а підготовки до вступу в НАТО (як це було в 

2009 та на початку 2010 рр.).  
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Основними цілями партнерства у сфері стратегічних 

комунікацій визначені розвиток спроможностей органів державної 

влади у зазначеній сфері та усіх її складових на стратегічному та 

операційному рівнях шляхом надання консультативної і практичної 

підтримки; підтримка співпраці України з експертами, які мають 

відповідний досвід у сфері стратегічних комунікацій; сприяння 

розвитку в Україні культури стратегічних комунікацій на 

інституційному рівні, налагодження більш тісного співробітництва 

з неурядовими організаціями й сприяння розвитку їх спроможності 

здійснювати стратегічні комунікації в інтересах України; 

досягнення й підтримка найвищих стандартів точності та етики для 

забезпечення довіри до державної комунікативної політики. 

Відповідно має бути створений координаційний міжвідомчий 

механізм інформаційних операцій; впроваджені реформи урядових 

комунікацій; розбудовані спроможності зі стратегічних комунікацій 

у сфері національної безпеки і оборони; даний поштовх розвитку 

публічної дипломатії; розроблена національна стратегія України у 

сфері стратегічних комунікацій; розроблена система підготовки 

фахівців у сфері стратегічних комунікацій; активізована взаємодія з 

державами – партнерами в інформаційній сфері.  

В РНП-2018 приділено значну увагу відносинам з Європейським 

Союзом. Зокрема, йдеться про співробітництво з ЄС у різних 

сферах, спрямоване на реалізацію стратегічного курсу України 

щодо інтеграції в європейський політичний, економічний та 

правовий простір. Найближчими цілями визначені  забезпечення 

належного виконання плану заходів з імплементації Угоди про 

асоціацію; продовження дотримання Україною критеріїв, 

пов'язаних з безвізовим режимом для громадян України; 

продовження політики санкцій Європейського Союзу щодо 

Російської Федерації у зв'язку з учиненням Російською Федерацією 

злочину агресії проти України; вживаня заходів для припинення 

реалізації енергетичного проекту "Північний потік – 2". 

Безсумнівно, пріоритетною залишатиметься діяльність, 

спрямована на збереження міжнародного консенсусу у наданні 

підтримки Україні, продовження санкційного тиску на Російську 

Федерацію до припинення збройної агресії проти України та 

звільнення тимчасово окупованих територій у Донецькій та 



 Львів, 15–16 травня 2018 р. 44 

Луганській областях, Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя. Відповідно буде продовжуватися робота в рамках 

"нормандського", "мінського" та інших форматів з метою повного 

відновлення територіальної цілісності і державного суверенітету 

України. Особливо варто підкреслити, що РНП-2018 не містить 

прямих посилань на необхідність виконання т.з. «Мінських 

домовленостей». Водночас, йдеться про необхідність консолідації 

політичної підтримки України міжнародними партнерами з питань 

відсічі збройній агресії Російської Федерації та відновлення 

територіальної цілісності України; зміцнення консенсусу Вільного 

світу щодо необхідності збереження спеціальних економічних та 

інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних та юридичних 

осіб Російської Федерації, запроваджених у зв'язку з незаконними 

(протиправними) діями в окремих районах Донецької та Луганської 

областей, окупацією та анексією Автономної Республіки Крим та 

м.Севастополя, грубими порушеннями основоположних прав і 

свобод людини на тимчасово окупованих територіях України; 

забезпечення пріоритетності питання припинення збройної агресії 

Російської Федерації проти України у порядку денному ООН, 

ОБСЄ, Ради Європи та інших міжнародних та регіональних 

організацій; здійснення у рамках міжнародних організацій та 

режимів контролю над озброєннями скоординованих з державами – 

партнерами заходів, спрямованих на забезпечення припинення 

Російською Федерацією незаконного постачання озброєння на 

територію України у межах міжнародно визнаного державного 

кордону; відновлення територіальної цілісності України та 

реінтеграція тимчасово окупованих територій України після їх 

звільнення. Дещо утопічною виглядає мета забезпечення 

розгортання на території окремих районів Донецької та Луганської 

областей миротворчої місії ООН.  

Водночас важливим є забезпечення належного супроводження 

судових процесів, ініційованих Україною у міжнародних 

юрисдикційних органах у зв'язку з порушеннями Російською 

Федерацією міжнародно-правових зобов'язань, зокрема щодо 

заборони фінансування тероризму.  

Важливо підкреслити, що Україна в сучасній складній ситуації  

не знімає з себе зобов’язань щодо участі в міжнародних заходах 

щодо підтримання миру і безпеки, боротьби з тероризмом, 
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контролю над озброєнням, нерозповсюдженням зброї масового 

знищення тощо.  

Отже РНП-2018 в цілому є достатньо збалансованим і 

реалістичним документом який формулює поточні 

зовнішньополітичні завдання і пріоритети України в умовах 

російської агресії. 
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ГІБРИДНА ВІЙНА ЯК ФОРМА ЗБРОЙНОЇ БОРОТЬБИ 

 

Сучасною реальністю стає глобалізація як багатомірна 

міжнародна інтеграція. Вона охоплює економічну, інформаційну, 

воєнно-політичну, правову, екологічну, культурно-гуманітарну та 

інші сфери. Відповідно до цього міжнародна воєнно-політична 

обстановка може формуватися вже не тільки за національними 

інтересами держави, але і інтересами недержавних суб’єктів. 

Традиційні погляди на військові конфлікти також зазнають 

якісних змін. По-перше, війна і збройний конфлікт 

розглядатимуться в ширшому спектрі форм протиборства. На 

перший план виходять інформаційна, політико-дипломатична, 

економічна форми боротьби. Війни і локальні конфлікти кінця ХХ - 

початку ХХI століття наочно підтверджують тенденцію зростання 

http://www.president.gov.ua/documents/892018-23882
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ролі цих «небойових» форм протиборства. Більш того, якщо раніше 

вони застосовувалися з метою створення сприятливих умов для 

використання військової сили, то в даний час і в перспективі 

задіюванням цих форм боротьби евентуальний противник 

прагнутиме досягти політичних і стратегічних цілей без 

застосування військової сили. По-друге, не дивлячись на зростання 

ролі невоєнних засобів і форм боротьби, зберігається значення 

військової сили. Військова сила надає більшої ваги політичним, 

дипломатичним, економічним і іншим акціям. Економічне 

вимотування, блокада, інформаційний тиск і інші акції примушення 

підтримуються і підкріплюються військовою потужністю і 

демонстрацією готовності її застосування. І по-третє, 

спостерігається трансформація політичних і стратегічних цілей 

військових конфліктів, а також способів їх досягнення. Метою 

військового конфлікту, як правило, є примушення протилежної 

сторони до ухвалення політичних і економічних умов, які витікають 

з інтересів агресора. І якщо раніше ця мета досягалася захопленням 

і знищенням держави ворога з подальшим приєднанням або 

колонізацією його території, то зараз, в першу чергу, примушенням 

до зміни політичного керівництва і поетапної заміни основних 

напрямів політичної і економічної діяльності держави. [1]. 

Зросла роль невоєнних способів у досягненні політичних і 

стратегічних цілей, які в ряді випадків за своєю ефективністю 

значно перевершили силу зброї. Акцент використовуваних методів 

протиборства зміщується у бік широкого застосування політичних, 

економічних, інформаційних, гуманітарних і інших невоєнних 

заходів, що реалізовуються із задіюванням протестного потенціалу 

населення. [2]. 

У чому ж полягає принципова різниця між іррегулярною війною 

і війною традиційною? Традиційна війна - це війна (пряма військова 

конфронтація) між державами. Фокусом (мішенню) операцій є 

збройні сили країни як об'єкт нападу. Стратегічна мета полягає в 

тому, щоб знищити боєздатність противника, захопити і утримати 

територію, забезпечити політичні зміни в країні - об'єкт нападу, 

мінімізувати втручання населення в бойові дії (тобто не допустити 

виникнення народного опору у формі партизанського руху). 

Іррегулярна війна - це війна, в якій беруть участь не тільки 

держави, але і недержавні утворення. У фокусі операцій в такій 
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війні знаходиться населення країни як об'єкт нападу. Як 

відзначають експерти, народ є головною мішенню іррегулярної 

війни. Стратегічна мета спрямована на те, щоб захопити і утримати 

контроль над населенням через використання політичних, 

психологічних, інформаційних і економічних методів. [5]. 

Існують як мінімум дві ключові відмінності гібридної війни від 

традиційної. Головним інструментом гібридної війни стає 

горезвісна «п'ята колона» - агентура впливу, контрольовані 

противником легальні і підпільні опозиційні групи, їх активна 

соціальна база, різні іррегулярні збройні формування місцевого 

населення.  

Класичним збройним силам відводиться допоміжна роль 

підтримки головних гравців або демонстрацією рішучості 

втрутитися, або прямою інтервенцією. 

Наступна відмінність - прискорена легалізація політичних сил, 

що виступили проти державної влади, шляхом визнання їх права 

представляти народ, який нібито виступив проти тиранії правителів, 

що діяли. При цьому всі методи боротьби за владу (включаючи 

збройну) з боку підконтрольних агресорові агентур впливу і 

опозиційних політичних угрупувань (зокрема незаконних збройних) 

визнаються правомірними.  

Регулярні ЗС у такому разі вводяться в дію, якщо без цього не 

вдається вирішити задачу розгрому. При цьому внутрішній 

конфлікт, що виник використовується як механізм легітимізації 

відкритої військової агресії, яка, як правило, ведеться під прапором 

захисту мирного населення від диктаторського режиму, що 

порушує права людини.  

Головна ж ударна сила гібридної війни формується на території 

країни-жертви з її громадян, в більшості своїй не пов'язаних з 

силовими структурами, тому для позначення цього явища підходить 

термін «цивільна армія». [6]. 

Характерною особливістю війн нового типу стає те, що 

політичні еліти і населення держави не відразу усвідомлюють, що 

відбувається. Невпевнені спроби політичного керівництва 

стабілізувати обстановку в країні найчастіше виявляються 

невдалими. [3]. 

Росія продовжує агресивно заперечувати західні цінності і  
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виступає проти США. Веденням гібридної війни з Україною Росія 

намагається подолати власний комплекс неповноцінності відносно 

Сполучених Штатів, претендуючи на статус великої держави.  

Тому сьогодні змістом війною на прикладі України є сукупність 

економічного, політичного, дипломатичного, інформаційного, 

військового і інших видів впливу, де збройна боротьба, як ми 

бачимо, може не мати визначального значення.  

Якщо ж військовий конфлікт між якимось двома сторонами йде 

не за сценарієм «замовника», їм робляться активніші дії. Досвід 

війни в Україні, Сирії показує, що тоді в бій кидаються банди і 

найманці, як правило з числа одноплемінників або єдиновірців. У 

конфлікт вступають сили спецоперацій країни - «замовника», а при 

необхідності і регулярні війська, введення яких в «роздерту» 

війною країну обставляється формальним закликом «врятувати 

націю від геноциду». Постконфліктне врегулювання таких 

конфліктів, якщо на те не буде схвалення «замовників», можливо 

тільки у форматі тимчасового вирішення проблем. Поки не буде 

відповідного сигналу від дійсного «замовника», конфлікт тлітиме і 

кровоточитиме далі. [3]. 

У будь-якому випадку нам необхідно втілити в життя думку 

Голови Комітету Європарламенту у закордонних справах Е.Брока: 

«найгірше, що може трапитися з Росією – це якщо Україна стане 

демократичною і економічно успішною державою, де пануватиме 

верховенство права. Це буде катастрофою для Кремля...» [10]. 
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МОСКОВСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ  

 

Гібридна війна, яку розпочала Московська Федерація проти 

України – це унікальне явище, яке в собі інтегрує усі відомі 

способи потенційних протистоянь між державами. Водночас 

застосування механізмів впливу надзвичайно широке і 

непередбачуване, що дає можливість використовувати інструменти 

однієї із сфер у здійсненні агресії в іншій. Саме інформаційний 

аспект гібридної війни надає універсальні можливості впливу у 

будь-якій із сфер здійснення агресії, оскільки забезпечує як 

платформу для початку вторгнення, так і супровід самої операції. 

http://vpk-news.ru/articles/26404
http://vpk-news.ru/articles/25667
https://www.rg.ru/2017/10/20/karaganov-my-perezhivaem-hudshuiu-holodnuiu-vojnu-chem-predydushchaia.html
https://www.rg.ru/2017/10/20/karaganov-my-perezhivaem-hudshuiu-holodnuiu-vojnu-chem-predydushchaia.html
http://www.ilinskiy.ru/publications/sod/glprot-p2.php
http://interfax.com.ua/news/interview/392660.html
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 Дослідниця І. Дарчевська визначає такі риси московської 

агресії: 

1. відсутність єдиної лінії фронту; 

2. немає формального оголошення війни, і межа поміж миром 

та війною є дуже розмитою;  

3. значні зусилля прикладаються для маскування основної 

мети та офіційного військового втручання; 

4.  залучені значні групи громадськості 

5. інформаційний простір є основним полем бою [5; с.8]. 

Московська Федерація у здійсненні інформаційних операцій 

займає передові позиції. Головнокомандувач сил НАТО генерал 

Ф.Брідлав назвав сьогоднішні дії РФ у цьому напрямку найбільш 

вражаючим бліцкригом, який будь-який бачила історія 

інформаційних воєн [6]. 

Можна говорити про три основних джерела московської 

інформаційної агресії:  

 та , що явно іде  від Московської Федерації;  

 та, яка приховано проявляється, зокрема і державах 

партнерах України -  через кібервтручання, соцмережі, масові 

фейки; 

 та, яка іде з середини українського інформпростору, і 

продукується т. зв. українськими медіа. 

В той час як головна стратегія розгортання інформаційної 

складової гібридної війни агресора спрямована на формування 

єдиного і повністю контрольованого інформаційного простору [2], 

головним завданням залишається одне – вплив на свідомість 

людей. Гібридна війна буде надавати перевагу тому, хто вміє 

працювати з масовою свідомістю. Багато потрібних для неї завдань 

можна виконати за рахунок  інформаційного компоненту[4]. 

Як зазначається в аналітичній доповіді національного  

інституту стратегічних досліджень, інформаційні виклики 

гібридної війни в Україні мають суттєві відмінності порівняно з 

іншими її проявами, зокрема вони:  

• з’явилися задовго до військових дій;  

• є спрямованими не лише на Україну, а й на країни 

трансатлантичного простору, включно з самою ж Росією в особі її 

власних громадян, щодо яких проведено «ідеологічну мобілізацію» 
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та «інформаційне перепрограмування, котре межує із 

зомбуванням»; 

• опинилися поза межами переговорного процесу: питання про 

перемир’я у віртуальному середовищі навіть не порушувалося [1; 

с.3]. 

 

Серед основних нарративів московської агресії можна вказати: 

 Трансформація чи створення потрібної ідентичності 

(Почепцов Г. : Москва в Україні намагалася активувати радянську 

ідентичність, яку успішно відновила у себе [3]); 

 Формування середовища інформаційної дезорієнтації; 

 Україна - Failed state; 

 Месседж про провальність усіх реформ і нездатність діючої 

влади керувати державною; 

 Закладення «бомби тривалої дії» через поширення 

повідомлень, про потенційні територіальні претензії сусідніх 

держав (Польща, Угорщина, Румунія); 

 Створення середовища тотальної депресії та розчарування 

(телеканали «добрих новин»); 

 Переповнення інформаційного простору фейковими 

повідомленнями, в яких використовуються найрізноманітніші 

прийом інформаційної війни: дезінформація, перекручення фактів, 

маніпуляція, пропаганда, фейкові заголовки, використання 

фейкових експертів, і т.д. 

 Активний вплив на формування думки про Україну 

закордоном через використання міжнародних московських 

інформаційних ресурсів, зокрема Russia Today та її сателітів; 

 Використання міжнародних стандартів демократії, свободи 

слова та висловлення альтернативної думки задля поширення 

потрібного формату повідомлень. 
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GRUPA WYSZEHRADZKA WOBEC UKRAINY (2011-2018) 
 

Grupa Wyszehradzka, zrzeszająca cztery państwa 

środkowoeuropejskie, będące zarazem członkami NATO i UE w swej 

działalności dużo uwagi poświęcała problematyce relacji z Ukrainą, a 

niekiedy także sytuacji wewnętrznej w tym państwie oraz relacjom 

ukraińsko – rosyjskim. Nie jest to zaskakujące – trzy z nich są bliskimi 

sąsiadami Ukrainy. Grupa współpracowała z Kijowem zarówno w 

formacie V4 – Ukraina, jak i w ramach szerszej grupy V4 + Partnerstwo 

Wschodnie.  V4 wspierała działania zmierzające do zbliżenia Ukrainy ze 

strukturami zachodnioeuropejskimi i euroatlantyckimi, niekiedy jednak 

przyjmując postawę – zdaniem autora – nadmiernie protekcjonalną i w 

niewystarczającym stopniu szanującym suwerenność władz ukraińskich 

(przypadki ingerowania w sprawy wewnętrzne tego państwa). 

http://www.osvita.mediasapiens.ua/trends/1411978127/gibridnoinformatsionnaya_voyna_osnovnye_kharakteristiki/
http://www.osvita.mediasapiens.ua/trends/1411978127/gibridnoinformatsionnaya_voyna_osnovnye_kharakteristiki/
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Aktywność V4 należy rozpatrywać także na szerszym planie 

geopolitycznym: struktury współczesnego systemu międzynarodowego, 

w którym przeżywające problemy gospodarcze najsilniejsze państwo na 

świecie usiłuje powstrzymać wzrost siły innych ośrodków siły. Państwa 

środkowoeuropejskie nie bez powodu są uznawane za szczególnie 

proamerykańskie i z tego powodu skłonne współpracować z USA w 

realizacji celów geopolitycznych tego mocarstwa. Przejawia się to m. in. 

w popieraniu przez państwa wyszehradzkie (szczególnie przez Polskę) 

„polityki otwartych drzwi” NATO i UE w sąsiadów. W 

przygotowywanym wystąpieniu autor z jednej strony przyjmuje 

perspektywę neorealizmu ofensywnego, z drugiej zaś strony będzie 

starał się dokonać analizy hermeneutycznej tekstów oficjalnych 

dokumentów zamieszczonych na stronie internetowej 

http://www.visegradgroup.eu. Zbadane zostanie faktyczne znaczenie 

takich stosowanych w nich kategorii jak „demokracja”, „prawa 

człowieka”, „prawa obywatelskie” czy „praworządność”. Realistyczna 

perspektywa skłania do sceptycyzmu wobec traktowania ich jako 

rzeczywistych przesłanek działania, jednak czołowy amerykański 

neorealista J. Mearsheimer właśnie wyznawaniem przez amerykańską 

elitę polityczną ideologii liberalnej tłumaczył zaangażowanie swojego 

kraju w sprawy ukraińskie. Czy da się w tym samym dostrzec motywy 

działania środkowoeuropejskich sojuszników USA, którzy w 

deklaracjach skłonni są powtarzać amerykańską frazeologię? – będzie 

jednym z pytań badawczych, na które autor szuka odpowiedzi. 

 

Олег Цебенко  

канд. політ. наук,  

НУ”Львівська політехніка” 

 

МІЖНАРОДНИЙ СУД ООН: ПОЗОВ УКРАЇНИ ПРОТИ 

РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦЇ 

 

У 2014 році розпочалась повномасштабна агресія Російської 

Федерації проти України, наслідком якої стало анексія Криму, 

окупація частини Донбасу, загинули тисячі українських солдат та 

мирних жителів, мільйони біженців, зруйнована інфраструктура, 

мільярдні збитки завдані економіці України. Протягом останніх 

http://www.visegradgroup.eu/
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чотирьох років міжнародна спільнота намагається усіма можливими 

інструментами припинити війну на Донбасі. Одним з таких 

міжнародних механізмів врегулювання конфліктів є звернення до 

Міжнародного суду ООН, до компетенції якого належить розгляд 

правових суперечок між державами,  що пов'язані з порушенням 

міжнародних договорів і зобов'язань. 

Україна скористалась таким правом і 16 січня 2017 року 

представники української держави у суді подали позов з метою 

притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення 

актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти 

України. Керівництво держави також звернулось до міжнародного 

суду ООН з проханням запровадити заходи з метою запобігання 

подальшого порушення прав людини Росією[1]. 

Міжнародний позов проти Росії складається з 800 томів. 

Обвинувачення України стосуються приналежності РФ до початку 

війни на Донбасі. Зокрема найбільш кричущими актами агресії 

визнаються збиття пасажирського літака MH17, обстріли житлових 

кварталів у Краматорську та Маріуполі, знищення внаслідок 

теракту пасажирського автобуса біля Волновахи, теракт у Харкові в 

лютому 2015 року та безліч інших терактів вчинених російськими 

найманцями. Вагомим є звинувачення у дискримінації прав 

кримських татар та українців в окупованому Криму[3]. 

У відповідь на звинувачення України, Росія повністю заперечую 

приналежність до цих фактів, та сама звинувачує українську 

державу у обстрілах мирних територій та порушенні прав 

кримських татар, а також наполягає на тому що в Україні йде 

громадянська війна. 

Часткові зрушення у справі вже є досягнуті, оскільки 

Міжнародний суд ООН погодився на запровадження тимчасових 

запобіжних заходів за позовом «Україна проти Росії», що 

стосується порушення Конвенції про запобігання всім формам 

расової дискримінації нацменшин у Криму. Водночас суд відмовив 

Україні у затвердженні тимчасових заходів проти РФ за Конвенцією 

щодо заборони фінансування тероризму. В ухваленому рішенні, 

зокрема, суд закликає відновити діяльність Меджлісу та припинити 

тиск на національні меншини в Криму. Окрім того, суд зобов’язав 

Росію поновити можливість здобуття освіти українською, зокрема у 

Севастополі. Також суд зобов’язав як Росію, так і Україну на час 

https://uk.wikipedia.org/wiki/РўРµСЂРѕСЂРёР·Рј
https://uk.wikipedia.org/wiki/Р
https://uk.wikipedia.org/wiki/Р РѕСЃС–Р№СЃСЊРєР°_Р·Р±СЂРѕР№РЅР°_Р°РіСЂРµСЃС–СЏ_РїСЂРѕС‚Рё_РЈРєСЂР°С—РЅРё_(2014вЂ
https://uk.wikipedia.org/wiki/Р РѕСЃС–Р№СЃСЊРєР°_Р·Р±СЂРѕР№РЅР°_Р°РіСЂРµСЃС–СЏ_РїСЂРѕС‚Рё_РЈРєСЂР°С—РЅРё_(2014вЂ
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розгляду справи уникати порушень Конвенції про запобігання всім 

формам расової дискримінації[2]. 

