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 та природокористування 

 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД 

 

В сучасному економічному світі важливого значення набуває 

питання економічної безпеки, зокрема, її розгляд в контексті підвиду 

національної безпеки. Для ефективного становлення та підтримки даної 

системи в цілому варто визначити міжнародний досвід, щодо її 

забезпечення. Україна характеризується економічною системою, що 

розвивається, тобто вона є відносно молодою, щодо інших світових 

економічних систем, тому для її ефективного розвитку потрібно 

застосовувати для своєї практичної діяльності досвід інших провідних 

країн світу. Саме змістовний аналіз світового досвіду, який стосується 

уникнення та мінімізації загроз ендогенного та екзогенного характеру, 

дозволить країні вийти на новий рівень економічного розвитку. Окрім 

цього, варто також врахувати різні особливості розвитку саме 

української економіки для ефективного впровадження даного досвіду в 

українські реалії. 

На сьогодні для ефективного та стабільного розвитку економіки 

України потрібно розробити дієву програму економічного розвитку, 

яка включала б, в себе досвід провідних країн світу, щодо забезпечення 

національної безпеки. Для цього потрібно розглянути ті, кроки, які в 

свою чергу здійснювали країни зарубіжжя для ефективного розвитку 

власної економіки. Але перед цим, ми вважаємо за доцільне надати 

дефініції поняттям “економічна безпека” та “національна безпека” для 

того, щоб краще розумітись в основному спектрі економічного роз-

витку будь-якої країни світу. Саме для того, щоб запропоновувати певні 

дієві кроки, потрібно визначити теоретичні аспекти функціонування 

основних економічних понять, які лежать в основі даного дослідження. 

Відповідно до Закону України “Про національну безпеку України”                

від 21.06.2018 р. № 31 національна безпека України − це захищеність 

державного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного 

конституційного ладу та інших національних інтересів України від 

реальних та потенційних загроз [2]. 
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Зважаючи на різноманіття підходів та думок, щодо визначення 

даного поняття ми вважаємо за доцільне навести своє визначення. На 

нашу думку під економічною безпекою варто розуміти стан 

захищеності ресурсів від негативних зовнішніх та внутрішніх чинників. 

Під національною безпекою варто розуміти такий стан захищеності 

економіки країни, зокрема, її життєво важливих інтересів від 

негативного впливу чинників ендогенного чи екзогенного характеру. 

Варто зазначити, що в світі існують різні системи і моделі національної 

безпеки (рис.1). 

 

Рис. 1. Системи та моделі національної безпеки  

* складено автором на основі джерела [1] 

 

З рис. 1 ми можемо побачити, що у світі існують дуже різні системи 

й моделі національної безпеки, а саме: а) американська – орієнтована 

на поєднання зовнішньої та внутрішньої безпеки, яку використовують 

за взірець більшість держав; б) японська – з акцентом на внутрішню 

соціальну безпеку; в) китайська, яка є найконцентрованішим виразом 

систем безпеки держав, що здійснюють будівництво соціалістичного 

суспільства; г) інші системи − це системи, властиві державам, які 

нещодавно здобули незалежність, а також здійснюють глибинну 

переорієнтацію свого розвитку. 

Економічна стратегія США спрямована на зниження регуляторних 

бар'єрів, просування податкової реформи, поліпшення інфраструктури, 

в тому числі енергетичні та цифрові, і скорочують державний борг, 

обмежуючи федеральні витрати. Фіскальна реформа вже йде: 10 

корпоративних податків були знижені з 35% до 21% з очікуванням, що 

Системи 
та моделі 

національної 
безпеки

Американська

Японська

Китайська

Інші 
системи



Криза сучасної системи безпеки:  
у пошуках нового міжнародного порядку                              

15 

більш низькі ставки залучать транснаціональні корпорації і великі 

іноземні компанії. У той же час таке зниження податків стимулює 

великі американські компанії репатріювати свої доходи, отримані за 

кордоном Apple мають вже оголосили, що вони будуть репатріювати 

капітал, що генерується за кордоном − і стримує їх діяльність і 

інвестиції виходять з США та в іноземні економіки, особливо 

враховуючи, що правила, що регулюють виплати іноземним дочірнім 

компаніям, будуть посилюватися. Залучення економічна активність в 

США також збільшить інвестиції в виробництво і це побічно піде на 

користь малому бізнесу. Тим не менш, є багато сумнівів над тим, як 

компенсувати результуюче падіння податкових надходжень, особливо 

в короткостроковій перспективі. Найкритичніші голосу розглядають 

податкову реформу як чисту політику, якої не вистачає обґрунтування 

з реальної економіки. 

Економічна політика ЄС зосереджується на створенні робочих місць 

і стимулюванні зростання шляхом більш розумного використання 

фінансових ресурсів, усунення перешкод для інвестування та забез-

печення прозорості та технічної допомоги інвестиційним проектам. 