Що стосується порушення Конвенції щодо фінансування 

тероризму, то Україна, на думку суду, на цьому етапі розгляду 

справи мала довести, що запитані тимчасові заходи мають зупинити 

заподіяння невідновлюваної шкоди, а також умисність дії іншої 

держави – сторони конвенції. Проте цього зробити не змогла, не 

надавши достатньо доказів про умисність перерахування коштів для 

так званих ДНР і ЛНР[1]. 

На наступному етапі справи «Україна проти Росії» Україна 

зможе додавати нові докази на підтвердження злочинів Росії.  

Варто зазначити, що Російська Федерація заявила ще не 

збирається виконувати рішення щодо відновлення Меджлісу в 

Криму. Незначну тактичну перемогу Україна вже отримала, але 

необхідно посилювати аргументаційну та доказову базу щодо 

агресії Росії в нашій державі. Все ж, попри оптимістичні прогнози 

щодо результатів рішення Міжнародного суду ООН, немає жодної 

надії на те, що влада Російської Федерації виконає судові рішення. 
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INTERNATIONALIZATION OF THE ETHNO-NATIONAL 

CONFLICT: IMPLICATIONS OF UKRAINIAN-RUSSIAN 

CONFRONTATION IN THE EASTERN UKRAINE 

 

The majority of the modern ethno-national conflicts are traditionally 

perceived as an internal affair of the particular nation-state. Ethnic 

groups confront one to another in the framework of the existing social 

organization or particular ethnic group is involved into struggle with the 

central government over issues of its rights and power distribution. 

However, due to the growth of interdependence and development of 

more elaborated humanitarian standards, ethno-national conflicts have 

become the systemic problem of the international relations at least since 

the end of World War  

In order to understand the internal dynamics and escalation 

capabilities of the ethno-national conflicts we need to consider the key 

concept of ethnic identity and ethnic self-identification. The process of 

self-identification is based on the opposition of two affiliation concepts:  

“we” and “they”. This dichotomy becomes of particular importance in 

conflict two or more ethnic communities and exists primarily in 

consciousness of the persons affiliating themselves with the particular 

ethnic group. The dichotomy can be described as a counterpoise to the 

contact with “others”, who in their turn perceive "us" as "other/different 

in some way".  

However, pre-established and rigid image of "stranger", "ethnically 

other" begins to play specific role under conditions of conflict – on the 

one hand “otherness” is justifying the conflict itself and on the other – 

legitimizing the demands, claims and complaints of one ethnic group on 

another. L. Coser pointed to the fact that the conflict with the "outer" 

group is helping to create a more coherent and cohesive community 

(Coser, 1998, p.87).  

In the context of Ukrainian-Russian conflict it should be noted that 
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social mobilization of groups opposing the central Ukrainian government 

was multidimensional in nature and took place along several key lines of 

separation and self-identification. 

First, the above mentioned military opposing to the government 

groups do affiliate themselves not so much as belonging to Russian 

ethnicity, as with the Russian-speaking community (which is determined 

by the lack of skills and a desire to use the Ukrainian language). The 

language issue for actually the whole period of existence of an 

independent Ukrainian state was politicized and used by variety of 

political entrepreneurs in the domestic political struggle, first of all, to 

create and retain electoral base. At least initially it was the language 

issue which became a starting point for the process of politicization of 

ethnicity in Ukraine. 

Secondly, the ideological values and "myths" contributed to the 

formation of a sense of "otherness" and non-affiliation with Ukraine in 

some regions of the state – namely confrontation of ideological legacy of 

the Soviet Union and new Ukrainian state official nationally-oriented 

ideology (including pro-communist sentiments and nostalgia for the 

Soviet era in much of the population Crimea and Eastern Ukraine; their 

rejection and misunderstanding of images and figures, symbolizing the 

struggle for Ukraine’s independence). These differences – as in the case 

with the language issue – have been actively used by different political 

forces to obtain electoral support in different part of the country.      

Thirdly, the socio-economic structure of the industrial region of 

Donbass and the Crimea contributed to identification of specific ethno-

linguistic "Russian-speaking" social group. In these socially depressive 

regions a significant proportion of the population imposes the 

responsibility for the economic difficulties inherent to economic 

transformation processes at the central government of Ukraine 

perceiving it as hostile. 

Another aspect of the problem lies in the area of international / 

intergovernmental relations.  It concerns the calls for the protection of 

"compatriots" outside their state, which often becomes a pretext for 

interference in the internal affairs of states with the multinational / multi-

ethnic population. So let's say one of the clauses o the Foreign Policy 

Concept of the Russian Federation establishes as an objective "protection 

of rights and interests of compatriots living abroad, ... considering the 
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multimillion Russian diasporas as a partner in the case of expanse and 

strengthening of Russian language and culture" (Koncepciya vneshney 

politiki Rossijskoy Federacii, February12, 2010, Art. 39). At the same 

time, the Military Doctrine of the Russian Federation provides as one of 

the tasks of the armed forces in peacetime "protecting Russian citizens 

outside of the Russian Federation from armed attack on them"( 

Voyennaya doktrina Rossijskoy Federacii, February 5, 2010, Art. 27). It 

should be mentioned, that it is rather difficult to define clearly what the 

term "legitimate interests" imply and to determine the critical threshold 

of rights violation of (Russian / Russian-speaking) ethnic community 

enough for initiation of protection, especially when the system of 

decision-making in the Russian Federation is sufficiently voluntaristic 

and obviously has a problem with democracy and transparency. 

In general, we can determine two main reasons for the 

internationalization of contemporary ethnic conflicts that are 

fundamentally different in their nature and grounds. The first reason is 

the massive violations of the rights of ethnic groups and communities in 

a certain country, that lead or may lead to mass violence, massacre and 

civil war with a subsequent ethnic cleansing, genocide, humanitarian 

disasters, etc. (as the examples of such situations serve Rwanda in 1994, 

the states of the former Yugoslavia in 1992-1995 and 1998-1999, 

Somalia in 1992 to date). The second reason is protecting national 

interests of particular states and pursuing of states’ foreign policy 

objectives (primarily it refers to the state, claiming the global or regional 

leadership and implement active / aggressive foreign policy, as it is 

exemplified by acts of the Russian Federation interference into events in 

Ukraine in 2013-2015).  

However, on this background a conceptual problem appears that has 

not yet found its solution: how to reconcile and maintain a balance 

between the principles of respect for sovereignty and non-interference in 

internal affairs and providing humanitarian law and the right of nations 

to self-determination.  

It should also be noted that the very system of modern international 

relations imposes limits on the ability to solve this problem. These limits 

have either an objective or subjective nature. Nowadays the international 

community does not possess the opportunities and resources that could 

permit to solve effectively all the ethnic conflicts that threaten 

international security and stability. There is no common framework of 
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norms that would regulate the issue and provide an effective procedure 

for resolving ethnic conflicts. Therefore, the international community is 

forced to react to any given conflict ad hoc. Basing on the said above 

and experience of the Ukrainian-Russian conflict in the Eastern Ukraine 

we can formulate the define factors that influence the process of 

internationalization:   

- Possibility to involve into the conflict the ethnic compatriots 

from abroad. Moreover the very conflict could be inspirited from abroad;  

- self-identification of the Russian-speaking population of the 

Eastern of Ukraine with Russian ethnicity and its cultivation (internally 

in Ukraine as well as from abroad); 

- an external ideological support that parties to the conflict receive 

from ideologically allied actors of international relations. In the case of 

the conflict in Eastern Ukraine, separatist groups find understanding and 

support among Russia’s population and the widest circles of Russian 

political establishment in the context of ideas to restore the mightiness of 

Russian state; building of the so called “Russkiy Mir”; unity of all Slavs 

under the auspices Russia and mental proximity of all Russians; 

- Concerns of political elites of the neighboring countries on 

political and social processes that could destabilize the situation in the 

region or their own county. Such concerns on situation in Ukraine can be 

traced in the media coverage of Russian media. Although in this case it 

should be noted that Russian media coverage of crisis in Ukraine is 

lacking objectivity and it is biased by propaganda and political discourse; 

- Involvement of the superpowers into the ethnic conflict. The 

issue of superpowers involvement is tightly connected with the problem 

of the structure of the international relations system, as well as with the 

dynamic of their interrelated and contradictory interests. Combination of 

them will define the possibilities and scope of internationalization of the 

conflict; 

- Politicization of ethnicity in international relations. It could be 

defined as determination of the foreign policy of the states by interethnic 

relations under the influence of potential or actual ethnic conflict. This 

process could be facilitated by the existence and proliferation of ethnic 

Diasporas, economical, cultural, political or even personal ties with the 

particular ethnic communities; historical events of considerable 

resonance connecting to the particular ethnic group etc. 
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- Activity of international organization and associations such as 

UN, OSCE, EU, in spite of the restrictions inherent to the nature of the 

modern international institutional system mentioned above. 
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ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ  

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

 
Prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki 

Uniwersytet Wrocławski 

 

BADANIA I DYDAKTYKA OGÓLNO AKADEMICKIEJ 

NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE 
 

Globalizacja, regionalizacja oraz etatyzacja współczesnej 

problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego, regionalnego i 

narodowego wymusza wielostronne i wieloaspektowe działania 

analityczne mające za cel zdiagnozowanie zagrożeń oraz 

przeciwdziałanie sytuacjom mogącym wywołać określony poziom 

zagrożenia. 

Analizy prowadzą zarówno instytucje wojskowe, 

bezpieczeństwa wewnętrznego, służby dyplomatyczne, 

wyspecjalizowane think –thanki oraz od stosunkowo niedawna 

wyspecjalizowane ośrodki akademickie. Te ostatnie w obrębie 

badań oraz dydaktyki uruchamiają cywilne, akademickie 

specjalistyczne kierunki studiów takie jak Bezpieczeństwo 

międzynarodowe, Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo 

wewnętrzne i tym podobne.   

Wymienione przykładowo kierunki studiów szeroko 

rozpowszechnione w ostatnich latach w Polsce uruchamiane są 

głównie w obrębie studiów politologicznych, stosunków 

międzynarodowych oraz socjologicznych. W Polsce przykładowo 

ogólno akademicki kierunek Bezpieczeństwo narodowe 

uruchomiły zarówno uniwersytety jak i liczne uczelnie prywatne. 

Łącznie popularny kierunek Bezpieczeństwo narodowe 

realizowany jest aż na 90 uczelniach Polski. Rzecz 

charakterystyczna, że widząc zapotrzebowanie na ten typ studiów 

(gólno akademicki) i w tej formule do takiego wniosku doszły 

także uczelnie typowo wojskowe uruchamiają takie właśnie 

kierunki cywilne. 
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Studia z zakresu bezpieczeństwa w powyższym ujęciu spotkały 

się z ogromnym zainteresowaniem młodzieży.  

Po upadku dwu blokowego systemu ideowo – cywilizacyjnego 

(państwa demokratyczne – NATO i państwa bloku sowieckiego 

Pakt Warszawski) wpływowe ośrodki ideowe na Zachodzie 

lansowały pogląd o zaistnieniu stałego bezpieczeństwa globalnego 

(por. koncepcja końca historii Francisa Fukuyamy). Wywołało to 

nastroje pacyfistyczne, rezygnację z cywilnych studiów nad 

bezpieczeństwem i brak szerszego zainteresowanie sprawami 

militarnymi w tym likwidację armii z powszechnego poboru.  

Kataklizm wojenny w byłej Jugosławii, wojny na obszarze 

postsowieckim wreszcie islamski terroryzm (Al Kaida, ISIS) 

zrewidowały poglądy pacyfistyczne w tym zwiększyły 

zainteresowanie studiami na bezpieczeństwem. Zainteresowanie to 

przełożyło się na znaczący napływ młodzieży na uczelnie cywilne 

uruchamiające wspomniane kierunki studiów. 

Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu 

Wrocławskiego jako jeden z pierwszych w Polsce utworzył 

licencjackie studia Bezpieczeństwa narodowego oraz magisterskie 

w zakresie Bezpieczeństwa międzynarodowego.  

Programy tych kierunków studiów łączące teorię 

bezpieczeństwa z praktycznymi zajęciami prowadzonymi w 

kontakcie z instytucjami wojskowymi, policyjnymi, straży 

granicznej, administracji państwowej i samorządowej dają 

studentom komplet wiedzy pozwalający na podjęcie pracy w 

szeroko rozumianych organach administracji państwowej i 

samorządowej (także korporacji), w Komórkach organizacyjnych 

zajmujących się analizowaniem odpowiedniego poziomu 

bezpieczeństwa. Pewna część absolwentów poszerza swój zakres 

zainteresowania zawodowego kontynuując studia stricte 

wojskowe, policyjne lub podobne. 

Instytut Studiów Międzynarodowych wypracował oryginalny i 

atrakcyjny dla studentów program wyżej wymienionych 

kierunków studiów, który koryguje w miarę zmieniających się 
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uwarunkowań i współpracy z Interesariuszami w zakresie : 

bezpieczeństwa militarnego, policyjnego, zwalczania klęsk 

żywiołowych, bezpieczeństwa energetycznego, żywnościowego, 

epidemiologicznego, politycznego w ogóle itp. 

Absolwenci zdobywają wiedzę mogącą posłużyć instytucjom 

cywilnym zainteresowanym tworzeniem wyspecjalizowanych 

Wydziałów (itp.) Bezpieczeństwa. 

Program tych studiów zostanie przedstawiony jako modelowy 

w merytorycznym referacie.  
 

Олександр Гаркавенко  

Львівський національний університет  

імені Івана Франка 

 

СУЧАСНІ ЗАГРОЗИ ТА ВИКЛИКИ ЄВРОПЕЙСЬКІЙ 

БІОЛОГІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ 

 

Дослідження біологічної безпеки, як невід’ємної складової 

системи глобальної безпеки, з’явилися науковому дискурсі в 

останні десятиліття ХХ ст.., а, відтак, вони є новим, нагальним та 

перспективним напрямом у сучасних безпекових дослідженнях. 

Згідно з положенннями міжнародних конвенцій, біологічну безпеку 

можна визначити як комплекс заходів для зменшення ризиків та 

попередження загроз поширення інфекційних хвороб, біотероризму, 

поширення інвазивних та генномодифікованих видів організмів. 

Потенційні біологічні загрози є складним об’єктом повноцінного 

вивчення та контролю, з огляду на глобальні трансформації 

людства та планети Земля, а саме глобальні зміни клімату, постійну 

появу нових потенційних пандемічних захворювань, внаслідок як 

мутації їх збудників, так і появи резистентності до наявних 

антибіотиків, а також через глобальність сучасного світу, зокрема 

через  швидкість пересувань людей, технологій, речовин та товарів, 

які можуть нести потенційну біологічну загрозу. Періодичні 

спалахи епідемій у різних частинах світу (епідемія віспи в Індії у 

1974 р., епідемія ТГРС у 2002 р., епідемії штамів «пташиного» та 

«свинячого» грипу у 2003 та 2009 рр., пандемія ВІЛ-інфекції з 1980-

х рр.., спалахи  епідемії лихоманки Ебола в Західній Африці в 2015 
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р., спалах лихоманки Зіка в 2016 р.) та терористичні акти за 

допомогою біологічної зброї (умисне інфікування 751 особи 

сальмонелою у 1984 р. у м. Далласі, спроби японської секти «Аум 

Шінріке» здійснити бактеріологічні зараження у м. Токіо; 

терористичні акти в США з використанням сибірської виразки в 

2001 р.)  слугують прикладом вразливості людства перед 

біологічними загрозами та демонструють масштаби людських та 

економічних втрат, спричинених ними.  

Загрози біологічній безпеці мають такі риси як всеохопність, 

детериторіальність, висока швидкість трансформації, спрямованість 

загрози на людину як біологічний вид та її популяцію. На основі 

цього можна виокремити такі основні типи біологічних загроз як 

поширення епідемій інфекційних хвороб, біотероризм, вплив живих 

інвазивних видів організмів на довкілля. 

Європейська біологічної безпека є складовою частиною 

глобальної біологічної безпеки, та глобальної безпеки загалом.  

Особливості її формування, розвитку та функціонування 

потребують поглибленого вивчення, позаяк їй властивий ряд рис, 

які визначають її унікальні відмінності від інших моделей 

забезпечення біологічної безпеки, зокрема від, американської чи 

азійсько-тихоокеанської.  

Спільне законодавство ЄС щодо біобезпеки передбачає ряд 

норм, спрямованих на: запобігання ризикам, пов’язаним із 

поводженням з небезпечними біологічними матеріалами на робочих 

місцях (Директива 89/391/ЄЕС, Директива 90/679/ЄЕС, Директива 

95/30/ЄК, Директива 97/65/ЄК); обмеження на ввезення на 

територію країн ЄС ряду матеріалів, організмів та речовин, які 

можуть становити потенційну біологічну загрозу Директива 

(94/3/ЄК); заборону на ввезення генномодифікованих продуктів 

(Директива 90/220/ЄЕС); посилення процедур сертифікації 

медикаментів (Регламент 2309/93/ЄЕС); збільшення 

епідеміологічного контролю; заборону виробництва, зберігання та 

поширення бактеріологічної зброї (Регламент 96/408/СЗБП), тощо. 

Крім загальних директив та правил ЄС, держави-члени ЄС 

впровадили низку національних законів, розпоряджень та інших 

нормативних актів задля протидії основним біологічним викликам 

та загрозам.Усі країни-члени ЄС підписали та ратифікували 

Картахенський протокол про біобезпеку.  
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Відмінності ступенів загроз та викликів європейській системі 

біологічної безпеки, у порівнянні з іншими регіональними 

системами, полягають у: наявності однієї з найбільш жорстких та 

категоричних нормативно-правових систем забезпечення 

біобезпеки у світі; необхідності враховувати локальні особливості, 

потреби та специфічні небезпеки різних країн-членів ЄС; тісній 

співпраці із іншими світовими центрами дослідження питань 

біологічної безпеки, потужному впливі на них та на загальносвітові 

тенденції у згаданій галузі.  

Починаючи з кінця 1990-х – поч.. 2000-х рр.., періоду коли було 

закладено основи європейської біологічної безпеки, основними 

потенційно загрозливими тенденціями щодо європейської 

біологічної безпеки стали розширення ЄС, що збільшує межі для 

необхідного контролю; зростання рівня імміграції та міграційна 

криза в ЄС, що зменшує здатність європейських інституцій до 

ефективного контролю; посилення глобалізації та розширення 

мережі потоків людей та матеріалів, що посилює 

інтернаціоналізацію біологічних загроз; зростання інтенсивності 

глобальних змін клімату, що змінює умови існування та 

функціонування екосистем; здешевлення та симпліфікація 

біотехнологій, що сприяє їхньому швидшому поширенню та 

створенні приватних лабораторій; зростання  рівня терористичної 

загрози в Європі, що може спричинити здійснення терористичних 

актів із використанням біологічної зброї.  

До основних сучасних перманентних загроз,  на основі 

наведених трендів, можна виокремити такі загрози як повернення 

зниклих або викорінених інфекційних хвороб; поява нових 

інфекційних хвороб; неконтрольована дифузія біотехнологій. 

Загроза повернення зниклих або викорінених інфекційних 

хвороб передбачає два фактори. Перший стосується глобальних 

змін клімату, зокрема танення льодовиків в Альпах, Скандинавії, 

Гренландії та підняття рівня Світового океану можуть створювати 

сприятливі умови для розвитку та поширення збудників інфекцій. 

Другий фактор стосується поширення серед мікробних організмів 

резистентності що в поєднанні зі зростанням кількості населення та 

припиненням в кінці веде до зменшення ефективності лікування 

таких хвороб як пневмонія, туберкульоз, поліомієліт та ін.., 
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Загроза появи нових інфекційних хвороб безпосередньо 

пов’язана з чинником зростання резистентності мікробних 

організмів, що веде до виникнення так званих лікарняних 

«суперінфекцій», тобто таких інфекцій, які є стійкими одразу до 

кількох типів антибіотиків та є надзвичайно небезпечними в 

клінічній медицині. Іншою складовою цієї загрози є ризик появи 

нових інфекцій, зокрема зафіксовані випадки у 1990-х рр. та пізніше 

спалахи, спочатку у Великій Британії, а потім в інших країнах 

Європи,  губчатої енцефалопатії, хвороби  відомої як «коров’ячий 

сказ», що має унікальних інфекційних агентів переносників, що 

можуть від тварин до людей у процесі споживання їжі  Також до 

цього ризику слід додати поширення та спалахи інфекційних 

хвороб на європейській периферії, на приклад, спалахи поліомієліту 

в Україні в 2017 р.; епідемії кору в Румунії 2016-2017 рр. та в 

Україні 2017-2018 рр.; спалахи  лихоманки Західного Нілу в Греції, 

Болгарії, Румунії в 2017-2018 рр. 

Загроза неконтрольованої дифузії біотехнологій пов’язана з 

симпліфікацією біотехнологій та загальнодоступністю інформації 

щодо них у мережі, а також зі  здешевленням необхідних 

технологічних матеріалів та обладнання, що привело до поширення 

такого явища як «біохакінг» та спільноти «біохакерів» - людей які 

проводять різноманітні біологічні досліди та розробляють 

біотехнології у власних приватних лабораторіях. Це явище може 

стати джерелом потенційної біологічної зброї для терористів та 

мати небезпечні наслідки на фоні зростання терористичної загрози 

в Європі. 

Важливо не звужувати розуміння та ступінь важливості 

біологічних загроз, адже вони становлять небезпеку не тільки для 

життя та здоров’я людей, а й для соціальних інститутів суспільств у 

цілому. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКО-

ТАЙВАНСЬКИХ ВІДНОСИН 

 

Серед невизнаних або частково визнаних країн світу, чий вплив 

на міжнародній арені залишається доволі значним, особливе місце 

посідає Тайвань (офіційна назва – Китайська Республіка, КР) зі 

столицею у місті Тайбей. Для більшості держав світу – це 

формальна адміністративна одиниця – провінція Китайської 

Народної Республіки (КНР), територія якої ніколи не 

контролювалася Пекіном. КНР і Тайвань визнають себе 

спадкоємцями проголошеної у 1911 р. Китайської Республіки і 

формально заперечують концепцію існування двох різних 

китайських держав. Варто зазначити, що з 1945 по 1971 роки місце 

Китаю в ООН займав власне Тайвань, однак внаслідок 

міжнародного тиску і зростання сили та авторитету самої КНР був 

http://adcellgroup.com.au/development/absanz/images/pdf/ifba-thailand-meeting/Conference%20Program.pdf
http://adcellgroup.com.au/development/absanz/images/pdf/ifba-thailand-meeting/Conference%20Program.pdf
http://www.dgdr.cnrs.fr/SST/CNPS/guides/doc/risquebio/Guide%20risques%20biologiques-Edition%20mai%202017.pdf
http://www.dgdr.cnrs.fr/SST/CNPS/guides/doc/risquebio/Guide%20risques%20biologiques-Edition%20mai%202017.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4024129/#Sec2title
http://bch.cbd.int/protocol/
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змушений поступитися цим місцем на користь Пекіна і, в підсумку, 

опинитися поза загальноприйнятим міжнародним визнанням як 

суверенної держави. Попри це 20 країн світу, здебільшого 

центральноамериканських, африканських та тихоокеанських, 

визнають КР і мають з нею  укладені дипломатичні відносини. 

Тайвань безуспішно через протидію КНР, як постійного члена Ради 

Безпеки, намагається розширити міжнародне визнання і стати 

членом ООН, при цьому у 2007 році він подав заявку на вступ  вже 

під назвою «Тайвань», а не «Китайська Республіка Тайвань», як 

раніше. Водночас за останні десятиліття Тайвань став членом низки 

міжнародних та регіональних організацій, включаючи СОТ, ВООЗ, 

а також Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва 

(АТЕС)  та інших під погодженою з Пекіном назвою «Китайський 

Тайбей». 

У світовій політиці та міжнародних відносинах КР вважають 

демократичною високорозвиненою країною, що належить до нових 

індустріальних держав. Реальне зростання ВВП в середньому 

становить приблизно 4% в рік і є стабільним протягом останніх 30 

років.  ВВП Тайваню за ПКС займає 20-е місце в світі. За даними 

агентства з оцінки комерційного ризику BERI за 2011 рік, Тайвань 

має сприятливий інвестиційний клімат, поступаючись за цим 

показником лише Сінгапуру та Швейцарії. Тайвань є найбільшим в 

світі постачальником комп'ютерних чіпів і провідним виробником 

рідкокристалічних дисплеїв, комп'ютерної пам'яті DRAM, 

мережевого устаткування, а також важливим розробником і 

виробником побутової електроніки і текстилю. В імпорті 

переважають сировина, продовольство та засоби виробництва, на 

частку яких припадає понад 90% від загальної суми. Не дивлячись 

на взаємне політичне невизнання, між КНР та Тайванем існують 

жваві економічні відносини, на материковий Китай припадає 

найбільша частка зовнішньоторговельного обороту КР,  там 

створені спеціальні зони преференцій для прямих іноземних 

інвестицій з Тайваню. Приватні тайванські інвестиції в економіку 

Китаю, які приблизно дорівнюють інвестиціям в країни всієї 

Південно-Східної Азії, в 2012 році склали 10,9 млрд. доларів США. 

За даними Центробанку КР, золотовалютні резерви Тайваню 

становлять 399 млрд. доларів США, за цим показником країна 

посідає шосте місце в світі.  
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Тайвань здійснює по суті дипломатичні відносини з багатьма 

країнами світу через свої так звані економічні та культурні 

представництва (фактично, посольства). Так, у Росії, в Москві 

працює Тайбейсько-московська координаційна комісія з 

економічного і культурного співробітництва, яка  включає в себе 

економічний, культурний, інформаційний відділи, відділ науки і 

технологій та відділ з оформлення туристичних документів, який 

розглядає прохання про візи для поїздок до Китайської Республіки 

(Тайвань), в тому числі й для громадян України. Представництво 

інтересів Росії під назвою Московсько-тайбейська комісія з 

економічного і культурного співробітництва існує на Тайвані з 1992 

р. Аналогічні представництва у відносинах з КР під різними 

офіційними назвами мають більшість європейських держав, 

включаючи західних сусідів України – Польща, Словаччина, 

Угорщина, а також Туреччина. Більше того, з 1996 по 2006 р. у 

Білорусі працювала Тайбейська торгово-економічна місія, хоча 

свого представництва на острові білоруси не відкрили. Відносини з 

США острів підтримує через свої недержавні організації, такі як 

Американський інститут в Тайвані і Американський торговий 

центр, а також через Координаційну раду з Північної Америки, 

штаб-квартира якого знаходиться в Тайбеї, а представництва у 

Вашингтоні та 10 інших великих містах США. 

Зважаючи на економічні досягнення Тайваню, його міцні 

позиції у виробництві сучасного устаткування і засобів електроніки, 

наявність валютного інвестиційного потенціалу та інші вагомі 

чинники, Україна тривалий час пробувала налагодити різнопланові 

відносини з КР, однак без вагомих досягнень. При цьому Київ 

послідовно дотримувався  відстежуваної КНР концепції «єдиного 

Китаю», тобто Україна ніколи не мала намірів визнавати Тайвань у 

статусі суверенної держави 

Ще у серпні 1996 року Україну відвідав віце-президент Тайваню 

Лієн Чан, що викликало претензії з боку керівництва КНР. МЗС 

України змушене було заявити, що візит мав приватний характер і 

відбувався на  запрошення Київського університету імені Тараса 

Шевченка. Черговий інцидент стався після візиту у Тайбей цього ж 

року близько двадцяти українських парламентаріїв на чолі з 

колишнім президентом Л. Кравчуком. Українське МЗС знову було 
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змушене наголосити, що візит був неофіційним  і що в Києві 

послідовно визнають «єдиний Китай». 

 У  2003  р.  за  ініціативи  народних  депутатів  України у 

Верховній Раді України було створено депутатське об`єднання  

«Україна-Тайвань». До складу входило 16 народних депутатів 

України, які представляли різні політичні фракції. На запрошення 

депутатського об’єднання  «Україна-Тайвань» Україну у липні того 

ж року відвідала делегація Московсько-Тайбейської комісії. Низка 

робочих зустрічей дала можливість прийняти рішення з конкретних 

заходів щодо сприяння розвитку двосторонніх  відносин між 

Україною  та Китайською Республікою. За рішенням членів 

депутатського  об’єднання  «Україна-Тайвань»  для сприяння  

розвитку  економічних,  соціальних  і культурних та інших зв`язків 

було створено Українсько-Тайванський інститут. У серпні цього ж 

року Тайбей відвідала група українських парламентарів. Було 

проведено низку зустрічей з керівництвом парламенту,  урядових  

та бізнесових структур Тайваню з метою обміну думками та 

інформацією про механізми, що сприятимуть плідній співпраці у 

розвитку взаємовигідних відносин наших народів. 

Наприкінці червня 2003 р. в Україні побував голова 

представництва Тайбейсько-московської комісії з економічного і 

культурного співробітництва, яка водночас за сумісництвом 

відстежує інтереси острова у нашій державі,  пан Жон Чже Чен. Він 

висловив сподівання на значне розширення економічних та 

культурних контактів з Україною, при цьому найбільше 

зацікавлення мали продукція чорної металургії, особливо чавун та 

прокат, а також продукція авіаційної промисловості. 

Співголова депутатського об'єднання «Україна-Тайвань» Юрій 

Кармазін після зустрічі з паном Жон Чже Ченом запевнив 

журналістів, що Тайвань дійсно хоче представити в Україні свої 

технології, інвестувати у виробництво і тим самим збільшити 

кількість  робочих місць. Але без підстави повноцінної торгової 

місії Тайваню в Україні зробити це буде практично неможливо. 

Однак жодних зрушень у підвищенні статусу взаємних 

представництв в українсько-тайванських відносинах не відбувалося. 

Більше того, на офіційному сайті ВР України навіть не існує 

інформації про існування і персональний склад депутатського 

об’єднання «Україна-Тайвань». 
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Президент України В. Янукович і Голова КНР Ху Цзіньтао 20 

червня 2011 р. підписали Спільну декларацію про встановлення і 

розвиток відносин стратегічного партнерства між Україною і КНР. 

У документі фіксується започаткування відносин стратегічного 

партнерства між Україною і КНР, а також визначаються основні 

принципи, на яких ці взаємини базуються. Україна однозначно 

висловилася за підтримку політики територіальної цілісності 

Китаю. Тим самим усілякі спроби укласти будь-які угоди про 

співпрацю з Тайванем навіть на неофіційному рівні були відхилені. 

Попри відсутність взаємних представництв між обома 

сторонами  на рівні приватних інституцій та суб’єктів 

господарювання налагоджені і підтримуються в основному 

економічні відносини, час від часу проводяться різноманітні 

культурні заходи. Щорічний торговельний оборот становить майже 

300 млн. дол.. США. При цьому в  минулі роки Україна мала 

позитивне торговельне сальдо, яке зараз змінилося на від’ємне. 

Внаслідок відсутності договору про уникнення подвійного 

оподаткування товари оподатковуються двічі, острівні візи українці 

можуть отримати тільки в Москві, а потік вкрай потрібної в Україні 

тайванської електроніки йде в основному через Польщу, Німеччину 

і Росію. 

За даними Держкомстату України, у 2017 р. експорт українських 

товарів на Тавань становив понад 49,2 млн. дол.. США (90,6% від 

2016 р.), а імпорт – 221,3 млн. дол.. США (116.5% до 2016 р.). У 

підсумку наша держава у торгівлі з Тайванем має негативне сальдо 

– 172,1 млн. дол.. США. За обсягами експорту, наприклад, це вдвічі 

менше від стомільйонного В’єтнаму, але вдвічі більше від експорту 

у Хорватію. 

У зв’язку з агресією Росії проти України, що виявилося у анексії 

Криму і у розв’язанні збройного конфлікту на Донбасі та істотного 

погіршення двосторонніх відносин, появилися значні  труднощі 

політичного та економічного характеру для відвідування нашими 

громадянами Москви. Ця обставина стосується й відчутних 

перешкод у налагодженні різноманітних інтересів з Тайванем та 

відкриття віз на острів, що проводиться представництвом 

Тайбейсько-московської комісії. Очевидно, що ця вагома підстава 

могла би стати аргументом для наших політиків та дипломатів у 
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вирішенні питання про взаємне відкриття неофіційних 

представництв. Так само варто задуматися, чи треба, щоб делегації  

високопоставлених українських політиків та чиновників у Тайвань 

очолювалися найбільш знаними у світі особами, адже такі дії 

дратують офіційний Пекін. У товарній структурі тайванського 

імпорту на чільних позиціях знаходяться товарні групи, характерні 

для традиційного українського експорту – продукція металургії, 

якісні продукти харчування, сировина та матеріали. Власне їх 

найбільше експортують наші сусіди – Росія та Польща. Чому б не 

збільшити наш експорт у цю країну, заручившись підтримкою 

ймовірного українського представництва  у Тайбеї, а водночас й 

посприяти імпорту в нашу державу якісних і недорогих 

високотехнологічних товарів тайванського виробництва, оминаючи 

дорогі послуги посередників? 

 

Ігор Іжнін 

канд. політ. Наук, доцент 

Львівський національний 

університет імені Івана Франка 

 

ІНФОРМАЦЙНА СТРУКТУРА МІЖНАРОДНИХ 

КОНФЛІКТІВ 

 

Під впливом стрімкого розвитку інформаційно-комунікаційних 

засобів значно зросли обсяги інформації, які продукуються, 

поширюються і споживаються у сучасному суспільстві. 

Вдосконалюються і отримують нового розвитку як традиційні 

форми використання інформації та інформаційних ресурсів в 

інтересах забезпечення зовнішньої політики (інформаційне 

висвітлення дипломатичних і зовнішньополітичних акцій, 

агітаційно-пропагандистська діяльність, служби по збору і обробці 

інформації, прес-служби та служби по зв’язках з громадськістю), а 

також виникли нові способи інформаційної взаємодії у 

міжнародних відносинах: формуються і набувають практичного 

значення концепції віртуальної/цифрової дипломатії, публічної та 

культурної дипломатії, які базуються на використанні можливостей 

сучасних інформаційно-телекомунікаційних систем та мереж 

поширення інформаційних матеріалів. Мережність і децентралізація 
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стали одними з головних тенденцій не лише у сфері комунікацій, 

але й інших сферах суспільного буття. Все більше утверджується 

парадигма управління суспільними процесами через оптимізацію та 

управління інформаційними потоками (концепція електронної 

демократії та інформаційного суспільства). З іншого боку, існує 

проблема інформаційного перевантаження сучасного суспільства 

(information overload). 

Не оминають подібні тенденції і сферу міжнародних конфліктів. 

З самого моменту появи системи засобів масової інформації (ЗМІ), 

яке припало на кінець ХІХ початок ХХ століття, міжнародні 

конфлікти стали однією з провідних тем для висвітлення у ЗМІ. 

Сформувався цілий прошарок професійних репортерів, оглядачів, 

експертів-аналітиків, які забезпечують висвітлення перебігу 

міжнародних конфліктів. Інформаційна сфера стає невід’ємною 

складовою конфліктів, а іноді і самостійною ареною міжнародного 

протиборства, де, знову ж таки, сформувався прошарок 

професіоналів із інформаційного протиборства і проведення 

інформаційно-психологічних та інформаційно-пропагандистських 

операцій. 

Однак здебільшого ми спостерігаємо безпосередній прояв 

конфліктних взаємодій у інформаційному просторі: у формі 

репортажів з місць бойових дій, аналізу можливостей і потенціалу 

сторін конфлікту, їх стратегій і тактик, ретроспективних оглядів 

політичних передумов, можливих шляхів вирішення та наслідків 

конфліктів, політичних та експертних заяв та коментарів, рішень 

державних інституцій і міжнародних організацій, тощо. Тобто має 

місце дослідження конфлікту post factum. Натомість аналіз 

інформаційних потоків між ключовими акторами міжнародних 

відносин, інтенсивність інформаційних обмінів та їх змістове 

навантаження може виявити тенденції до зростання 

конфліктогенного потенціалу у відносинах, а отже відкриває 

можливість для формування стратегій попередження конфліктів і 

розв’язання суперечностей до етапу актуалізації конфлікту.  

Використовуючи підхід К. Дойча1, можна виокремити елементи 

системи, які будуть важливими в цілях інформаційного 

                                                      
1 Karl Duetsch.  The Nerves of Government: Models of Political 

Communication and Control, 1963. 
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моніторингу: прийняття інформації, обробки інформації, прийняття 

рішень, реалізації рішень. При цьому слід враховувати, що кожен з 

цих елементів в наслідок обробки і спотворення інформації може 

сам по собі слугувати причиною спотворення картини світу і бути 

причиною загострення протиріч між учасниками системи. Також 

слід враховувати і той факт, що кожен з елементів інформаційної 

системи може виконувати одночасно декілька ролей 

(приймання/обробки інформації -  прийняття/реалізації рішень) і 

змушений діяти в режимі реального часу, з огляду на надшвидкий  

розвиток інформаційно-комунікаційних технологій. Таким чином, з 

метою створення механізмів «раннього попередження» конфліктів 

слід використовувати комбінацію методів контент- та івент-аналізу 

в сукупності з індикаторами спостереження за змінами у системі 

взаємодії виокремленних елементів інформаційної системи. 

Щоправда, слід враховувати можливість впливу ірраціональних 

чинників у процесі збору та обробки інформації, а також 

можливість виникнення суперечностей, які можуть стати причиною 

зростання конфліктогенності, внаслідок невірного сприйняття чи 

невірної інтерпретації мотивів, намірів чи можливостей інших 

учасників2.             

 

Наталія Камінська  

доктор юридичних наук, професор,  

Національна академії внутрішніх справ  

Олександр Іляшко , 

канд. юрид. наук 

Навчально-науковий гуманітарний інститут  

Таврійського національного  університету   

імені В. І. Вернадського,  

 

ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ 

ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ 

 

Як відомо, Конституція України гарантує захист прав та 

основних свобод громадян у державі та за її межами. Йдеться 

                                                      
2 Robert Jervis. Perception and Misperception in International 

Politics (Princeton, 1976).  

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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безумовно про відповідні гарантії захисту за будь-яких 

внутрішньополітичних, соціально-економічних та інших обставин.  

Згідно з Постановою Верховної Ради України «Про 

Рекомендації парламентських слухань на тему: «Стан дотримання 

прав внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які 

проживають на тимчасово окупованій території України та на 

тимчасово неконтрольованій території в зоні проведення 

антитерористичної операції» законодавець наголосив: «На жаль, за 

останні майже два роки в Україні відбулися події, які істотно та 

драматично вплинули на забезпечення громадянських прав значної 

частини населення держави. Внаслідок неприхованої агресії 

Російської Федерації в березні 2014 року була анексована 

Автономна Республіка Крим та розв’язано збройний конфлікт у 

Донецькій та Луганській областях». У зв’язку з цим набуло 

актуальності дослідження питань як правового режиму анексованих 

та окупованих територій, захисту прав окремих вразливих категорій 

населення на цих територіях, а також осіб, які вимушено змушені 

були їх покинути. 

Невизначеність чи неоднозначність суспільно-політичних подій, 

множинність кваліфікацій стану відносин між Україною та 

Російською Федерацією (дружні, недружні, ворогуючі і т.д.), так 

званими Луганською і Донецькою Народними Республіками, низка 

інших чинників зумовили актуалізацію такої категорії як гібридна 

війна. 

На сьогодні, на офіційному рівні факт війни між Російською 

Федерацією та Україною не визнається ні російською, ні 

українською сторонами. А тому правова політика України в умовах 

гібридної війни фактично замаскована, однак спрямована на 

виконання таких основних принципів: 1) соціальна обумовленість; 

2) наукова обґрунтованість; 3) стійкість і передбачуваність; 4) 

легітимність та демократичний характер; 5) гуманність і моральні 

засади; 6) справедливість; 7) гласність; 8) поєднання інтересів 

особистості та держави; 9) пріоритетність прав людини як найвищої 

соціальної цінності; 10) відповідність основним положенням 

законодавства Європейського Союзу та міжнародного права.      

Політика держави у сфері забезпечення і захисту прав людини в 

умовах гібридної війни базується на конституційних положеннях, а 
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також деталізується у чинному законодавстві. Йдеться насамперед, 

про Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та 

правовий режим на тимчасово окупованій території України», 

Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб». Зокрема, останнім визначаються гарантії прав, 

свобод та законних інтересів осіб, які переселилися з тимчасово 

окупованої території України та перебувають на території України 

на законних підставах. 

Тобто виникла якісно нова категорії населення в умовах 

гібридної війни в Україні – внутрішньо переміщені особи, поряд з 

такими вразливим категоріями, які потребують також додаткового 

захисту як біженці, мігранти тощо. Слід підкреслити необхідність 

подальшого вивчення їх правового статусу, у тому числі 

співвідношення, гарантій захисту прав дітей в умовах збройних 

конфліктів, пенсіонерів тощо.  

 Україна зобов’язується підтримувати і забезпечувати 

економічні, фінансові, політичні, соціальні, інформаційні, культурні 

та інші зв’язки з громадянами України, які проживають на 

тимчасово окупованій території. Відповідальність за порушення 

визначених Конституцією та законами України прав і свобод 

людини і громадянина на тимчасово окупованій території 

покладається на Російську Федерацію як на державу-окупанта 

відповідно до норм і принципів міжнародного права. 

З-поміж органів влади України, які чинним законодавством 

додатково покликані забезпечувати права і свободи громадян та 

правовий режим на тимчасово окупованій території України, 

виділимо – Кабінет Міністрів України (здійснює постійний 

моніторинг стану дотримання прав і свобод людини і громадянина 

на тимчасово окупованій території, за результатами якого 

оприлюднює та надає відповідну інформацію міжнародним 

організаціям у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина та 

вживає необхідних заходів); – Уповноважений Верховної Ради 

України з прав людини (здійснює згідно із законом парламентський 

контроль за дотриманням конституційних прав і свобод людини і 

громадянина на тимчасово окупованій території). 

Особливо відзначимо низку прав, які потребують невідкладного 

забезпечення реалізації стосовно осіб, які проживають на тимчасово 

окупованій території, – на зайнятість, пенсійне забезпечення, 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1706-18/paran2#n2
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загальнообов’язкове державне соціальне страхування, соціальні 

послуги, освіту, виборчих прав, спадкування, здійснення 

економічної діяльності тощо.  

Незважаючи на прийняття нових нормативно-правових актів 

України у цій сфері, ситуація із забезпеченням згаданих вище 

категорій населення, їх прав, свобод та законних інтересів 

залишається невтішною. Також залишається актуальною проблема 

гарантування державою конституційних прав громадянам, які 

залишилися проживати на тимчасово окупованій та 

неконтрольованих територіях. Події останніх років на території 

Української держави змушують постійно звертати увагу на питання 

забезпечення і захисту прав людини і громадянина, окремих їх 

категорій, у першу чергу конституційно-правових засад, системи 

відповідного нормативно-правового регулювання, а також 

ефективних механізмів реалізації, охорони і захисту.  