Країни ЄС координують свою національну економічну політику, щоб 

вони могли діяти разом, коли стикаються з такими проблемами, як 

економічна та фінансова криза. Ця координація ще більше підштовх-

нула 19 країн, які прийняли євро як свою валюту. Всі країни-члени ЄС 

(як усередині, так і за межами ЄС) є частиною економічного і 

валютного союзу, основи для економічного співробітництва, спрямо-

ваного на створення робочих місць і стабільного зростання, а також на 

координацію нашої реакції на глобальну економічну та фінансову 

ситуацію. виклики. 

Найбільш економічно ефективними є системи забезпечення еконо-

мічної безпеки Великобританії, Німеччини, Франції, Італії та Іспанії. 

Державна політика цих країн зорієнтована на підвищення ефективності 

національної економіки з одночасним підтриманням високого рівня 

економічної безпеки держави. Нові країни-члени ЄС (Болгарія, Поль-

ща, Румунія, Словаччина, Чехія, Угорщина) вже завершили реформи 

так званого «першого покоління» і вийшли на завершальний етап 

реформування системи забезпечення економічної безпеки держави. 

Досвід провідних країн світу, а також шляхи, які використовували 

ці країни, можуть лягти в основу концепції національної безпеки 

України. Але незважаючи на широкий спектр розвитку різних галузей 

даних країн варто зауважити, що вони також мають проблеми при 
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вирішення питання забезпечення економічної безпеки. До основних за-

грозливих чинників, які впливають на забезпечення стійкого економіч-

ного розвитку країн світу, а також України належать: безробіття;  

інфляція; зовнішній борг; злочинність; диференціація країн; зниження 

життєвого рівня населення; демографічна криза; міграційні процеси. 

Виходячи з вищепроведеного дослідження ми можемо зробити 

висновки про те, що економічна безпека країни є однією з найваж-

ливіших складових національної безпеки будь-якої країни світу, яка 

націлена та стабільний та ефективний розвиток своєї економіки. 

Провідні країни світу здійснюють важливі економічні реформи, щодо 

унеможливити виникнення загрозливих чинників як зовнішнього так і 

внутрішнього характеру. Наступними кроками для розбудови та 

зміцнення економіки України має стати виважена економічна політика 

зовнішньоекономічного характеру, тобто зміцнення торговельних 

зв'язків з іншими провідними країнами світу. На нашу думку саме це 

дозволить  Україні стати на щабель вище в економічному просторі. 
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DZIAŁALNOŚĆ EUROPEJSKIEJ AGENCJI STRAŻY 

GRANICZNEJ I PRZYBRZEŻNEJ W KONTEKŚCIE SZYBKICH 

INTERWENCJI NA GRANICACH ZEWNĘTRZNYCH UE   

 

Jednym z kluczowych zadań Europejskiej Agencji Zarządzania 

Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich 

Unii Europejskiej, a obecnie Europejskiej Agencji Straży Granicznej i 

Przybrzeżnej jest udzielanie wsparcia państwom członkowskim w 

sytuacjach wymagających zwiększonej pomocy technicznej oraz 

operacyjnej na granicach zewnętrznych. W kontekście kryzysu 
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migracyjnego w UE aktywność Frontexu w tym zakresie miała odgrywać 

kluczową rolę w utrzymaniu właściwego poziomy ochrony i kontroli granic 

zewnętrznych. Jednak zbyt slaby mandat agencji w ramach funkcji 

operacyjnej uniemożliwiał skuteczną realizację działań w tym obszarze. W 

planowanej prelekcji analizie zostaną poddane prawne oraz praktyczne 

aspekty organizacji szybkich interwencji na granicach zewnętrznych, 

zwracając szczególną uwagę na zmiany wprowadzone na mocy 

rozporządzenia z września 2016 r. powołującego do życia Europejską Straż 

Graniczną i Przybrzeżną. 
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Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій 

Ольга Руда 

Кандидат економічних наук, доцент,  

Львівський державний університет внутрішніх справ 

 

ПРОБЛЕМИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ 

УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  

 

Тривала економічна криза в Україні та наслідки гібридної війни з 

Російською Федерацією упродовж останніх п’яти років визначають 

стан зовнішньоекономічної безпеки нашої країни. Істотне зменшення 

обсягів експорту, що відбулося в 2014-2015 рр. внаслідок скорочення 

промислового виробництва та запровадження Росією торговельних об-

межень стосовно низки українських товарів і анулювання режиму віль-

ної торгівлі з Україною, стало вагомим чинником не лише зовнішньо-

економічної, а й інших складових економічної безпеки нашої країни. 