 

Nataliia Karpchuk 

Doctor of Political Sciences,  

Lesya Ukrainka Eastern European National University 

 

EU STRATEGIES IN THE SPHERE OF CYBERSECURITY  

 

The EU Directorate-General for Informatics (DIGIT) has the 

mission to enable the European Commission to effectively and 

efficiently use ICTs in the course of achieving its organisational and 

political objectives. Towards this end, DIGIT is responsible for the 

definition of the European Commission’s IT Strategy; provision of IT 

infrastructure solutions and e-services, support services and 

telecommunications facilities to the Commission and other EU 

institutions and agencies; delivery of information systems for EC 

corporate business processes; promotion and facilitation of pan-

European e-government services for citizens and enterprises. Firstly, 

DIGIT provides the Commission as well as other European institutions 

and agencies with a secure and reliable high-performance ICT 

infrastructure. Secondly, DIGIT is responsible for the acquisition of ICT 

tools used within the Commission, the lifecycle management of ICT 

components, and the provision of support and training services related to 
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the use of ICT equipment. Since 2011, DIGIT has been host to a 

permanent Computer Emergency Response Team (CERT-EU), which is 

supervised by the Director-General of DIGIT and steered by a group 

chaired by the Council. CERT-EU’s task is to support EU institutions 

and agencies in their fight against cyber threats. Towards this end, 

CERT-EU engages in information sharing, threat assessment and 

awareness-raising activities. The DIGIT Security Operations Centre 

(SOC) is managed by a Local Information Security Officer (LISO) who 

also acts as an advisor to the Information Security Steering Committee. 

The LISO analyses the security requirements of DIGIT’s ICT systems 

and proposes policies that govern the ICT systems in line with the 

latter’s needs. 

 In 2010, the General Secretariat of the Council of the EU launched 

the Network Defence Centre (NDC). Its objective is to strengthen the 

protection of EU sensitive and classified Communication and 

Information Systems against all forms of technical attacks, including 

Advanced Persistent Threats, through the development of the capability 

to detect and respond to security incidents. 

The European Agency for the operational management of large-scale 

IT systems became fully functional on 1 December 2012 and has since 

been responsible for the operational management of IT systems in the 

area of home affairs.  The Agency’s core task is to ensure the 

uninterrupted exchange of data between national authorities. However, 

the Agency is also responsible for adopting and implementing security 

plans to prevent the unauthorised reading, copying, modification or 

deletion of personal data during transfers of personal data or transport of 

data media. The Agency is to ensure that no system-related operational 

information circulates in the communication infrastructure without 

encryption. 

Under the initiative / support of these structures the EU strategies in 

information security were developed.  

The e-Commission Initiative 2012 – 2015 follows on from the e-

Commission Initiative 2006 – 2010 (which defined out how the 

European Commission aimed to implement objectives identified in “the 

e-Government Action Plan”) as well as the 2009 Digital Agenda. This 

Initiative sets out a number of actions according to principles under a 

common vision of delivering efficiently, effectively and transparently 

user-centric digital services and IT solutions to support both EU policies 
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and the Commission’s own internal administration. Specific actions 

outlined in the Communication relating to security included: protection 

of the corporate infrastructure (extension of access and identity 

management system); implementation of an IT security policy 

framework; reinforcing business continuity management of the 

Commission’s critical services and systems; a corporate user 

authentication system as the mandatory building block for all 

Commission information systems. 

EU Cybersecurity Strategy (2013), launched by the Commission and 

the European External Action Service. The strategy sets five priorities:  

1) increasing cyber resilience;  

2) drastically reducing cybercrime; 3) developing EU cyber defence 

policy and capabilities related to the Common Security and Defence 

Policy; 4) developing the industrial and technological resources for 

cybersecurity; 5) establishing a coherent international cyberspace policy 

for the EU and promote core EU values. 

Fighting cybercrime more effectively is one of the three priorities 

under the new European Agenda on Security 2015 – 2020. Underlining 

that cybercrime requires a coordinated response at European level, the 

Agenda sets out the following actions: 

• giving renewed emphasis to implementation of existing policies on 

cybersecurity, attacks against information systems, and combating child 

sexual exploitation; 

• reviewing and possibly extending legislation on combatting fraud 

and counterfeiting of non-cash means of payments to take account of 

newer forms of crime and counterfeiting in financial instruments; 

• reviewing obstacles to criminal investigations on cybercrime, 

notably on issues of competent jurisdiction and rules on access to 

evidence and information; 

• enhancing cyber capacity building action under external assistance 

instruments. 

Trust and security are essential to reap the benefits of the digital 

economy. This is why the Digital Single Market Strategy presented in 

May 2015 includes a public-private partnership (PPP) on cybersecurity. 

The partnership was signed on 5 July 2016 by the Commission and the 

European Cyber Security Organization – an industry-led association, 

which includes a wide variety of stakeholders such as large companies, 
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SMEs and start-ups, research centers, universities, end-users, operators, 

clusters and association as well as public authorities. The goal of this 

partnership is to stimulate European competitiveness and help overcome 

cybersecurity market fragmentation through innovation, building trust 

between Member States and industrial actors as well as helping align the 

demand and supply sectors for cybersecurity products and solutions. The 

partnership helps to: 1) gather industrial and public resources to deliver 

innovation against a jointly-agreed strategic research and innovation 

roadmap; 2) focus on targeted technical priorities defined jointly with 

industry; 3) maximize the impact of available funds; 4) provide visibility 

to European research and innovation excellence in cybersecurity. 

On July 2016 the Commission adopted Communication: 

Strengthening Europe’s Cyber Resilience System and Fostering a 

Competitive and Innovative Cybersecurity Industry. It is aimed at: 

 stepping up cooperation across Europe: the Commission 

encourages Member States to make the most of the cooperation 

mechanisms under the NIS Directive and to improve the way in which 

they work together to prepare for a large-scale cyber incident. This 

includes more work on education, training and cybersecurity exercises; 

 supporting the emerging single market for cybersecurity 

products and services in the EU: for example, the Commission will 

explore the possibility of creating a framework for certification of 

relevant ICT products and services, complemented by a voluntary and 

light weight labelling scheme for the security of ICT products; the 

Commission suggests also possible measures to scale up cybersecurity 

investment in Europe and to support SMEs active in the market; 

 establishing a contractual public-private partnership (PPP) with 

industry, to nurture cybersecurity industrial capabilities and innovation 

in the EU. 

So, in order to safeguard the information sphere, the EU developed a 

number of cyber security strategies which could be considered as a 

pattern to follow for Ukraine. 
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DOPUSZCZALNOŚĆ DEROGACJI PRAW CZŁOWIEKA W 

ŚWIETLE ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNEGO NA 

PRZYKŁADZIE DOŚWIADCZEŃ POLSKICH 

 

Terroryzm jest aktualnie jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla 

bezpieczeństwa struktur państwa, ale także społeczeństw. Narzędziami, 

dzięki którym zbiorowości próbują organizować ochronę 

najważniejszych dla siebie dóbr, są normy prawne. W 2016 r. w Polsce 

dość nieoczekiwanie i w wyjątkowo szybkim tempie wprowadzono w 

życie przepisy regulujące działania antyterrorystyczne państwa. Przyjęte 

rozwiązania od początku budziły wątpliwości Rzecznika Praw 

Obywatelskich. Przede wszystkim ze względu na ograniczenie szeregu 

praw i wolności człowieka w warunkach gdy Polska będąc stroną wielu 

międzynarodowych traktatów przyjęła na siebie obowiązek ochrony tych 

praw, a jednocześnie zobowiązała się do ich nie ograniczania, poza 

sytuacjami zagrażającymi życiu narodu. Niezbędne staje się więc 

ustalenie czy ataki terrorystyczne, nawet zmasowane, wywołują sytuację 

zagrażającą życiu narodu. W dalszej kolejności należy ustalić czy owo 

zagrożenie w dostateczny sposób usprawiedliwia derogację praw 

człowieka i czy zakres derogacji jest adekwatny do zaistniałego 

zagrożenia. Poważne zastrzeżenia wywołuje zdefiniowany w ustawie 

termin zdarzenie o charakterze terrorystycznym ze względu na zbyt 

ogólnikowe ujęcie. Krytycznie oceniono przyznanie szefowi Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego niemal nieograniczonych uprawnień w 

zakresie oceny co jest działaniem terrorystycznym. Podobne uwagi 

podniesiono w związku z ograniczeniem prawa do odwołania się do sądu 

w sprawach rozstrzyganych przez organy administracji publicznej, 

szczególnie rządowej. 
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ В 

АРКТИЧНОМУ РЕГІОНІ 

 

Безпека та стратегічна стабільність в північному полярному 

регіоні посідають чільне місце у сфері міждержавного 

співробітництва. Розробка і практичне застосування ефективних 

політико-правових механізмів для забезпечення міжнародної та 

регіональної безпеки є одним із основних напрямків діяльності 

арктичних країн. Загалом‚ Арктику доцільно  розглядати в якості 

регіону‚ в якому перетинаються геополітичні інтереси багатьох 

держав‚ про що свідчить нарощування в ньому їх воєнної 

присутності. З точки зору  В. Авхадеєва‚ саме регіональна безпека є 

найбільш важливою сферою‚ яка практично не врегульована 

нормами міжнародних договорів. Разом з тим‚ він вважає‚ що 

державам слід укласти багатосторонній міжнародний договір‚ який 

містив би заходи‚ спрямовані на запобігання випадкового 

виникнення воєнних дій у вищезазначеному регіоні [1‚ с. 142–143]. 

Натомість‚ головним завданням країн в Арктиці є недопущення її 

перетворення на джерело загроз для регіональної та міжнародної 

безпеки.  

На нашу думку‚ питання щодо забезпечення міжнародної 

безпеки в північному полярному регіоні варто досліджувати в 

контексті таких її складових‚ як воєнна безпека‚ безпека 

судноплавства та екологічна безпека.  На переконання І. Лукашука‚ 

Арктика відіграє вагому роль з точки зору воєнно-стратегічної 

безпеки. Крім того‚ зростає її значення для міжнародних  

сполучень‚ що пояснює підвищений інтерес вчених до формування 

правового режиму арктичного регіону [6‚ с. 155].  

Науковці приділяють значну увагу проблемі мілітаризації 

Арктики. Насамперед‚ це обумовлено боротьбою держав за 

природні ресурси і транспортні шляхи‚ відсутністю консенсусу з 

врегулювання територіальних спорів та іншими факторами. В свою 

чергу‚ країни північного полярного регіону намагаються розширити 

сферу свого впливу. До загроз воєнної безпеки в арктичному регіоні 

доречно віднести присутність бойових кораблів РФ‚ розгортання 
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протиракетної оборони США та НАТО‚ розміщення державами 

атомних підводних човнів з системою високоточної зброї. В цілому‚ 

спостерігається поступове нарощування присутності американських 

воєнно-морських сил в Арктиці‚ що пов’язано з розгортанням 

російських баз уздовж Північного морського шляху. Зокрема‚ 19 

лютого 2017 року РФ розпочала випробування нових зразків 

військової зброї в даному регіоні‚ які‚ безумовно‚ становлять 

велику небезпеку для нього. Слід підкреслити‚ що армії таких 

скандинавських країн‚ як Норвегія та Швеція‚ які зазначили про 

можливість створення «міні–НАТО»‚ активізували свою діяльність 

в північному полярному регіоні.   

Наявність криги в Північному Льодовитому океані створює 

перешкоди для діяльності військових сил всіх держав в арктичному 

регіоні. Натомість‚ танення арктичної криги відкриває нові 

можливості для міжнародного судноплавства‚ включаючи плавання 

воєнних бойових кораблів. З нашої точки зору‚ мілітаризація 

виступає в якості основного фактору розподілу сил в Арктиці‚ що 

підтверджує наявність конкуренції держав у сфері військового 

потенціалу в північному полярному регіоні. Наприклад‚ Д. Сіваков‚ 

вказавши на необхідність укладення фундаментального 

міжнародного арктичного договору‚ вважає доцільним включення 

до нього норм‚ які б регулювали скорочення присутності збройних 

сил держав у вищевказаному регіоні [9‚ с. 239]. На нашу думку‚ 

сучасним перспективним напрямком міждержавного 

співробітництва в Арктиці має стати розробка та прийняття 

регіональної угоди щодо її демілітаризації. Необхідно зазначити‚ 

що на сьогоднішній день відсутній міжнародно-правовий акт‚ який 

би містив положення щодо демілітаризації та нейтралізації 

арктичного регіону за аналогією з Договором про Антарктику 1959 

р. [3]. 

Загалом‚ для забезпечення стабільності та безпеки в північному 

полярному регіоні держави мають дотримуватися основних 

принципів міжнародного права‚ які закріплені в Статуті ООН 1945 

р.‚ Декларації про принципи міжнародного права 1970 р. та 

Заключному акті НБСЄ 1975 р.‚ а особливо принципу заборони 

застосування сили або загрози силою. 

Незважаючи на посилений процес мілітаризації в Арктиці‚ 
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держави  даного регіону є учасниками таких міжнародних договорів 

універсального характеру‚ як Договір про заборону випробувань 

ядерної зброї в атмосфері,  у космічному просторі та під водою 1963 

р.‚ Договір про нерозповсюдження ядерної зброї 1968 р.‚ Конвенція 

про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування 

хімічної зброї та про її знищення 1993 р. та ін. 

В цілому‚ екологічна безпека  є головною умовою сталого 

розвитку та прогресу суспільства‚ беручи до уваги арктичний 

регіон. В основу міжнародно-правового співробітництва держав у 

сфері екологічної безпеки покладено загальновизнані принципи і 

норми міжнародного права‚ закріплені в Статуті ООН‚ та галузеві 

принципи‚ які регулюють міждержавні відносини з різних 

природоохоронних питань.   

Варто підкреслити‚ що концепція екологічної безпеки почала 

формуватися в 60-70 рр. ХХ ст. у зв’язку із загрозою знищення 

всього людства та глибокою деградацією навколишнього 

середовища [4‚ с. 289]. На переконання М. Медведєвої‚ в науці 

міжнародного права домінує підхід‚ відповідно до якого 

міжнародна безпека не обмежується військово-політичною 

складовою‚ а має всеохоплюючий характер‚ тобто включає в себе 

різні аспекти: воєнні‚ екологічні‚ економічні‚ політичні та ін. З її 

точки зору‚ екологічна безпека як складова всеохоплюючої системи 

міжнародної безпеки тісно взаємодіє та впливає на інші складові 

цієї системи‚ а також відчуває вплив з боку інших компонентів [5‚ 

с. 103–104].   

Забезпечення екологічної безпеки в Арктиці здійснюється на 

підставі   міжнародних універсальних і регіональних міжнародних 

договорів‚ що входять до складу системи природоохоронних 

договорів‚ які регламентують   відносини між державами в 

північному полярному регіоні. До таких міжнародних договорів 

універсального характеру належать Конвенція з морського права  

1982 р.‚ Конвенція про запобігання забрудненню моря скидами 

відходів та іншими матеріалами 1972 р.‚ Конвенція по запобіганню 

забрудненню з суден 1973 р. з протоколами 1978 р. та 1997 р. та ін. 

Натомість‚ до регіональних угод у сфері екологічної безпеки 

доцільно віднести Угоду про співробітництво в сфері готовності та 

реагування на забруднення моря нафтою в Арктиці 2013 р.‚ а також 

двосторонні угоди між державами арктичного регіону.    
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На  думку українських юристів-міжнародників, безпеку 

мореплавання варто вивчати як самостійний компонент глобальної 

системи безпеки            [8, с. 112–115]. Важливим кроком у розвитку 

міжнародно-правого режиму Арктики в сфері забезпечення безпеки 

судноплавства слід вважати    розробку та прийняття Міжнародного 

кодексу для  суден‚ які експлуатуються  в полярних водах 

(Полярний кодекс)‚ що набрав чинності з 1 січня 2017 року.  

За своєю структурою він складається з вступу та двох частин‚ 

кожна з яких містить два підрозділи. Частина І присвячена заходам 

із забезпечення  безпечної експлуатації суден‚ а Частина ІІ – 

заходам із запобігання забрудненню навколишнього середовища з 

суден. Підрозділ 1 в Частині І та Частині ІІ містить положення 

обов’язкового характеру‚ а підрозділ 2  – рекомендаційного [7]. З 

точки зору О. Вилегжаніна‚ міжнародно-правове значення 

рекомендаційних положень кодексу необхідно оцінювати в межах 

загального (звичаєвого) міжнародного права та універсальних 

морських конвенцій‚ зокрема‚ Конвенції з морського права 1982 р. 

[2‚ с. 53].    

Зауважимо‚ що безпека судноплавства та екологічна безпека як 

складові міжнародної безпеки в Арктиці тісно взаємопов’язані між 

собою‚ а тому вимагають додаткового комплексного та системного 

дослідження.   Насамперед‚ це підтверджує і Полярний кодекс‚ 

який крім актуальних питань в сфері безпеки судноплавства 

торкається також питань щодо охорони навколишнього 

середовища. До основних універсальних міжнародних договорів‚ 

положення яких регулюють відносини між державами стосовно 

безпеки судноплавства в морських просторах‚ включаючи Арктику‚ 

варто віднести наступні: Конвенцію з морського права 1982 р.‚ 

Конвенцію по запобіганню забрудненню з суден 1973 р. з 

протоколами 1978 р. та 1997 р.‚ яка є одночасно джерелом 

міжнародно-правового регулювання забезпечення екологічної 

безпеки‚ Конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р.‚ 

Конвенцію про пошук і рятування на морі 1979 р. та ін.   

Таким чином‚ підтримання міжнародного миру та безпеки є 

основною метою міжнародного співтовариства згідно зі Статутом 

ООН‚ беручи до уваги арктичний регіон. Зокрема‚ міжнародна 

безпека в Арктиці має такі   основні складові‚ як воєнна безпека‚ 
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екологічна безпека та безпека судноплавства. В цілому‚ їх взаємодія 

створює усі можливості для безпечного та мирного існування 

північного полярного регіону. Міжнародно-правове регулювання 

відносин держав в сфері безпеки в Арктиці здійснюється на основі 

положень вищезазначених універсальних і регіональних 

міжнародних договорів‚ учасниками яких є арктичні та приарктичні 

країни.  
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ЦИФРОВА БЕЗПЕКА ІНТЕРНЕТ-КОРИСТУВАЧІВ 

 

Громадська безпека та особиста безпека – це багаторівневий 

сектор добробуту та захисту громадськості шляхом запобігання 

небезпек та її охорони від різних видів загроз. Але у час активного 

користування мережею Інтернет додався ще один вид небезпеки – 

цифровий. Це означає, що зібрати дані про користувача наразі не 

становить великої проблеми, адже існує безліч засобів веб-

аналітики, які допомагають в цьому. На сьогодні дуже гостро стоїть 

питання особистої безпеки інформації про користувачів мережі 

Інтернет.  

Саме тому мета даного дослідження полягає в виявленні загроз, 

які можуть бути спричинені інструментами веб-аналітики, котрі 

збирають особисті дані про інтернет-користувачів. 

За останні роки веб-аналітика стала важливим інструментом не 

лише в сфері інтернет маркетингу, але й в області безпеки 

персональних даних. Збільшується визнання того, що веб-дані, такі, 

як особисті дані, вміст веб-сторінок, гілки діалогу між учасниками 

форумів та відносини на сайтах соціальних мереж є важливими 

джерелами інформації, які використовуються для розвідки та 

безпеки.  

Наприклад, величезні обсяги інформації, які стосуються 

безпеки, щодня створюються блоґерами, користувачами соціальних 

мереж та іншими виробниками контенту по всьому світу, завдяки 

чому в основному в реальному часі відображаються думки, дії та 

тенденції окремих людей та груп. Ці дані можуть, наприклад, 

дозволяти раннє виявлення проблем, які виникають, та тенденції в 

інтересах населення, які можуть мати вагому цінність, адже 

суперечливі ситуації набагато простіше вирішити, якщо вони 
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будуть виявлені на ранніх стадіях. В цьому полягають позитивні 

сторони збирання даних та особистої інформації про користувачів. 

Але різні маркетингові компанії або просто власники сайтів, 

використовують інструменти веб-аналітики, такими як: Google 

Analytics, Piwik, Clicky, FireStats та ін., які збирають інформацію 

про користувачів, їх захоплення для того, щоб використати дану 

інформацію у своїх цілях та, наприклад, цілеспрямовано постити 

рекламу тих товарів, які користувач шукав на сайтах, з метою 

підвищення продажів та розвитку бізнесу.  Проте завдяки даним 

засобам веб-аналітики персональні дані може збирати будь-хто, 

наприклад, шахраї, злочинці, які можуть завдати непоправної 

шкоди, використовуючи вашу персональну інформацію.  

У результаті проведеного дослідження доходимо висновку, що 

кожен користувач мережі Інтернет повинен дбати особисто про 

власну безпеку і бути обережним у глобальній мережі, адже існує 

велика кількість інструментів веб-аналітики, завдяки яким особисті 

дані користувачів можуть потрапити у руки шахраїв. Отже, 

користувач повинен усвідомити на яку небезпеку він може 

наткнутися просто переглядаючи сторінки в глобальній мережі. 
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 імені Івана Франка 

 

ГЕОПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ В ЗМІ 

 

Геополітичний аспект є надзвичайно важливим при визначенні 

напрямків розвитку національних ЗМІ, він допомагає сформувати 

принципові і концептуальні ідеї для світоглядної бази працівників 

ЗМІ, вибудувати цілісну систему ідеологічних постулатів та 

формул, які можуть ефективно служити в інформаційно-

пропагандистській сфері для захисту національних інтересів. З 

огляду на те, що в Україні зараз відбувається збройний конфлікт та 

на її території є ОРДЛО, можна дійти до висновку, що до 2014 року 

наша держава не дуже активно займалася пропагандою успішних 

геополітичних ідей через ЗМІ. Це є важливим аспектом, адже 

такими діями можна згуртувати суспільство, накреслити 



Україна в умовах трансформації міжнародної системи безпеки 

 

89 

перспективні плани глобального розвитку країни.  

Ключові слова: засоби масової інформації; геополітика; 

інформаційна війна; національна стратегія; перспективи розвитку/ 

mass-media; geopolitics; information warfare; national strategy; 

development prospects 

Причиною такої невдалої національної політики, на мою думку, 

це було відсутність чіткого вектору зовнішньої державної політики 

та бездіяльність у сфері розвитку в українців національної 

ідентичності (позиціювання себе лише як частини «дружньої» 

радянської родини). Чим і скористалася Російська Федерація для 

підриву державної цілісності України і як наслідок виникнення 

сепаратистських рухів.  

Треба сказати, що наші сусіди набагато успішніше 

використовували ЗМІ для обґрунтування та просування в маси своїх 

геополітичних концепцій. Всім відома концепція «руського миру» 

стала ідейним обґрунтуванням для втручання Росії у внутрішню 

політику багатьох країн, ба навіть стати каталізатором багатьох 

збройних конфліктів(Російсько-грузинська війна 2008 року і таке 

інше). І більшість громадян Російської Федерації повністю 

підтримували такі агресивні дії Путіна і його протеже Медведєва. 

За  даними опитування, 59% респондентів впевнені в об’єктивному 

підході російських ЗМІ при висвітленні подій в Україні. При цьому 

більшість опитаних вважають, що саме Київ і Захід ведуть проти 

Москви інформаційну війну.
3
  

Медіа-реальність сьогодні формує ключові соціально-

психологічні парадигми, а значить - конструює суспільну свідомість 

і моделює політичну кон'юнктуру. В українських ЗМІ наявні три 

типи політичного дискурсу: колоніальний, антиколоніальний, 

постколоніальний. Перших два найбільш поширені, що обумовлено 

тривалою відсутністю державницької традиції в Україні. 

Укорінення постколоніального типу дискурсу багато в чому 

залежить від формування нової еліти та подолання „синдрому 

пострадянської свідомості”. 

Що  ж стосується того, як виправляти ситуацію,потрібно 

впроваджувати ідеологічні концепції, ефективне розповсюдження 

                                                      
3
 http://www.newsmarket.com.ua/2014/11/rosiyani-viryat-shho-rosiyski-zmi-ob-

yektivno-visvitlyuyut-podiyi-v-ukrayini-opituvannya/ 

http://www.newsmarket.com.ua/2014/11/rosiyani-viryat-shho-rosiyski-zmi-ob-yektivno-visvitlyuyut-podiyi-v-ukrayini-opituvannya/
http://www.newsmarket.com.ua/2014/11/rosiyani-viryat-shho-rosiyski-zmi-ob-yektivno-visvitlyuyut-podiyi-v-ukrayini-opituvannya/
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яких   у ЗМІ сприяло б зміцненню національної безпеки України, 

які могли би основою для формування власного українського 

геополітичного дискурсу: 

 "Україна - це не постсоціалістична  держава і не 

постколоніальне суспільство, оскільки від найдавніших часів 

територія України була культурним та економічно важливим 

центром - ця ідеологема у принципі долає комплекс "пост 

соціалізму", а значить - меншовартості, неповноцінності 

глобального масштабу, який прищеплюється російськими ЗМІ(як 

приклад назва статті одного з російських політологів про майбутнє 

України «Без Росії Україна приречена бути Африкою»)
4
 . 

 "Ідея вступу нашої держави о Європейського Союзу  дає 

можливість Україні відчути себе у епіцентрі надважливих 

міжнародних процесів, сама собою спонукає висувати нові 

глобальні плани перспективного розвитку, відповідно українські 

ЗМІ отримують нагоду виробити собі засади самостійного погляду 

на світ, на геополітичні тенденції. 

 "Географічне розташування України на шляху 

транспортування життєво потрібних для Європи нафти і газу 

автоматично перетворює нашу державу в одну з ключових держав 

Євразії з погляду геостратегічних інтересів. Пропаганда цієї ідеї в 

ЗМІ має стати значним чинником зміцнення національного 

престижу в інформаційно-ідеологічному полі". 

Відтак українські ЗМІ, працюючи на поширення геополітичної 

ідеології держави, не повинні допуститися щонайменших зверхніх 

оцінок котроїсь із конфесійних традицій (чи то в оцінках 

боснійського і албанського екстремізму на Балканах чи чеченського 

і абхазького на Кавказі), не повинні дати втягнути себе у 

інформаційну війну з мусульманським світом, яку ведуть Захід і 

Росія. Як органічно середньоєвропейська держава Україна повинна 

постати в очах світу країною розумної гармонії різних культур і 

традицій, релігій і ментальностей. У такій інформаційній політиці 

полягає виграшна стратегія цілої Середньої Європи, яка, 

дистанціюючись і від Заходу, і від Євразії - Росії, які розвиваються 

за своїми геополітичними законами, уникає таким чином 

конфліктності епохи "зіткнення цивілізацій" і виходить на якісно 

                                                      
4
 https://andreyvadjra.livejournal.com/479697.html 

https://andreyvadjra.livejournal.com/479697.html
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інший рівень цивілізаційного розвитку.  

Яскравим прикладом такої вдалої національної стратегії є  

політика США. ЗМІ активно пропагандують такі постулати, що 

«Зробимо Америку великою знову» і багато інших, а також можна 

постійно знайти статті про велич американців та їх особливість, 

горість нацією, що змогла вибороти незалежнісь. Наша ж 

геополітична стратегія повинна базуватися на аналогічних 

постулатах і активно впроваджуватись в ЗМІ та ЗМК.  
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ТРАНСАКЦІЙ  

ЯК СКЛАДОВА НАДІЙНОСТІ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ 

 

Світові процеси інтеграції цифрових технологій у різноманітні 

сфери життєдіяльності та модернізації економіки у цілому 

формують нові потреби у платіжних інструментах і послугах, а 

також створюють нові можливості їх використання. Так, розвитку 

електронної комерції та онлайн-взаємодії суб’єктів бізнесу сприяє 

активізація здійснення електронних розрахунків та трансакцій, 

проведення яких через глобальні мережі передачі даних повинно 

супроводжуватись підвищенням рівня безпечності (захищеності). 

Звісно, це пов’язано з “удосконаленням” шахрайських схем 

https://www.ar25.org/article/gaslo-trampa-zrobymo-ameryku-velykoyu-znovu-oznachaye-povernennya-do-nacionalnoyi-derzhavy
https://www.ar25.org/article/gaslo-trampa-zrobymo-ameryku-velykoyu-znovu-oznachaye-povernennya-do-nacionalnoyi-derzhavy
https://www.ar25.org/article/gaslo-trampa-zrobymo-ameryku-velykoyu-znovu-oznachaye-povernennya-do-nacionalnoyi-derzhavy
https://www.ar25.org/article/gaslo-trampa-zrobymo-ameryku-velykoyu-znovu-oznachaye-povernennya-do-nacionalnoyi-derzhavy
https://www.ar25.org/article/gaslo-trampa-zrobymo-ameryku-velykoyu-znovu-oznachaye-povernennya-do-nacionalnoyi-derzhavy
https://www.ar25.org/article/gaslo-trampa-zrobymo-ameryku-velykoyu-znovu-oznachaye-povernennya-do-nacionalnoyi-derzhavy
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здобуття інформації під час виконання користувачами відповідних 

платіжних операцій та спрямовано на виявлення вразливостей 

сучасних методів захисту трансакцій у платіжних системах, а також 

попередження, усунення та управління можливими супутними 

ризиками.  

Безпека платежів (Payment Security) вимагає впровадження та 

використання інноваційних технологій безперервного захисту 

інформації щодо переказу коштів на усіх етапах її формування, 

обробки, передачі та зберігання, як з боку банків-еквайрів, банків-

емітентів, так і платіжних систем. Поряд з забезпеченням безпеки та 

конфіденційності платіжної інформації, яка має бути якісною та 

достовірною в реальному часі, надійність платіжної системи 

полягає і в гарантуванні прозорості та безперебійності переказу 

коштів. 

Оплата в мережі Інтернет банківськими картками, електронними 

гаманцями передбачає можливу передачу, зберігання та обробку 

даних платіжної картки / гаманця, що підвищує ризики 

кіберзлочинності. А через POS-термінали на торговельних точках 

(супермаркетах, магазинах, заправках, метро тощо), платіжні 

термінали, банкомати може впроваджуватись різне шпигунське 

програмне забезпечення, яке займається крадіжкою персональних 

даних власників банківських карток. Як справедливо зазначає Є. О. 

Алісов, режими функціонування та технологічні регламенти роботи 

платіжних систем повинні визначати питання забезпечення їх 

інформаційної безпеки [1, с. 125], зокрема в особливий період (в 

період мобілізації або з часу введення воєнного стану), який 

передбачено ст. 3 Закону України “Про оборону України” від 

06.12.1991 р. зі змінами. У зв’язку з цим Правління НБУ прийняло 

постанову «Про затвердження Положення про міжбанківський 

переказ коштів в Україні в національній валюті в особливий період» 

від 23.12.2003 р. № 576. 

Для запобігання та протидії шахрайству при здійсненні 

електронних платежів кожна платіжна організація у внутрішніх 

правилах роботи своєї платіжної системи повинна передбачити 

політику інформаційної безпеки шляхом її реалізації за допомогою 

комплексу організаційних заходів і програмно-технічних засобів, 

які забезпечують надійний захист інформації на кожній ланці 

організаційної та технологічної інфраструктури системи. При цьому 
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учасники платіжної системи зобов’язані виконувати встановлені 

внутрішніми нормативними документами вимоги щодо 

забезпечення захисту інформації, яка приймається та обробляється в 

системі, а також несуть відповідальність у разі порушення даних 

вимог відповідно до зазначених вище актів платіжної системи та 

умов договорів. 

В Україні керівні органи платіжної організації значущої 

платіжної системи зобов’язані призначити особу(іб) та/або 

підрозділ(и), відповідальну(их) за управління ризиками та 

забезпечення інформаційної безпеки в платіжній системі, та 

здійснювати нагляд за її діяльністю (див. п. 5 розділу V Постанови 

Правління НБУ “Про затвердження Положення про нагляд 

(оверсайт) платіжних систем та систем розрахунків в Україні” від 

28.11.2014 р. № 755). Варто вказати, що під час передавання 

електронної платіжної інформації для проведення трансакції 

засобами телекомунікаційного  зв’язку такі дані повинні бути 

зашифровані згідно з вимогами відповідної платіжної системи, а за 

їх відсутності – відповідно до законів України та нормативно-

правових актів Національного банку України (див. п. 38.2 ст. 38 

Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» 

від 05.04.2001 р.). 

Водночас, слід звернути увагу не лише на відповідність системи 

захисту інформації певної платіжної системи національному 

законодавству, а й міжнародним стандартам забезпечення безпеки 

платежів, серед яких можна назвати стандарти безпеки індустрії 

платіжних карт та сучасні криптографічні протоколи захисту 

інформації для передачі даних у мережі, у тому числі і технологію 

3D-Secure [2], а також використання антифрод-фільтрів для 

виявлення шахрайських операцій (від англ. «fraud» — шахрайство) 

[3].  

Останнім часом серед міжнародних платіжних систем все більш 

актуальним і затребуваним в якості платформи для захисту 

платежів стає стандарт безпеки у вигляді технології Point-to-Point 

Encryption (P2PE) [4]. Для впровадження цього нового стандарту 

українським платіжним системам необхідно удосконалити свої 

можливості, здійснити переоснащення та як результат – успішно 
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пройти сертифікацію на відповідність вимогам даної технології 

безпеки.  

Підсумовуючи викладене вище, можна зробити висновок, що 

при виборі надійної платіжної системи для здійснення переказу 

коштів слід звертати увагу на стандарти та технології безпеки, які 

використовує платіжна система. При цьому платіжні організації 

відповідально ставляться до вимог чинного законодавства щодо 

забезпечення інформаційної безпеки у платіжних системах. Хоча 

нормативно-правові акти не пропонують конкретних технологій 

рішення всіх питань, пов’язаних з захистом інформації під час 

здійснення платежів. 
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PMC), które pierwotnie przypisane były siłom zbrojnym. Ponadto, coraz 

częściej dochodzi do przypadków zatrudniania kontraktorów, by 

wykonywali zadania zlecone przez państwa podczas konfliktów 

zbrojnych. Prywatyzacja bezpieczeństwa państwa powoduje problemy w 

przestrzeganiu zasad międzynarodowego prawa humanitarnego 

konfliktów zbrojnych. Jest to spowodowane brakiem regulacji prawnych 

na poziomie państwowym, jak i międzynarodowym dotyczących 

działalności PMC i ich pracowników oraz nieuregulowanym statusem 

kontraktorów. Należy podkreślić, że w świetle I Protokołu dodatkowego 

do Konwencji Genewskich z  12 sierpnia 1949 roku kontraktorzy nie 

spełniają wszystkich przesłanek, które pozwoliłyby ich określić mianem 

najemników. To, co odróżnia najemników od kontraktorów to przede 

wszystkim legalność. Najemnictwo zostało zakazane przez m.in. 

International Convention against the Recruitment, Financing and 

Training of Mercenaries w 1989 roku, natomiast PMC są legalnymi 

przedsiębiorstwami, na które oddziałują głównie prawa rynkowe. 

Dodatkowo, różni ich charakter działalności – usługi wykonywane przez 

kontraktorów mają charakter defensywny, a aktywność najemników 

w głównej mierze jest ofensywna. W literaturze przedmiotu można 

spotkać się z opinią, że kontraktorzy są najemnikami w korporacyjnej 

oprawie. Przyczyną takiego przekonania są liczne przypadki łamania 

praw człowieka przez pracowników PMC. Ponadto, liczne kontrowersje 

wzbudza fakt, że niewielu kontraktorów poniosło jakiekolwiek 

konsekwencje swoich bezprawnych czynów. Pomimo korzyści 

płynących ze zlecania przez państwa prywatnym podmiotom zadań 

przypisanych do oficjalnych sił, należy mieć na uwadze negatywne 

konsekwencje płynące z relacji państwo – PMC. W rezultacie, państwa 

powinny podjąć odpowiednie kroki, by uregulować status kontraktorów 

oraz firm, w których pracują.  
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АНАЛІЗ СТАНУ СОЦІАЛЬНОЇ  БЕЗПЕКИ:  

ЕКСПЕРТНІ  ОЦІНКИ 

 

Протягом травня-серпня 2017 року Львівським регіональним 

інститутом державного управління спільно з Інститутом економіки 

промисловості НАН України проведено соціологічне дослідження з 

проблем соціальної безпеки, яке  дає підстави для визначення 

можливостей удосконалення законодавства з питань національної 

безпеки та соціальної безпеки, як її складової. У склад 105 експертів 

увійшли науковці та освітяни, які мають наукові публікації з 

проблем соціальної, економічної та національної безпеки та 

проводять наукові дослідження у цьому напряму, державні 

службовці та депутати ВРУ [1]. 

Для оцінки стану соціальної безпеки експертам було 

запропоновано шість варіантів відповідей за ступенем дії 

соціальних небезпек. Дуже небезпечний стан констатували 21%, як 

небезпечний – оцінили 57,1%, помірно небезпечний – відчули 20%. 

Важко відповісти на це запитання було 1,9% опитаним. А таких, хто 

вважає соціальний стан безпечним та цілком безпечним, серед 

експертів не було зовсім. Ця оцінка експертів є вкрай негативною з 

усіх позицій. Людина в умовах небезпеки живе за песимістичним 

сценарієм. Спочатку вона прагне зменшувати можливості прояву 

ризиків та небезпек, які впливають на її життя, а уже потім реалізує 

плани, спрямовані на гідне життя та перспективи розвитку. 

Суспільство, де практично всі люди відчувають себе у небезпеці 

при такому тривалому стані, приречено на деформацію моральних 

та духовних цінностей, на відсутність перспектив для будь-якого 

розвитку (людського, соціального, економічного, екологічного 

тощо), а також  на процвітання негативних суспільних явищ 

(корупція, тінізація, деградація тощо). Держава у стані соціальної 

небезпеки втрачає лідерство у міжнародних порівняннях, змінює 
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пріоритети серед сфер національної безпеки, віддає перевагу 

воєнним та оборонним питанням, а досягання соціальної безпеки 

відкладається на невизначену перспективу.  

Соціальна безпека – це підсистема національної безпеки і вона 

перебуває під впливом всіх інших сфер національної безпеки. Це – 

єдиний організм, і недоліки в інших сферах національної безпеки 

безумовно вплинуть на стан соціальної безпеки. На запитання “Яка 

з сфер національної безпеки найбільш негативно впливає на стан 

соціальної безпеки?” всі експерти відповіли без затруднень (рис. 

1.1).  

Найбільш негативно впливає на соціальну безпеку економічна 

сфера національної безпеки. Так вважають 77,1% експертів. 

Обмежені економічні можливості вирішення соціальних проблем 

обумовлені, з одного боку, дійсним їх дефіцитом, а з іншого боку – 

відсутністю вагомих успіхів у соціальній орієнтації економіки, яка 

декларується у правовому полі України, яка вкрай слабо 

реалізується у державній політиці. Дефіцит економічних ресурсів та 

сталість тенденцій до їх невідновлення та зростання обумовлюють 

посилення економічної небезпеки для всіх суб’єктів соціальних 

відносин. Це призводить до негативних соціальних наслідків – 

зростання бідності, зменшення можливостей до забезпечення 

гідного рівня життя, зростання соціальної нерівності,  обмеженості 

людського капіталу тощо. 

Вагомим негативним впливом на соціальну безпеку вирізняється 

і внутрішньополітична сфера. На неї вказали 59% експертів. 

Високий конфліктний потенціал серед політичних партій, 

політичної еліти, неповага до представників Уряду та Адміністрації 

Президента, повальна недовіра до всіх інститутів влади, до 

партнерів по бізнесу тощо характеризують сучасну 

внутрішньополітичну сферу. До цього ж додаються порушення прав 

і свобод людини, прояв сепаратизму у формі збройного конфлікту, 

неспроможність політичної системи суспільства оперативно 

реагувати на загрози національній безпеці, слабкість реальної 

демократії та низька ефективність діяльності політичних інститутів 

влади. На думку експертів, внутрішньополітична сфера за рівнем 

негативного впливу на соціальну безпеку посідає друге місце після 

економічної. 



 Львів, 15–16 травня 2018 р. 98 

 

 
Рис 1.1. Оцінка негативного впливу сфер національної безпеки 

на стан соціальної безпеки 

 

Збройний конфлікт на Сході України, часткова окупація 

Донецької та Луганської областей, анексія Криму стали важким 

тягарем для громадян України, суспільства і держави. Четвертий рік 

тривають реальні небезпеки на території України. Затяжний 

довготривалий стан та невизначеність перетворення їх на 

очікуваний оптимістичний сценарій викликають розуміння 

зростання вагомості негативного впливу воєнної сфери та сфери 

безпеки державного кордону України на соціальну безпеку. Це і 

обумовило незадоволеність у 52,4% експертів таким впливом на 

соціальний стан.  

Серед 17 запропонованих альтернативних відповідей на питання 

анкети: “Вкажіть найбільш небезпечні в теперішній час соціальні 

загрози та доповніть їх перелік при необхідності” – визначилось 6 

найбільш вагомих загроз. На перше місце серед найбільш 

небезпечних соціальних загроз експерти поставили збройний 

конфлікт на Сході України (72,4%); більше половини експертів 

(52,4%) на друге місце серед найбільш небезпечних соціальних 

загроз поставили відтік учених фахівців, кваліфікованих 

працівників  за межі країни; на думку 51,4% опитаних, такою 
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найбільш небезпечною загрозою є намагання маніпулювати 

свідомістю, зокрема шляхом недостовірної, неповної або 

упередженої інформації; прояви сепаратизму окремих регіонів 

України як найбільш небезпечна загроза соціальній безпеці (48,6%); 

створення і функціонування незаконних воєнізованих формувань, 

використання їх в інтересах певних сил чи формувань – 47,6%; 

незаконне ввезення в країну зброї, боєприпасів, вибухових речовин, 

наркотичних засобів тощо (28,6%). 

Аналіз стану соціальної безпеки, за узагальненням результатів 

експертного опитування, показав взаємозв’язок та взаємозалежність 

всіх чинників, складових, напрямів та механізмів формування та 

реалізації соціальної безпеки. 
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УКРАЇНА ЯК ТРАНЗИТЕР РОСІЙСЬКОГО ГАЗУ В ЄВРОПУ: 

В ПОШУКАХ НОВОЇ МОДЕЛІ СПІВПРАЦІ 

 

Енергетичні відносини України та Російської Федерації 

протягом всієї своєї історії відзначалися високим рівнем 

напруженості та конфліктності. З початком же військової 

інтервенції Росії в Україну у лютому 2014 року ці відносини стали 

складнішими та ще більше політично заангажованими. Проте, якщо 

у цьому контексті ми можемо більше говорити про непрямий вплив 

складних суспільно-політичних відносин двох держав на 

енергетичний сектор, то березнева заява російського газового 

гіганту «Газпром» про запуск процедури розірвання угоди про 

транзит природнього газу через територію України – це індикатор 
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структурної зміни в енергетичних відносинах України та Росії, яка 

матиме наслідки на загальноєвропейську енергетичну безпеку. 

Тому важливим є аналіз не тільки ризиків, які несе розірвання угоди 

для національних інтересів України, але й можливостей, що 

відкриваються для Києва в його прагненні унезалежнити себе від 

російського енергетичного впливу. 

Український транзитний напрямок залишається ключовим у 

логістичній мережі газотранспортних зв’язків РФ та ЄС, адже саме 

українською енергомережею постачаються найбільші об’єми 

природнього газу відносно інших енергетичних каналів. Попри 

певне падіння обсягів постачання газу через Україну, пов’язане із 

запуском в експлуатацію «Північного потоку», який відбувся у 2011 

році, Україна залишається ключовою ланкою в розбудові РФ своєї 

енергетичної політики на європейському напрямку. Покращує 

переговірну позицію офіційного Києва і той факт, що проекти 

«Північний потік-2» та «Турецький потік», які Москва розглядає як 

інструменти енергетичної ізоляції української газотранспортної 

системи, реалізовуються зі значними труднощами як економічного, 

так і політичного характеру. Це змушує Кремль зволікати зі своєю 

стратегією відключення України з енергетичного трикутника «РФ – 

Україна – ЄС» та зберігати високий пріоритет української ГТС. Ці 

фактори свідчать про доволі сильні позиції України в 

енергетичному діалозі України та РФ в питанні транзиту 

природнього газу, адже очевидною є взаємозалежність двох 

суб’єктів, а отже наявність спільної зацікавленості та аргументів 

впливу на іншу сторону.  

Додаткової переваги в «транзитному питанні» Україна здобула 

завдяки системному зниженню обсягів імпорту російського газу, 

яке простежується від початку українсько-російської війни у 2014 

році, та диверсифікації каналів постачань енергоресурсу. Довгий 

час Кремль використовував фактор залежності української 

економіки від російського газу, тому такий розвиток подій 

безумовно обмежує інструментарій тиску Москви на Україну, адже 

змушує обговорювати питання транзиту не в загальному контексті 

українсько-російських торгівельно-енергетичних відносин. 

Наявність таких аргументів на момент заяви «Газпрому» про 

намір розірвати транзитну угоду з Україною дозволяє Києву 

виробити значно гнучкішу стратегію подальшого розвитку діалогу з 
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РФ в питанні транзиту, та скористатися можливістю вийти з-під 

російського впливу в цьому сегменті енергетичних відносин. І 

ключовим на цьому напрямку має стати пошук нової моделі 

відносин в цьому питанні, яка потребуватиме нових підходів, серед 

яких слід виділити наступні дві: 

1) Економічний підхід, який ґрунтується на узгодженні в 

рамках двостороннього діалогу України та РФ ціни та об’ємів 

транзиту. Відсутність у РФ можливості швидко перемкнутися на 

інші напрямки газопостачання до Європи,  тривалий процес 

юридичного оформлення розірвання діючої транзитної угоди та 

неспроможність Москви використати уже неіснуючу газову 

залежність України від російського газу можуть дозволити Україні 

вимагати кращих цінових умов та більшої поступливості Кремля. 

2) Політичний підхід, який полягає в переведенні діалогу щодо 

транзиту газу в формат «Україна – ЄС». Тривалий процес 

розірвання угоди про транзит дозволяє Україні починати процес 

обговорення з європейськими партнерами ідеї купівлі 

європейськими компаніями російського газу на кордоні України та 

Росії, а отже наступного укладання угоди про транзит між 

європейських державами та їх компаніями з Україною. Такий 

варіант дозволить державі позбутися російського тиску в рамках 

двосторонніх переговорів та подальших енергетичних маніпуляцій, 

шантажу зі сторони Москви. Також Київ міг би запропонувати 

державам ЄС кращі транзитні умови задля приваблення Брюсселя 

до нового формату та демонстрації потенційних економічних 

переваг купівлі газу на українсько-російському кордоні. 

Важливо розуміти, що РФ зацікавлена у реалізації першого 

підходу, адже це дозволить зберегти вплив на Україну у питанні 

транзиту газу та, за потреби, залучати ЄС до тиску на офіційний 

Київ. Другий же підхід позбавляє Кремль цього інструменту та 

зобов’язує знаходити компроміси в діалозі з ЄС, де економічні сили 

майже рівноцінні. Сприяє реалізації другого підходу і тривалий 

процес розірвання нинішньої угоди про транзит, що дозволяє 

Україні дипломатично пропрацювати ідею з європейськими 

партнерами та переконати їх у потребі не продовжувати сучасний 

формат торгівельних відносин з РФ в енергетичному секторі як 

такий, що є економічно невигідним та містить значні політичні та 
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безпекові виклики.  

Підсумовуючи, слід наголосити, що окрім ряду ризиків, які 

виникають внаслідок початку процесу розірвання угоди про транзит 

природнього газу між РФ та Україною, ця ситуація відкриває перед 

державою низку політичних, економічних можливостей отримання 

додаткових переваг. Зокрема, це може бути економічна вигода від 

укладання нової угоди про транзит з РФ з кращими умовами для 

України, або ж варіант політичного виходу з двостороннього 

формату та позбавлення Кремля інструментів здійснення 

енергетичного тиску з ціллю задоволення політичних цілей. Тому 

важливою є розробка стратегії розбудови нової транзитної ролі 

України, яка б краще відповідала національним інтересам держави, 

ніж існуючий формат співпраці. 

 

Віктор Шемчук 

канд. юрид. Наук 

 

ФЕНОМЕН ГЛОБАЛІЗАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІЙНАХ  

 

XXI ст. характеризується зростанням обсягу інформації, 

телекомунікаційним розвитком, удосконаленням інформаційних 

технологій, вільним доступом до інформаційних ресурсів, 

глобалізацією, модернізацією та інформатизацією усього 

суспільства. Розвиток цивілізаційних процесів сучасності 

відбувається в рамках принципово нової філософсько-

політологічної парадигми епохи постмодерну. Новими об’єктами 

наукового дискурсу є соціальні феномени коду та матриці, 

кардинально переорієнтовується інформаційне протиборство, його 

завданням і ціллю стає переформатування ментальності нації та 

деформація патернів національної пам’яті, що зумовлено метою 

інформаційної війни. На основі теорії «керованого хаосу» 

ґрунтуються сучасні розробки новітніх військових теорій та 

концепцій постмодерну – мережецентричної, гібридної, 

консцієнтальної, преемптивної, мережевої воєн, концепції 

«стратегічних комунікацій». Системні протиріччя традиційних 

підходів у воєнному мистецтві та сучасних трактувань нового 

характеру війни є основною причиною нелінійного, суперечливого 

характеру розвитку подій на сході нашої держави. 
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Процеси глобалізації та модернізації сформували унікальний 

феномен «віртуальної інформаційної політики» як реалізації та 

захисту національних інтересів у кіберпросторі, що в умовах 

стрімкого поширення новітніх інформаційних технологій вимагає 

побудови принципово нової ефективної інформаційної політики. У 

сучасному світі це є виключно прерогативою розвинених держав, а 

для інших учасників інформаційно-політичного простору існує 

загроза своєрідного інформаційного неоколоніалізму. Таким чином, 

виникає проблемна ситуація, обумовлена такими процесами: 

сучасний інформаційно-політичний простір одночасно в процесі 

глобалізації та тенденцій до інтеграції, уніфікації світу 

характеризується відкритою та прихованою інформаційною 

агресією, яка виявляється через множину форм й наслідків впливу 

на процес формування нової соціальної моделі – інформаційного 

суспільства як основного суб’єкта здійснення інформаційного 

протиборства. 

Наприкінці ХХ ст. категорії «глобальний», «глобалізація», 

«глобальні процеси», «глобалізм», «глобалістика» поширювались в 

науковому дискурсі настільки швидко, що наблизились до 

філософських категорій «єдине», «загальне», «глобальний – 

планетарний – всеохоплюючий, універсальний, загальний» [1, 

С.125]. Р.Робертсон визначив розвиток глобалізації як двоєдиний 

процес перетворення загального в окреме і перетворення окремого в 

загальне [2, Р. 25–31]. Це пояснює особливості процесів обміну 

матеріальними та духовними цінностями між державами, націями, 

спільнотами, що виявлялися через не лише через 

інтернаціоналізацію чи універсалізацію, а й уніфікацію та 

нівелювання окремих ідентичностей для формування глобального 

чи єдиного «світового суспільства». Саме глобалізація і 

модернізація відображають тенденції сучасного інформаційного 

суспільства, стратегічною метою якого є створення цілісного світу. 

Осмислення феномену глобалізації і пов’язаного з ним процесу 

комунікації виявили кардинальні трансформації в сприйнятті 

часово-просторових відносин та географічних кордонів соціуму, які 

нівелюються через техногенність сучасної цивілізації, тобто 

почався процес «ретрайбалізації» – гомогенізації світу 

(комунікативного простору) [3]. У трактуванні глобалізації як 
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феномену, процесу, тенденції немає єдиної думки у зв’язку з тим, 

що глобалізація розглядається крізь призму множинності наукових 

парадигм з використанням різних методів й підходів: 1) 

радикальний підхід розглядає глобалізацію як процес, факт та 

явище, які вже обумовлюють особливості функціонування усіх сфер 

життя суспільства; 2) скептичний підхід вважає глобалізацію 

міфом, який був створений ідеологами вільного ринку з метою 

демонтажу системи соціального забезпечення та скорочення 

соціальних витрат; 3) реалістичний підхід розглядає глобалізацію як 

тенденцію, спрямовану на досягнення єдності (гомогенності) усього 

людства у системі світу, яка забезпечує взаємодію і взаємозв’язок 

країн, культур, держав у економічній, політичній, культурній, 

технологічній та інформаційних сферах; 4) комплексний підхід 

розглядає глобалізацію як комплекс тенденцій, форм взаємодій, фаз 

розвитку та об’єктивних процесів інтенсифікації транснаціональних 

потоків.  

На нашу думку, глобалізація, є синтезованою категорією, яка 

розкриває процес, механізм й тенденції функціонування світового 

розвитку як цілісної, взаємопов’язаної та взаємообумовленої 

інтегративної світосистеми, яка характеризується 

транснаціональними і транскордонними особливостями, що 

виявляються через інтенсифікацію процесів культурної, політичної, 

економічної та військової інтеграції та уніфікації, інноваційну 

діяльність та необмеженість комунікативних потенцій в епоху 

техногенної цивілізації. Об’єктивною передумовою глобалізації є 

становлення інформаційного суспільства. 
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ПРІОРИТЕТИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

РИНКУ НАФТОПРОДУКТІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ 

СУЧАСНИХ ГЕОЕКОНОМІЧНИХ ВИКЛИКІВ: 

БЕЗПЕКОВИЙ КОНТЕКСТ 

 

Виклики гібридної війни, з якими стикнулася наша держава 

упродовж кількох останніх років, актуалізували необхідність 

протистояти зовнішньому тиску не лише у військово-політичній, 

але і в інформаційній та в економічній площинах. Це вивело на 

перший план пошук інструментів, здатних підвищити рівень 

конкурентоспроможності національної економіки як основного 

засобу запобігання зовнішній експансії у господарській сфері. 

Зважаючи на характерні особливості розвитку національної 

економіки та проблеми її функціонування протягом останнього 

десятиріччя, звертає на себе увагу значний рівень енергетичної 

залежності нашої держави від Росії та країн, що знаходяться в орбіті 

її економічних інтересів. Частково вказана залежність успадкована 

ще з часів СРСР. Проте більшою мірою вона зобов’язана 

суб’єктивним чинникам і прорахункам у веденні економічної 

політики нашої держави, а саме переважанню в процесі її реалізації 

короткотермінових інтересів господарюючих суб’єктів (значна 

частина яких була пов’язана з російським капіталом) над 

стратегічними пріоритетами розвитку національної економіки. 

В результаті цього у критично важливих секторах економіки 

були сформовані потужні картелі, які орієнтувалися переважно на 

сировинний характер виробництва та експорту продукції, з низькою 

додатною вартістю та ефективністю виробництва, толеруючи при 

цьому високий рівень споживання енергетичних ресурсів. Для свого 

існування вони потребували державної підтримки у вигляді 
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дотування витрат на енергоносії, що, у свою чергу, посилювало 

залежність України від цін на них, а відтак змішувало домовлятися 

з Росією, як основним експортером нафти та газу, жертвуючи при 

цьому частиною національних інтересів.  

У кінцевому підсумку така хибна практика призвела до 

фактичної втрати економічного суверенітету правлячою верхівкою 

та пов’язаними з нею бізнесовими угрупуваннями, наслідком чого 

стало відторгнення частини території нашої держави та втягування 

її у небезпечну гібридну війну. 

На цьому тлі загрозливою виглядає ситуація, яка 

спостерігається на ринку нафтопродуктів України сьогодні. Адже 

понад 80% реалізованої на ньому продукції завозиться з-за кордону, 

причому частка у цьому показнику Росії та її господарського 

сателіта Білорусі на початку 2018 р. сягнула 76,9%, що суттєво 

ослаблює економічний потенціал нашої держави у веденні 

гібридної війни. [2]  

Більше того, замість започаткування системних дій, 

спрямованих на розвиток вітчизняного нафтопереробного сектору 

та стимулювання конкуренції на ринку нафтопродуктів, в Україні 

почали з’являтися сумнівні ініціативи щодо подальшої 

монополізації цього ринку шляхом обмеження імпорту. Наприклад, 

у квітні з’явилися повідомлення про вимогу «Укртатнафти» ввести 

обмеження на імпорт бензину і ДП російського і білоруського 

виробництва, починаючи з травня 2018 року, розцінюючи їх як одне 

джерело постачання (не більше 30% загальної частки ринку). Разом 

із цим пропонувалося окремо квотувати на таку ж величину імпорт 

нафтопродуктів із третіх країн. [3] 

На думку експертів, такий крок міг призвести лише до суттєвого 

зростання дефіциту паливо-мастильних матеріалів, а відтак і до 

зростання цін на них, що потягнуло б за собою збільшення 

надприбутків фактично єдиного українського монополіста в особі 

«Укртатнафти» і до збільшення втрат компаній аграрного, 

транспортного та комунального секторів економіки. [1] 

Натомість альтернативою нинішній ситуації на ринку 

нафтопродуктів України має стати стимулювання капіталовкладень 

у вітчизняну нафтопереробку та диверсифікація джерел постачання 

енергоносіїв за рахунок розвитку альтернативної енергетики та 
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адаптації інституційних стандартів ЄС щодо боротьби з 

картельними змовами та узгодженими антиконкурентними 

узгодженими діями. 

Зокрема, зважаючи на стратегічну важливість ринку 

нафтопродуктів для розвитку української економіки, його 

антимонопольному регулюванню слід приділити першочергову 

увагу, включаючи залучення до цього процесу на лише 

Антимонопольного комітету, але і правоохоронних органів та СБУ. 

Адже демонополізація вказаного ринку та посилення конкуренції в 

його межах означатиме на тільки зниження залежності від імпорту 

нафтопродуктів російського походження, вона також 

стимулюватиме провадження інновацій та зниження цін на 

паливно-мастильні матеріали. А це, у свою чергу, спричинить 

зменшення собівартості транспортних і комунальних послуг, а 

також здешевлення виробництва сільськогосподарської продукції 

вітчизняними компаніями, внаслідок чого зросте їх 

конкурентоспроможність та відбудеться нарощування експортного і 

транзитного потенціалу нашої держави.  
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ВІДПОВІДАЛЬНЕ ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ З ПОЗИЦІЇ 

СВІТОВОГО ПОДАТКОВОГО ЛАНДШАФТУ  

 

У глобальному економічному середовищі на порядку денному 

стоять питання про економічне уповільнення та зростаючу 

нерівність, збільшуючи очікування від бенефіціарів ТНК щодо 

сплатити «справедливих» податків. Агресивне податкове 

планування в межах ТНК скорочує податкові надходження 

бюджетів на мільярди доларів і викривлює ринки як розвинутих, 

так і країн, що розвиваються, наприклад, шляхом деформації 

фінансових інвестицій та відхилення від нормальної податкової 

структури. Незважаючи на спроби скоординованих дій щодо 

регулювання штучного створення сприятливих для ТНК податкових 

ситуацій за рахунок приховування невизначеностей та прогалин в 

істотних питаннях оподаткування, які декларуються 

законодавством, ця проблема продовжує поглиблюватися. 

Зацікавленість крупного капіталу у розвитку інструментів 

мінімізації податкових зобов’язань та процеси активного розвитку 

фінансової індустрії та засобів комунікацій для її реалізації 

створюють умови для нарощування прибутків, які залежать від 

податкового планування, а не реальної економічної діяльності. 

Компанії, які розглядають можливості податкової оптимізації, 

найчастіше звертають увагу на можливості мінімізації 

оподаткування доходів. Податок на доходи підприємств залежно від 

особливостей національного законодавства у світі називається або 

податком на прибуток підприємств, або корпоративним податком. 

Податки в цілому та корпоративні податкові системи, зокрема, 

істотно відрізняються від країни до країни. Окреслимо особливості 

дизайну корпоративних податкових систем, прийнятих у світі. 

Податок на прибуток підприємств є прямим податком, який 

справляється майже всіма державами з компаній, які є резидентами 

цих держав, або з іноземних компаній, які здійснюють там свою 

діяльність.  
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Держави мають багато причин для справляння податку на 

прибуток підприємств, найважливішими з яких є наступні. По-

перше, залежність результативності економічної діяльності 

компанії від розвитку місцевої економіки в країнах, де ведеться ця 

діяльність. Обгрунтовано, що компанії повинні сприяти розвитку 

економіки тих держав, які вони обрають для ведення своєї 

діяльності.  

Іншою причиною оподаткування прибутку підприємств є 

необхідність забезпечення нормального функціонування системи 

оподаткування доходів фізичних осіб, яка в більшость країн є 

складовою національної системи оподаткування. Враховуючи ці 

причини, корпоративний податок на прибуток є важливим 

будівельним блоком для дизайну податкової системи більшості 

країн. Хоча правила нарахування податку на прибуток підприємств 

та ставки податку суттєво відрізняються в різних країнах, у 

більшості з них застосовується певна форма організації 

корпоративних податкових систем. Знання цієї організації може 

полегшити міжнародне податкове планування. 

Як правило, корпоративний податок на прибуток розраховується 

як продукт податкової ставки від бази оподатковування за певний 

час. Податкова база для податку на прибуток підприємств у 

більшості країн є виручкою компанії за мінусом її витрат, 

пов’язаних з усіма видами бізнесу, включаючи капітальні витрати, 

списання активів, а також роялті та виплачені відсотки. Однак 

більшість країн не дозволяють вираховувати дивіденди, виплачені 

компанією, з бази оподаткування.  

Для визначення прибутку для цілей оподаткування деякі 

держави, наприклад, Нідерланди, починають з прибутку компанії, 

який включено до фінансової звітності, та здійснюють певні 

коригування з метою розрахунку податку. Інші держави, наприклад 

США, мають чітке визначення прибутку у законодавстві про 

податок на прибуток підприємств. Але у будь-якому випадку, 

прибуток для цілі оподаткування може суттєво відрізнятися від 

прибутку, обчисленого для цілей обліку.  

Більшість держав відповідно до національного законодавства 

про податок на прибуток підприємств справляють цей податок з 

сукупного доходу компаній, які створені або зареєстровані у своїй 

країні. Тобто, прибутком (доходом) для цілей оподаткування є 
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сукупний (глобальний) дохід компанії, де б він не був зароблений. 

Щодо іноземних компаній, які ведуть діяльність у державі, то як 

правило, з них справляється тільки податок на прибуток з джерелом 

походження в межах цієї держави. В більшості країн збитки від 

одного виду  діяльності компанії можуть зменшити 

оподатковуваний дохід від іншого виду оподатковуваної діяльності 

цієї ж компанії. Аналогічно, деякі юрисдикції для цілей 

оподаткування дозволяють збитки одного року компенсувати 

прибутком наступного або попереднього року. Країни, що 

дозволяють таким чином компенсувати збитки, часто накладають 

обмеження на тривалість періоду, протягом якого збитки можуть 

бути використані для компенсації.  

Щодо ставок податку на прибуток підприємств, то їх значення 

відрізняються залежно від країни. У багатьох країнах є прогресивна 

система податкових ставок, за якої ставка податку збільшується із 

збільшенням прибутку. Часто увесь прибуток оподатковується за 

однією ставкою. Проте деякі держави запроваджують різні ставки 

для різних видів доходу, наприклад, приросту капіталу, процентів, 

роялті.  

Для компанії зменшення податку на прибуток підприємств 

можливо досягти або шляхом зменшення бази податку на прибуток, 

або ставки податку. Стратегія у цьому відношенні полягає в тому, 

що суб’єкти у країнах з високими податками шукають можливість 

знизити податкову базу, шляхом, наприклад, здійснення платежів, 

які підлягають вирахуванню для цілей оподаткування. Наприклад, 

структурний підрозділ компанії в країні з високими податковими 

ставками може здійснювати платежі до іншого структурного 

підрозділу компанії, розташованого у країні з низькими податками. 

Це створює податкову пільгу, оскільки такі платежі ефективно 

зменшують податкову базу в країні, яка має високу ставку податку, 

порівняно з вищою податковою базою в країні, яка має нижчу 

ставку податку. Прикладами подібних платежів для зменшення бази 

оподаткування  можуть бути сплата відсотків, процентів та роялті. 

У світі існують і нетипові форми оподаткування прибутку 

підприємств. По-перше, деякі країни стягують мінімальний або 

взагалі не обкладають податком прибуток підприємств у їхній 

юрисдикції. Такі країни, як правило, називають податковими 
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гаванями чи податковими притулками. Як правило, податкові 

притулки – це невеликі країни з розвинутими фінансовими та 

допоміжними галузями обслуговування, які обмежують обмін 

інформацією з іншими країнами. Податкові гавані привабливі для 

транснаціональних компаній, оскільки вони пропонують мінімальні 

податки та фінансову конфіденційність. У доповіді ОЕСР 1997 р. 

під назвою «Звіт про шкідливу податкову конкуренцію» [1] було 

визначено чотири ключові фактори для ідентифікації податкових 

притулків: нульовий або номінальний (низький) рівень 

оподаткування, відсутність ефективного обміну інформацією з 

іншими країнами, недостатня прозорість у застосуванні 

законодавчих, правових чи адміністративних положень, відсутність 

вимог щодо суттєвої діяльності, що приваблює інвестиції чи 

операції нерезидентів, метою яких є суто мінімізація 

оподаткування. 

Використовуючи інструменти податкової конкуренції, податкові 

гавані встановлюють сприятливі податкові режими для здійснення 

окремих видів діяльності, забезпечуючи високий рівень 

конфіденційності, лояльні регуляторні процедури або їх відсутність, 

низькі або нульові податкові ставки. В результаті компанії 

переводять окремі бізнес-процеси до «податкових гаваней» з країн, 

де безпосередньо розташовані виробничі потужності та 

здійснюється виробництво [2]. 

Наступною нетиповою формою оподаткування прибутку 

підприємств є пільговий податковий режим. Пільгові податкові 

режими, як правило, є частиною податкового законодавства країн із 

стандартним дизайном корпоративного оподаткування. Такі 

режими пропонуються для певних типів суб’єктів або певних видів 

діяльності. Пільгові податкові режими можуть бути результатом як 

зменшення податкової ставки, так і зменшення податкової бази. 

Типовими прикладами пільгових податкових режимів є режими 

IP/Patent Box, Interest-Box та режими, якими користуються певні 

галузі або види діяльності, наприклад, банківська, судноплавна, 

фінансова, страхова, електронна комерція чи штаб-квартира. 

IP/Patent Box режим забезпечує пільгове оподаткування доходів 

від об’єктів інтелектуальної власності, що існує у деяких країнах 

світу (в т.ч. на Кіпрі, у Бельгії, Великобританії, Угорщині). Цей 

режим дозволяє оподатковувати доходи (або прибуток), отримані 
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від об’єктів інтелектуальної власності, за ефективною ставкою, 

значно нижчою, ніж стандартна ставка корпоративного податку [3]. 

Використання ТНК податкових гаваней та пільгових режимів у 

своїх корпоративних податкових структурах протягом останніх 10 

років активно обговорюється на рівні ЄС та ОЕСР. 

Обгрунтовується, що податкові притулки та пільгові режими 

спричиняють шкідливі наслідки, наприклад, шляхом зниження 

рівня державних інвестицій або скорочення підтримки важливих 

соціальних програм, що в кінцевому підсумку погіршує економічне 

зростання на макрорівні. Агресивне податкове планування також  

викривлює конкуренцію, внаслідок чого компанії з 

транскордонними операціями отримують перевагу перед своїми 

конкурентами. Таке викривлення також може перешкоджати 

формуванню нових бізнесів – головним чином через відсутність 

рівних умов для нових учасників. 

Протягом останніх десяти років Організація економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР) намагається протидіяти 

стратегіям зменшення податкового навантаження ТНК. Це 

пов’язано з тим, що податкова відповідальність розглядається 

багатьма у громадянському суспільстві як питання справедливості, 

особливо враховуючи, що якщо не вдасться значно зменшити 

неподатковувані потоки доходів у межах ТНК, податкове 

навантаження на осіб з нижчим і середнім рівнем доходів 

посилиться, а нерівність доходів виділяється як найбільш 

ймовірний глобальний ризик у звіті Всесвітнього економічного 

форуму протягом ряду років. 

Результати цих спроб, представлені в остаточних звітах BEPS 

(Base Erosion and Profit Shifting), поки що розчаровують. По-перше, 

це пов’язано з залежністю реалізації більшості пропозицій ОЕСР 

від їх подальшого впровадження в національне законодавство та 

тіснішої співпраці між державами, а, очевидно, що багато країн 

(Україна, зокрема) можуть покращити свою податкову 

конкурентоспроможність через відставання в реалізації BEPS.  

По-друге, складно очікувати результативності від проекту BEPS 

в умовах збереження недоторканості архітектури міжнародної 

податкової системи. Така архітектура була адекватною рівню 

міжнародної економічної інтеграції у 1920-х роках, коли вона і була 



 Львів, 15–16 травня 2018 р. 114 

сформована. Але наразі проблематично оподатковувати 

транснаціональне підприємство як таке, що складається з багатьох 

незалежних національних формувань. 

По-третє, пропозиції ОЕСР щодо протидії BEPS є досить 

обережними – вони в основному спрямовані на явні випадки 

агресивного використання податкових правил. Очевидно, набагато 

прозорішим було б використання кількісних критеріїв для 

визначення податкового розриву (визнання податкового 

навантаження занадто низьким). В цьому сенсі заслуговує на увагу 

пропозиція професорів Яна Вельгєгерта та Хенка Ворджинга з 

Лейденського університету в Нідерландах, викладена в їх недавній 

статті «Податок на агресивне податкове планування» [4]. Автори 

пропонують запровадити оподаткування потоків відсотків та роялті 

в межах ТНК. Застосування такого податку спроможне значно 

зменшити неoподатковувані потоки доходів у межах ТНК, 

безпосередньо скорочуючи переваги ТНК у податковому 

плануванні.  
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ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЧИННИКА У СУЧАСНИХ 

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ 

 

1) Сьогодні у міжнародних відносинах спостерігається системне 

зростання рівня економічної детермінованості міжнародних 

процесів шляхом перегрупування пріоритетних цілей і завдань 

традиційних (держав) та нових транснаціональних суб’єктів 

міжнародної політики на користь отримання безпосередніх чи 

опосередкованих комерційних вигод від глобальних (політичних) 

процесів,  поліпшення участі у світовому поділі праці шляхом 

розширення ринків збуту продукції та послуг, залучення зі 

світового фінансового ринку до свого економічного обігу 

необхідних коштів  у формі кредитів та інвестицій, раціональної та 

ефективної інтеграції до транскордонних, регіональних, глобальних 

економічних об’єднань та врахування і пристосування до потреб 

глобалізаційних процесів.  

2) Так звана економізація міжнародних відносин 

супроводжується зростанням впливу транснаціональних 

комерційних суб’єктів ТНК, для яких немає поняття кордонів, або ж 

вони їх розглядають як певні політичні бар’єри чи обмеження; 

фінансові можливості окремих з них перевищують потенціали 

більшості держав світу, зрештою діяльність яких спрямована на 

підважування/стримування державних регулятивних функцій у 

міжнародному середовищі. Саме комерційні інтереси та економічні 

важелі впливу ‒ санкції, енергетичний шантаж, торговельні 

обмеження в умовах стрімкого розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій стають чи не головними інструментами 

ведення “гібридної політики” у глобалізованому світі.  

3) Міжнародні відносини попри певні контртенденції 

“ренесансу” держав у контексті актуальних економічних (політика 

економії та посилення державних регулятивних функцій), 

фінансових (рефінансування кризових банків, націоналізація), 
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соціальних (біженці) та, звісно, безпекових (тероризм, злочинність, 

також традиційна боротьба за ресурси, сфери впливу) проблем, усе 

ж таки все менше стають відносинами між державами, та все 

більше стосунками між економіками та суспільствами і засвідчують 

стрімку та сталу мегатенденцію до комерціалізації чи економізації 

міжнародних відносин. 

4) Світова політика завжди мала потужну економічну складову, 

яка раніше радше латентно, утім сьогодні все більш відкрито 

впливає на глобальні політичні процеси, відіграючи системотворчу 

роль у формуванні сучасної архітектури міжнародних відносин. 

Передумовами цього стало чимало тісно пов’язаних між собою 

політичних, економічних, соціальних, культурних, інформаційно-

технологічних та інших процесів, зокрема: поява та маніфестація на 

міжнародній арені після Другої світової війни нових акторів  – 

міжнародних економічних організацій на основі Бреттон-Вудської 

системи і Вашингтонського консенсусу, транснаціональних 

корпорацій, банківських установ, що доволі швидко посіли вагоме 

місце у системі міжнародних відносин; трансформація політичних 

пріоритетів держав на міжнародній арені: геостратегічна 

конкуренція за важливі у геополітичному та геоекономічному 

вимірі регіони (Південно-Китайське море, Арктика, Каспійське 

море тощо), боротьба країн за джерела сировини, доступ до 

глобальної інфраструктури, вигідні розміщення іноземних 

інвестицій, усе більше відстоювання інтересів економічної, зокрема 

енергетичної безпеки; “повзуча”, а подекуди стрімка (крихка 

державність, занепалі держави) ерозія державного суверенітету, де 

насамперед слабкі держави втрачають здатність контролювати 

економічні процеси як на глобальному (міжнародні організації, 

наддержави, ТНК), так і регіональному (ЗВТ, інші режими), і навіть 

на внутрішньому (олігархія, бізнес-сектор, власники стратегічних 

галузей (держави у державах), корупція) рівнях; поява нового 

чинника могутності/сили – енергоносіїв, насамперед нафти і газу, 

де показником могутності є рівень запасів, а критерієм сили – 

можливість транспортування, продажу, впливу на ціноутворення; 

перетворення енергетичного чинника на ефективний інструмент 

зовнішньої політики держав (США проти СРСР, ОПЕК проти 

Заходу, РФ проти України тощо). 

5) “Деформалізація” міжнародних (економічних) відносин, 
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перенесення глобальних економічних питань з формальних 

міжнародних інституцій (ООН, СОТ) до ексклюзивних клубів та 

платформ (“G-World”: G-7, G-20, G-77); успішність до того 

безпрецедентної моделі регіональної економічної інтеграції в 

Європі, яка запустила економічні інтеграційні проекти в інших 

регіонах світу (НАФТА, АСЕАН, МЕРКОСУР, ЕКОВАС тощо) і 

змінила структуру не лише економічних, а й політичних відносин 

країн (ЄС). Зрештою, серед системотворчих факторів міжнародного 

порядку все більшу роль відіграють світові економічні та 

інформаційно-технологічні тенденції – глобалізація і формування 

пост-індустріальної інформаційної  цивілізації, які об’єктивно 

ділять світ на політичних, економічних, інформаційно-

технологічних лідерів та аутсайдерів.  

6) У міру зростання відкритості світового господарства, 

інтенсифікації інтеграційних процесів, поглиблення і розширення 

міжнародного поділу праці (аутсорсинг) та інших проявів 

глобалізації економічний чинник посідає як ніколи важливе місце у 

структурі відносин між різними акторами міжнародних відносин. 

Фактично сьогодні характер світового лідерства визначають місцем 

та статусом лідера у світовій економіці, де фінансово-економічні 

показники держав, а також й інших суб’єктів, поступово витісняють 

традиційні військово-політичні критерії могутності країн 

(наприклад, ФРН). У сучасних міжнародних відносинах незмінно 

посилюється роль транснаціонального капіталу, що свідчить, утім, 

радше про докорінну трансформацію форм і механізмів 

взаємозв’язку політики та економіки на міжнародній арені, ніж про 

анонсовану радикальними науковцями денаціоналізацію 

міжнародних відносин. Залучення у світову торгівлю перетворилось 

на солідний та універсальний чинник зростання добробуту 

міжнародної спільноти. Простежується стрімка динаміка процесу 

інтернаціоналізації фінансового капіталу, особливо у контексті 

інтенсифікації міжнародних інвестиційних потоків, які ростуть 

швидше, ніж торгівля і виробництво.  Нові якості міжнародної 

економічної системи – поширення ринкової моделі світового 

господарства, лібералізація національних економік та їхня 

взаємодія, навіть взаємозалежність через торговельні й інвестиційні 

відносини, космополітизація зростаючої кількості суб’єктів 
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глобальної економіки (ТНК, банків, інвестиційних груп, страхових 

компаній, хедж-фондів тощо) значною мірою визначають характер 

сучасної системи міжнародних відносин. Світова економіка стала 

уже настільки взаємозалежною та самодостатньою системою, що 

інтереси усіх її активних учасників потребують збереження 

стабільності не лише в економічному, а й у військово-політичному 

вимірі – фактично вона відіграє сьогодні роль стабілізатора світової 

політики і сфери безпеки.  

7) Характерним для економізації є зростання та поглиблення 

нерівності між розвинутими державами та країнами, що 

розвиваються, і як наслідок – неоколоніальна стратифікація держав, 

які за рівнем економічного розвитку сформували два умовні полюси 

добробуту та впливу на світові економічні процеси – заможну 

Північ ((промислово) розвинуті країни, розташовані, здебільшого, у 

північній півкулі) та бідний Південь (країни, що розвиваються, які 

мають, переважно, колоніальне минуле). Під впливом цих процесів 

світова політика та економіка формують ситуативні альянси, 

підмінюють одна одну, чергуються між собою як суб’єкт та об’єкт – 

політика економізується, а економіка політизується, що 

проявляється у загостренні боротьби за джерела сировини та 

магістралі їхнього транспортування, за вигідні інвестиційні ринки, 

ринки збуту і праці, і де все більш вагому роль відіграє 

транснаціональний капітал та міжнародні економічні альянси. 

Звідси ‒ набуття популярності, принаймні у науковому середовищі, 

критичних підходів, які свідчать про слабкі місця, прогалини та 

дефекти подекуди неконтрольованої комерціалізації міжнародних 

відносин ‒ дискредитація неоліберальної парадигми, в рамках якої 

дерегуляція і лібералізація світової економіки призвели до 

специфічної “викривленої” моделі так званого спекулятивного 

“казино-капіталізму” з усіма його дериватами як “псуті кредити”, 

фондові спекуляції, хеджування, “фінансові піраміди”, “кредитні 

бульбашки” тощо. Ці процеси на тлі умовної бездіяльності держав 

спричинили затяжну економічну/фінансову/боргову кризу у 

багатьох регіонах світу, а в окремих країнах і до вкрай гострих 

політичних проблем (зокрема “грецька криза” в ЄС). Ще одним 

негативним аспектом економізації варто вважати поширену у світі 

культуру надмірного споживацтва, що супроводжується тиском 

постійного зростання на рівні індивідів, компаній, держав; 
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економічний ріст став універсальним критерієм добробуту, 

аксіомою успішності різних акторів, що з огляду на проблеми 

виснаження ресурсів, досягнення екологічних меж, забезпечення 

стійкого розвитку має сьогодні більш ніж сумнівний вигляд.  

8) З огляду на бурхливий розвиток інформаційно-

комунікаційних технологій  економізація призводить до зростання 

не лише економічного, а й, що набагато важливіше, технологічного 

розриву між країнами/населенням Півночі та Півдня. 

Незбалансований розвиток інноваційних і традиційних галузей у 

світі, коли ІКТ, генна інженерія, біотехнології та інші прогресивні 

сфери майбутнього розвиваються здебільшого на Півночі, тоді як 

Південь перетворюється на майданчик для перенесеного застарілого 

шкідливого індустріалізованого виробництва, електронного сміття, 

деградується до суто ринку збуту, а не інновацій, ще й 

перетворюється на інкубатор “мізків”, які потім перетягуються у 

розвинуті країни, “закладає міну сповільненої дії” для ще більшого 

розриву Північ–Південь у майбутньому. 

9) Зростання економічного чинника у міжнародних відносинах  

тісно перегукується сьогодні із зростанням глобальної нерівності як 

всередині, так і між країнами, причому йдеться уже не так про 

рівень фактичного добробуту, як про базові можливості/шанси для 

розвитку загалом. Реанімація “класової риторики” (багатий–

бідний), послаблення соціальної згуртованості, маргіналізація 

окремих соціальних груп, їхня радикалізація через соціальні 

проблеми, безробіття, недостатню інтегрованість безпосередньо 

пов’язані з такими насущними політико-безпековими проблемами, 

як міжнародний тероризм, релігійний екстремізм, транснаціональна 

організована злочинність та багато інших. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ 

ПРИКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЙ 

 

Сьогодні все частіше звертається увага на пряму залежність 

рівня національної безпеки від вирішення проблеми, пов’язаної із 

функціонуванням державного кордону, а також забезпеченням 

безпеки прикордонних територій в умовах євроінтеграційних 

процесів. Це обумовлює спрямованість досліджень у напрямку 

формування єдиних поглядів щодо феномену прикордонної 

безпеки, розробки механізмів її забезпечення, обґрунтування 

теоретико-методологічних основ прикордонної політики держави. 

На теперішній час зміст прикордонної безпеки містить в собі 

найважливіші проблеми безпеки: боротьбу  із контрабандою 

різноманітних товарів, транскордонною злочинністю, 

кіберзлочинністю, незаконною міграцією, тероризмом та 

екстримізмом. Фахівці стверджують, що при всій важливості 

охорони  кордонів, на тих кордонах, скрізь які проходять найбільш 

інтенсивні потоки, практично жодна з цих проблем не може бути 

ефективно вирішена. Прикордонна інфраструктура та охоронні 

системи, нажаль знешкоджують або перехоплюють лише невелику 

частину незаконного транзиту товарів й послуг [1]. У минулі роки 

прикордонна безпека розглядалася, насамперед, як бар’єрність, 

тобто здатність кордону слугувати ефективним захистом проти 

незаконних транскордонних потоків, або контактності, іншими 

словами його проникності. 

Віддаючи належне закордонним і вітчизняним дослідникам, які 

вивчали поняття прикордонної безпеки, слід виокремити варіант 

визначення, який запропоновано вітчизняним вченим Ю. 

Дем’янюком [2]. На засадах теорії національної безпеки він 

застосував атрибутивно-реляційний метод означення поняття 

“прикордонна безпека” через видову ознаку. Сформульована ним 

дефініція, розкриває сутність феномену прикордонної безпеки з 

позиції складової  національної безпеки, що характеризує  ступінь 
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захищеності  територіальної   цілісності та суверенітету держави, 

усіх сфер громадського життя й людської діяльності, прав та свобод 

громадян в прикордонному просторі. За нею досягається своєчасне 

виявлення, запобігання, нейтралізація реальних (потенційних)   

внутрішніх   і   зовнішніх загроз (реальних небезпек) та 

забезпечується сталий розвиток прикордонних територій, 

транспарентність державного кордону для здійснення 

транскордонної діяльності та подорожування осіб. Ураховуючи  

також той факт, що система прикордонної безпеки є 

багатокомпонентною (як і система національної безпеки), постає 

потреба у забезпеченні її функціонування та розвитку, тобто у 

забезпеченні життєздатності таких системоутворюючих елементів 

системи прикордонної безпеки, як національні інтереси. Під 

поняттям забезпечення прикордонної безпеки”, слід також розуміти 

систематичну діяльність державних органів, суспільних інститутів 

та окремих громадян, спрямовану щодо надійного захисту 

національних інтересів країни від зовнішніх і внутрішніх загроз, що 

виявляються в прикордонній сфері, та ефективна протидія їм [3]. 

Головним призначенням забезпечення прикордонної безпеки є 

створення  й підтримка  необхідного   рівня захищеності життєво 

важливих інтересів, який би створював сприятливі умови для 

розвитку особистості, суспільства й держави й виключав  небезпеку 

підриву суверенітету держави, зокрема України, ослаблення її ролі 

й значення як суб’єкту міжнародного права, обмеження її здатності 

реалізовувати національні інтереси в прикордонній сфері. На 

сучасному етапі прикордонна політика України формується, 

виходячи з пріоритетності національних інтересів і здійснюється 

шляхом реалізації відповідних програм у сфері захисту інтересів 

України на державному кордоні, у прикордонному просторі. Її 

основний зміст визначається стратегічною метою України, яка 

полягає в інтеграції до Європейського Союзу. Це потребує :  

- у стислі строки приведення  прикордонного законодавства 

України до норм європейського права;  

- забезпечення готовності до цього державних служб, людських 

ресурсів;  

- технічне переоснащення органів охорони та пунктів перетину 

кордону. 
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ЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ МИРУ У КОНТЕКСТІ 

ДОКТРИНАЛЬНОЇ ОЦІНКИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН В 

ЕПОХУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 

 

Епоха Середньовіччя почалася з розпаду Римської імперії у 476 

році і закінчилася періодом Просвітництва. У цей період 

формується новий устрій держав відповідно до певного правового 

порядку. Перед міжнародним правом стояли серйозні політичні 

виклики.  

Одним з таких важливих факторів, який впливав на міжнародні 

відносини, були війни загальноєвропейського масштабу. Їхній 

кровопролитний характер становив загрозу для цілих народів. В 

епоху середньовіччя війна була в центрі уваги як монархів, так і 

великих мислителів, де кожен намагався пояснити сенс та запобігти 

її розв’язанню.  

Війни часто виникали внаслідок появи нових держав, боротьби 

за розподіл влади, релігійні суперечки, але передовсім за володіння 

на Світовому океані. Незмінною ознакою великої держави був 

обов’язковий військовий флот або заморські володіння. Відтоді це 

стало одним із пріоритетних напрямків зовнішньої політики. 
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Для обмеження жахливих наслідків війни, хоча б настільки, 

наскільки це можливо, світова спільнота створила міжнародне 

гуманітарне право. Засада миру зобов’язує навіть під час війни. 

Міжнародне гуманітарне право має  вважатися одним з найкращих і 

найефективніших виражень внутрішніх вимог правди миру. 

Дотримання його приписів зобов’язує всіх. Треба цінувати і 

гарантувати його належне дотримання; треба працювати над його 

осучасненням точними нормами, які були б адекватними змінами 

сценаріям збройних конфліктів та використанню щораз нових і 

більш складних видів озброєння. 

Категорія миру з давніх-давен була головною темою не тільки в 

колі науковців, але й викликала зацікавлення на планетарному рівні.  

В переслідуванні цієї благородної цілі важливо було не тільки мати 

свідомість нормативних інструментів, до яких пристосувалося 

людство упродовж свого існування, але осягнути розумом 

поглиблення фази повільного історичного процесу, через який 

міжнародна  спільнота доходила до власної свідомості, через тисячі 

суперечностей та гучні невдачі, з тугою за миром чи принаймні за 

більшою гуманізацією озброєних конфліктів.  

Великий внесок у значення категорії миру в контексті 

доктринальної оцінки міжнародних відносин в епоху Середньовіччя 

зробив юрист-міжнародник Гуго Гроцій у своїй головній праці De 

iure belli ac pacis (Про право війни і миру) [1, р. 149], яка була 

вперше видана в Парижі у 1625 році, причому відразу кількома 

мовами. Численні дослідники його спадщини надавали йому різні 

титули: «батько права народів», «творець міжнародного права», 

«того, хто розпочав сучасну епоху природнього права» тощо[2, р. 

149]. Праці оригінального теоретика були і залишаються предметом 

багатьох розбіжних висновків. 

Часи, в які жив Гроцій, були дуже складними, як і його особиста 

доля. Європа на зламі XVI і XVII століть, зокрема Голландія, в якій 

він народився, була схильна до внутрішніх міжусобиць, роздерта 

релігійними суперечностями, поділена заплутаними династичними 

інтересами і знищена розходженнями міжнародних зацікавлень. 

Аналізуючи ці процеси, Гроцій у своїх роздумах не був вільним від 

внутрішніх розбіжностей. З одного боку, він стремів до надання 
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своїм ідеям універсального і непорушного значення, з іншого, – 

прагнув,  аби вони могли служити практичним потребам в його час.   

Гуго Гроцій був перейнятий концепцією миру. Він бажав 

відійти від сучасних політичних проблем і перейти до абстрактного 

світу універсальних ідей, тривалих і загальнолюдських. І тому він 

підійшов до розв’язання практичних труднощів, які виникали з 

інтенсивності локальних і міжнародних конфліктів, до мирної 

стабілізації стосунків, забезпечення торгівлі, охорони приватної 

власності тощо. У його поглядах відсутній суспільний радикалізм.  

Роздуми голландського науковця опираються на переконання, 

що народ, укладаючи угоду про створення держави, тим самим 

зрікається права на опір. Згідно з природнім правом, писав він, всі 

мають право на захист задля збереження себе перед кривдою. Це 

можливе за умови утвердження громадянського суспільства.  

Велика кількість цитат з античної літератури, середніх віків і 

часів відродження у творах Гроція свідчить про його велику 

ерудицію. Однак Гуго  Гроцій не перший, хто почав вивчати 

поняття миру в середньовіччі. Адже його попередник Альберіко 

Джентілі присвячує цій темі увесь ІІІ розділ книги з подібною 

назвою De jure belli. Тому вчені міжнародники часто порівнюють  

А. Джентілі з голландцем Г. Гроцієм [3], наголошуючи головним 

чином на перевазі одного над другим і підкреслюючи більшу 

компетентність Г. Гроція та важливість його головної праці De jure 

belli ac pacis, в якій він широко розглядає право миру, як ми бачимо 

це із назви книги. Насправді аргумент не  однозначний. І тема миру, 

яку розглядав як Г. Гроцій, так і А. Джентілі є, так би мовити, 

моментом завершення війни; його вивчають у контексті 

проблематики договорів про мир, говорячи про умови переможця, 

про направлення заподіяної шкоди, про трактування захоплених 

міст тощо. 

Альберіко Джентілі добре усвідомлює різницю, що випливає не 

тільки з назви його праці, в якій він опускає тему ставлення до 

права миру. У післямові, опублікованій в кінці третьої книги, А. 

Джентілі визнає, що не в змозі надати різнобічного трактування 

темі, каже, що залишає її майбутнім дослідникам, які забажають 

більше від нього посвятитися цій темі для детальніших пошуків.  

 «Метою війни є мир, у зв’язку з чим необхідно, щоб всі 

співдіяли» [4, р. 427]. Цією думкою А. Джентілі впроваджує в 
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третю, останню частину книги De iure belli. Якщо перші дві частини 

присвячені винятково причинам та методам ведення війни, то в 

третій йдеться про справи, які можуть виникнути на етапі її 

завершення. Вони стосуються поведінки переможеного ворога, його 

свободи, статусу, долі його міст, а також майна кожного зокрема. 

Між рядками, як це можна інтуїтивно відчути, міститься юридичне 

визначення трактату про мир, це формальне місце угоди, яка має 

встановити майбутні відносини між сторонами. В запобіганні 

всяких суперечок, навіть страху через вдавання до зброї, міститься, 

власне, сутність миру. «Мир полягає не в тому, щоб скласти зброю, 

але в усуненні всякого страху від самої зброї. І тому конфліктуючі 

сторони мусять робити все можливе, щоб встановити остаточний і 

вічний мир» [4, р. 527].  

 Варто зазначити, що мир не можна зводити лише до 

відсутності воєнного конфлікту, його треба розуміти, як наслідок 

порядку, прищепленого людській природі її Творцем, порядку, над 

реалізацією якого мають працювати ті, хто прагне до досконалої 

справедливості. Святий Августин визначив мир як tranquilitas  

ordinis, спокій порядку.  

 Події останнього століття нагадують нам, як ідеологічні та 

політичні системи перекручували правду, несучи терпіння і загладу 

незліченної кількості людей. За рішенням Генеральної Асамблеї 

Організації Об’єднаних Націй Всесвітній День Миру відзначається 

офіційно з 2001 року усіма державами –  членами ООН 21 вересня 

щороку. Ця дата нагадує, що встановлення справедливості та миру 

скрізь і для кожного є спільною справою всіх. 

 Мир – це незнищенне прагнення, притаманне кожному 

людському серцю, незалежно від її культурної ідентичності. Мир 

постає у новому вимірі: не тільки як відсутність війни, але як 

гармонійне співіснування окремих індивідів у суспільстві, що 

керуються справедливістю в суспільстві, в якому кожний з 

індивідів, наскільки це можливо, може осягнути цей ідеал. 

Справжній мир закликає до дієвих шляхів; заохочує до пошуку 

примирення, до вірності самому слову.  

 У сьогоденні засади миру постійно заперечує і ламає 

тероризм, який злочинним залякуванням та атаками тримає світ у 

стані переляку і непевності. Не можна забувати, що конфлікти та 
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нищівні війни, на жаль, постійно сіють сльози і смерть у різних 

кінцях світу. Існують ситуації, в яких наново виникають конфлікти, 

несучи величезне спустошення. Замість того, щоб всіляко 

утверджувати мир, влада розпалює у своїх громадян почуття 

ворожнечі до інших народів. В особливо небезпечних регіонах вона 

наражає на небезпеку хистку рівновагу, досягнуту коштом важких і 

тривалих перемовин, і таким чином, сприяє непевному та 

зловісному майбутньому людства.  

 Цінність миру вимагає, щоб усі, − чи то держави, які 

відкрито або потаємно мають атомну зброю, чи також ті, що 

прагнуть її мати, − погодилися зрозумілими та конкретними 

рішеннями змінити своє ставлення до цього, а також намагалися 

поступово та однозгідно роззброїтися. Міжнародне співтовариство 

повинно забезпечити право на мир, притаманне кожній особі і 

кожному народові.  
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РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ В 

СЬОГОДЕННІ, ОСНОВИ ЇЇ УПРАВЛІННЯ 
 

 Рада національної безпеки і оборони України — це 

координаційний орган з питань національної безпеки і оборони при 
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Президентові України. Згідно зі статтею 107 Конституції України 

РНБОУ координує і контролює діяльність органів виконавчої влади 

у сфері національної безпеки і оборони. Її рішення впроваджуються 

вказівками Президента України, а компетенція та функції 

визначаються законом. До РНБОУ входить: голова, секретар, 

постійні члени та члени Ради національної безпеки  і оборони. 

  Функції і компетенція Ради національної безпеки і оборони 

України(Стаття 3): 

• внесення пропозицій Президентові України  щодо реалізації 

засад внутрішньої  і зовнішньої політики у сферах національної 

безпеки та оборони; 

• координація та здійснення контролю над діяльністю органів 

виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони у мирний 

час; 

• координація та здійснення контролю над діяльністю органів 

виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони в умовах 

воєнного чи надзвичайного стану та при виникненні кризових 

ситуацій, що загрожують національній безпеці. 

Компетенція РНБОУ(Стаття 4): 

• розробка та розгляд на засіданнях питань, які належать до 

сфери національної безпеки і оборони, подання пропозицій 

Президентові України, ухвалення рішень щодо визначення 

стратегічних національних інтересів України, концептуальних 

підходів та напрямів забезпечення національної безпеки в різних 

галузях, зокрема політичній, економічній, військовій,інформаційній 

та інших. Створення проектів доктрин, законів, державних 

програм,законів, указів Президента України,директив Верховного 

Головнокомандувача ЗСУ, міжнародних договорів. Також важливою 

частиною її роботи є вдосконалення системи забезпечення 

національної безпеки та організації оборони, ліквідація, 

реорганізація,утворення органів виконавчої влади у цій сфері. 

РНБОУ повинна вжити заходів політичного, соціального, 

військового, інформаційного характеру згідно з масштабом 

реальних і потенційних загроз державі. Одним із ключових завдань 

є залучення контрольних, інспекційних і наглядових органів, які 

функціонують у системі виконавчої влади. Забезпечення і контроль 

надходження та опрацювання інформації, збереження її 
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конфіденційності. 

Основна організаційна форма діяльності — засідання. На 

засіданнях її члени особисто голосують. Тобто, присутність 

обов’язкова , а підміна не припускається. Можуть брати участь 

Голова Верховної Ради України , депутати, керівники центральних 

органів виконавчої влади, та інші особи, які не є членами 

організації. Рішення ухвалюються, коли є не менше як дві третини 

голосів. А затверджує їх Президент України. 

Повноваження Голови Ради національної безпеки і оборони 

України(Стаття 11) 

•  спрямування діяльності і здійснення загального керівництво 

роботою Ради національної безпеки і оборони України; 

•  затверджування перспективних та поточних планів роботи 

Ради національної безпеки і оборони України, час і порядок 

проведення її засідань; 

• особиста присутність на засіданнях Ради національної 

безпеки і оборони України; 

•  керування членами Ради національної безпеки і оборони 

України, пов'язані з виконанням покладених на неї функцій; 

• заслуховування поточної інформації Секретаря Ради 

національної безпеки і оборони України про хід виконання її 

рішень, у разі необхідності - винесення питання про стан виконання 

рішень Ради національної безпеки і оборони України на її засідання; 

• затверджування Положення про апарат Ради національної 

безпеки і оборони України, його структуру і штатну чисельність за 

поданням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України; 

Хоча сайт РНБОУ і зазнавав атак з боку хакерів, проте 

відновлював свою роботу. Та чи можна вважати, що Рада й справді 

виконує всі свої обов’язки, написані у Конституції? 

Іноді здається, що влада не повністю розуміє важливість 

реагування та ухвалення рішень спрямованих на ліквідацію 

інформаційних атак. Хоча імідж держави залежить спершу від її 

керівництва, й Ради національної безпеки зокрема. В умовах війни 

Україна веде недостатньо продуману зовнішню й внутрішню 

політику. Адже в двадцять першому столітті важливу роль 

відіграють не лише економічна, військова і політична складова, а й 

інформаційна. Вона входить до складу інших трьох сфер та є 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1446/2005/paran29#n29
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1446/2005/paran29#n29
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основним елементом просування держави на міжнародній арені. 

Для того, аби кожен з нас міг впевнено будувати плани на майбутнє 

Рада повинна шукати шляхи подолання внутрішніх і зовнішніх 

загроз у всіх сферах і керувати урядовими установами, 

підтримувати стратегічні комунікації як за межами держави, так і в 

ній. 

  На жаль, можна з упевненістю сказати, що на більшості 

інформаційних фронтах Україна програє, як всередині держави, так 

і зовні, що підтверджує рівень довіри громадян до влади, який з 

кожним роком стає нижчим. Тому , зважаючи на такі обставини 

можна вважати, що комунікація з народом або не відбувається, або 

відбувається непродуктивно, прикладом є відокремлення Луганська 

та Донецька. Якщо ж говорити про реальні прояви, згадаймо лише 

зловісну масштабну кібернетичну атаку вірусом “Petya.A”, який 

прешкодив роботі 30-ти банків і нших установ, РНБО зокрема. 

Також у 2013 році Росія запустила проект на телеканалі “Росія-24” 

під назвою “Развод по-украински”, спрямований висміяти бажання 

України підписати угоду про асоціацію з Європейським союзом. На 

це згідно з Конституцією РНБОУ мала відразу ж відреагувати, 

сприяти спеціальними засобами реалізації державної політики 

України в інформаційній сфері . Тобто, ідентифікувати, з якого саме 

місця здійснюється негативна кампанія , а потім дати інформацію та  

керівництву, вказівки, як реагувати, а ті, в свою чергу, повинні 

просувати та захищати національну точку зору. А всередині країни 

сценарії протидії повинна здійснювати Служба безпеки України. 

Проте опору не було, що і стало наслідком розділення України, 

окупації Криму та утворення ОРДЛО. 

.Отже, ситуація в країні змушує мислити і працювати на 

випередження, Рада національної безпеки й оборони, яка за своїм 

статусом повинна бути тим органом, який має вказувати президенту, 

уряду, політикам, які є небезпеки і як на них треба реагувати, поки 

не може впоратись з інформаційним тиском країни-агресора. Проте 

з кожним роком на гіркому досвіді вчиться та розвивається. 
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МАЛИЙ ПРИКОРДОННИЙ РУХ ЯК ФАКТОР ЗАГРОЗИ  

НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ 

 

Незважаючи на підписання Угоди про Асоціацію та вступ у дію 

Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між ЄС та 

Україною, незаконне перевезення та переміщення товарів чи інших 

предметів через митний державний кордон України не зупиняється. 

Причиною тому є встановлення високих мит на деякі групи товарів, 

бідність населення та високі ціни на товари. 

На запит щодо визначення видів товарів, їх вартості та груп 

осіб, якими було здійснено незаконне переміщення через 

українсько-польський кордон, Адміністрація Державної 

прикордонної служби України надіслала відповідь №41/Ц-354 від 

жовтня 2017 року. 

Перелік та вартість товарів, які були ввезені в Україну чи 

вивезені з неї за період з 1 січня 2012 року по 31 червня 2017 року, 

вказано у таблиці 1. 

Таблиця 1. 

Перелік та вартість товарів, які були ввезені в Україну чи 

вивезені з неї за період з 1 січня 2012 року по 31 червня 2017 

року.* 

Товари од.вим 
Загальна 

кількість 

Ввіз 

товару в 

Україну 

Вивіз 

товару 

з 

України 

сигарети млн. пач 5,00 0,03 4,97 

одяг тис. шт. 196,1 196,1 - 

мясопродукти тис. кг 124,3 124,3 - 

господарські тис. од 54 49,6 4,4 

http://www.rnbo.gov.ua/
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/183/98-вр
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD
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товари 

промислові 

товари 
тис. од 46,4 46,4 - 

автозапчастини тис.од. 38,5 38,5 - 

побутова техніка тис.од. 36,2 36,2 - 

предмети 

парфумерії 
тис. шт. 19,1 19,1 - 

взуття тис. пар 16,8 16,8 - 

вугілля тис. кг. 22,4 22,4 - 

бурштин тис.кг. 1,2 1,2 - 

долари США тис. дол. 419,5 152,5 267 

євро тис.євро 478,5 2,4 476 

 

*За даними Адміністрації Державної прикордонної служби 

України (лист № 41/Ц-354 від жовтня 2017р.) 

 

Як бачимо з таблиці 1, одним з товарів, який незаконно вивозять 

з України  в Польщу є сигарети. При перетині кордону, згідно норм 

польського законодавства, особа має право мати з собою 1 л 

алкоголю та 2 пачки сигарет.  

В рамках польового експерименту 5 листопада 2017 року нами 

було відтворено діяльність та механізм перетину кордону особами, 

які перетинають піший кордон Шегиня - Медика на українсько-

польському кордоні. Ми спробували реалізувати цей план і продати 

2 пачки сигарет та 1 л горілки. Дохід, який отримали від продажу 2 

пачок сигарет становив 37 грн. На продажі 1 л алкоголю (горілки) 

громадянин України отримує чистого доходу 73 грн.  

Також 3 жовтня та 5, 19 листопада 2017 року нами було 

проведено: 

- неформалізоване і наративне інтерв’ю, де учасниками 

виступили 35 осіб, які чекали своєї черги на пішому пункті 

пропуску «Медика» Польща та мають карту учасника Малого 

прикордонного руху; 

- польові, невключені спостереженнями за поведінкою осіб, 

які перетинали піший українсько-польський кордон Шегиня – 

Медика в напрямку Республіки Польща. 
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Щодо висновків, отриманих з результатів неформалізованого 

інтерв’ю, то варто зазначити те, що особи, які регулярно 

перетинають кордон пішого пункту пропуску в цілях вищевказаної 

торгівлі, добре орієнтуються у графіку чергувань митних та 

прикордонних служб Польщі на тому чи іншому посту. Також вони 

добре знають, коли на кордоні буде чергувати прикордонна зміна із 

собакою. В цей день людей, які переносять чи перевозять кількість 

товару (сигарети та алкоголь) більше, ніж дозволено 

законодавством Польщі, немає. Такі результати підтвердило 

польове спостереженнями проведене нами 19 листопада о 18:00 

польського часу.  

Результати невключених польових спостережень показали, що 

особи, які хочуть перетнути кордон із більшою кількістю 

вищевказаного товару, ховають його при собі на нейтральній 

території між пунктами пропуску України та Польщі. Вся ця 

процедура відбувається відкрито на очах у всіх громадян, які 

проходять нейтральну зону з метою перетину кордону. Також вони 

перепитують людей, чи ті не мають із собою вищевказаного товару 

та просять взяти його і перенести через кордон. 

При перетині кордону контрабандний товар витягується сміливо 

і відкрито на відстані 100-150 м від пункту пропуску польської 

сторони. А сам продаж відбувається на умовному стихійному 

ринку. 

Неформалізоване інтерв’ю з учасниками дало відповідь на 

запитання: «Чи легко знайти роботу на відстані 30-50 км від місця 

проживання?». (Відстань підібрана та рівна відстані, яка вказана в 

Угоді між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки 

Польща про правила місцевого прикордонного руху). Усі учасники 

інтерв’ю відповіли «Так». Більшість з них (55%) відмітила, що 

можна, але з низькою заробітною платою. 

Методом наративного інтерв’ю ми дізнались цінності 35 

респондентів та отримали відповідь на питання: «Чому особи, які 

займаються таким видом діяльності не влаштовуються на роботу у 

своїй місцевості?». Сукупність основних факторів, що є найбільш 

вагомими для таких людей – це вільний графік та можливість ним 

керувати у своїй роботі, фізично легка праця, можливість 

спілкуватись з людьми та отримати «живі» гроші «на руки». Багато 

учасників наративного інтерв’ювання скаржились також на своє 
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злиденне суспільне та соціальне життя, державну та місцеву владу, 

відсутність нормальних фінансових заробітків на території 

проживання.  

Через «гібридний» малий прикордонний рух з української 

сторони, окрім економічних показників, негативний вплив іде на 

регіональний розвиток прикордонних територій України; 

екологічну ситуацію на території, де розміщені пункти пропуску; 

порушення прав людини через роботу прикордонних служб Польщі, 

які дозволяють собі не обслуговувати людей, пояснюючи 

обмеженнями у їх кількості; дискримінацію за національною 

приналежністю, яка відчувається висловами зі сторони працівників 

прикордонних служб Польщі на громадян України, що перетинають 

кордон. 

 

Юрій Присяжнюк  

доктор.економічних наук, професор, 

Львівський національний  університет  

імені Івана Франка 

 

РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - ГОЛОВНА ЗАГРОЗА  

НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ 

 

Досвід регулювання національних економік країн у часи 

воєнних конфліктів показує: якщо почалася війна – все для фронту, 

все для перемоги. 

Незаконна анексія Криму, вторгнення регулярних частин 

російських військ на територію Українського Донбасу, тобто за 

суттю, війна Росії з усією Україною суттєво похитнула економічну 

безпеку України. Найголовнішою проблемою для України є 

забезпечення її національної безпеки. 

Нинішня безпекова криза вирізняється тим, що розгортається за 

умов глобалізації, тобто кардинального підвищення ступеня 

взаємної залежності суб’єктів міжнародної політики, а це вимагає 

підвищення рівня відповідальності учасників системи міжнародних 

відносин. Нехтування міжнародними зобов’язаннями, зокрема з 

боку впливових світових держав та їх об’єднань, призводить до 

небезпечних наслідків на регіональному та глобальному рівнях [1, 
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c. 46]. 

Російська агресія як головна загроза національній безпеці 

України та українців змушує нас обирати систему колективної 

безпеки та оборони країни за прикладом ряду пострадянських країн 

– через НАТО до ЄС. 

Вона «…підірвала ідею побудови системи загальноєвропейської 

безпеки, а також звела нанівець одне з головних досягнень, 

покладене у фундамент ОБСЄ, – Гельсінський заключний акт, в 

якому задекларовано такі міжнародні принципи, як повага до 

суверенітету, відмова від використання сили або погрози силою, 

визнання непорушності кордонів та територіальної цілісності 

держав, мирне врегулювання суперечностей, невтручання у 

внутрішні справи, повага до прав і свобод людини, рівноправ’я 

країн та право народів розпоряджатися власною долею, 

співробітництво між державами, дотримання зобов’язань згідно з 

міжнародним правом» [1, c. 45]. 

Доля Європи сьогодні вирішується в Україні, тому Україна 

мусить не тільки відстояти власну безпеку, а й зробити значний 

внесок у формування колективної безпеки в Європі. Звичайно, курс 

на європейську інтеграцію та євроатлантичну співпрацю пов’язаний 

з ризиками. Задекларований Україною курс на в євроінтеграцію як 

невід’ємну складову євроатлантичного простору зобов’язує її до 

розвитку нової суспільно-політичної моделі держави, відповідної 

стратегії розвитку економіки України, зокрема військово-

промислового комплексу. 

За умов війни економіка значною мірою тримається на 

самовідданій праці мільйонів українців та їхній волонтерській 

підтримці. Це підвищує відповідальність держави за оперативне 

вирішення проблем економічної безпеки. Як зазначав М. 

Єрмошенко, «… фінансова безпека є ґрунтовною складовою 

економічної безпеки держави. На фінансах базується будь-яка 

економіка, фінанси – кров економічної системи держави … 

підтримка фінансової безпеки держави є найактуальнішою. Вона 

зачіпає не лише державу загалом, а й усі галузі національного 

господарства, приватних підприємців, усі прошарки населення, 

суспільство» [2, с. 68]. Фінансову підтримку Україна від США та 

європейських держав отримала. Проте цієї допомоги, з огляду на 

загрози, які постають перед Україною, збереження міжнародної 
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безпеки, критично недостатньо обсяги кредитів міжнародних 

інституцій, обумовлені стандартними вимогами скорочення 

державних витрат, у тому числі на соціальні потреби, не 

враховують українських реалій, критично низького рівня життя 

більшості населення України, спричиненого, зокрема, воєнною 

агресією Росії, сьогодні не можна зменшувати ні з гуманітарних, ні 

з моральних міркувань. 

Відкритий конфлікт з Росією залишатиметься найбільшим 

викликом для національної безпеки України ще протягом кількох 

десятиріч, і покладатися треба на нестандартні інструменти 

міжнародної політики, які допоможуть їй стати справді незалежною 

демократичною європейською державою на противагу її 

авторитарному оточенню на сході 

Витрати на національну безпеку та оборону України сягають 90 

млрд. грн, що становить 20% державного бюджету. Проте складні 

обставини у країні не виключають позитивних змін у соціально-

економічній системі. Одним із нагальних  завдань є розробка 

національної політики вирівнювання доходів громадян у межах 

доступних ресурсів, що може стати головним засобом для зняття 

соціальної напруженості. Загальний механізм вирішення цієї 

проблеми варто запозичити з досвіду розвинутих країн. 
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