Кризова ситуація у відносинах з найбільшим торговельним партне-

ром України актуалізує завдання диверсифікації експортних поставок 

українських товаровиробників, що забезпечить реалізацію національ-

них інтересів в частині зміцнення незалежності та підвищення стійкості 

національної економіки. Розширення можливостей постачання укра-

їнських товарів на ринки розвинених країн пов’язане із впровадженням 

з 2016 р. низки торговельних преференцій в межах поглибленої та 

всеохоплюючої зони вільної торгівлі України з ЄС, а також ратифі-

кацією і набуттям чинності угоди про зону вільної торгівлі України з 

Канадою у 2017 р. Не зважаючи на це, процес диверсифікації 
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зовнішньої торгівлі України відбувається повільно і характеризується 

наступними проблемами. 

1. Росія й надалі залишається провідною країною-партнером, частка 

якої в загальних обсягах зовнішньої торгівлі товарами України має 

тенденцію до скорочення (з 32,4% у 2011 р. до 11,24% у 2018 р.), що 

відповідає критеріям економічної безпеки (не перевищує 30%). При 

цьому темпи зміни обсягів експорту України до Росії є нижчими, ніж 

імпорту. У 2018 р. експорт становив 92,8% від обсягу 2017 р., а імпорт 

– 112,3%, відповідно й негативне сальдо зовнішньої торгівлі зросло з 

3267,5 до 4438,6 млн дол. [1]. Позитивною ознакою географічної 

диверсифікації зовнішньої торгівлі України вважаємо збільшення у її 

обсягах частки Китаю до 9,4% у 2018 р., але в структурі експорту 

переважають сировинні товари.  

2. Не відбулося масштабної переорієнтації українських виробників з 

російських ринків товарів на європейські. Хоча у загальному обсязі 

зовнішньої торгівлі частка країн ЄС порівняно з 2016 р. збільшилася і 

становила в експорті 40,5%, в імпорті – 41,9% (за 2016 р. відповідно 

37,1% і 43,7%) [2], частка основних країн-партнерів зросла неістотно. 

Так, у загальному обсязі зовнішньої торгівлі України частка Німеччини 

збільшилася з 7% у 2015 р. до 7,8% у 2018 р., частка Польщі – з 5,7% до 

6,6%, Італії – з 3,9% до 4,5%. При цьому, у 2018 р. серед вказаних країн 

позитивним сальдо характеризується лише зовнішня торгівля товарами 

з Італією (597,7  млн дол.), а з Німеччиною та Польщею воно є 

від’ємним і становить відповідно 3774,7 та 377 млн дол. 

У короткостроковій перспективі Україна не отримала вагомого 

ефекту від Угоди про вільну торгівлю з Канадою. За даними офіційної 

статистики частка цієї країни у загальному обсязі зовнішньої торгівлі 

України у 2018 р. становила 0,39% і збільшилася лише на 0,09 

процентних пункти порівняно з 2015 р., хоча за рік дії угоди (з 2017 р. 

по 2018 р.) обсяги експорту українських товарів зросли на 55%, а 

імпортні поставки – на 11% [1]. Серед головних проблем низького 

товарообігу між Україною та Канадою варто виділити географічну 

віддаленість канадського ринку, недостатнє стимулювання попиту на 

товари з високим рівнем доданої вартості на ринку через відсутність 

необхідної кількості торговельних представництв та неспроможність 

вітчизняних експортерів фінансувати рекламні кампанії щодо 

просування їх товарів. Подібні проблеми супроводжують розширення 

присутності українських товарів і на ринках азійських країн. 
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3. Важливою характеристикою з точки зору економічної безпеки є 

структура зовнішньої торгівлі України, а саме частка високотехно-

логічних товарів в експорті, яка збільшилася з 6,5% у 2015 р. до 7,1% у 

2018 р. Попри зростання високотехнологічного експорту, коефіцієнт 

технологічної залежності України, який визначається відношенням 

обсягів імпорту високотехнологічної продукції до обсягів її експорту, 

має тенденцію до зростання з 1,84 у 2015 р. до 2,5 у 2018 р. (згідно 

критеріїв економічної безпеки цей показник не повинен перевищувати 

1). Значною мірою це обумовлене істотним переважанням імпорту 

високотехнологічної продукції над експортом: у 2018 р. частка 

високотехнологічних товарів (30, 85, 88, 90 групи) у імпорті становила 

14,7% і була удвічі більшою за частку високотехнологічних товарів у 

експорті. Скорочення обсягів високотехнологічного експорту України 

на 16% у 2018 р. порівняно з 2013 р. пов’язане із проблемою 

переорієнтації виробників високотехнологічної продукції з російських 

ринків на ринки інших країн. 

У структурі експорту до ЄС найбільшу частку складає продукція 

агропромислового комплексу та харчової промисловості – 32,2%, 

недорогоцінні метали та вироби з них – 21,4%, у т. ч. чорні метали та 

вироби з них – 20,2%, механічні та електричні машини – 14,2% [2]. 

Варто зауважити, що згідно статистичних даних [1] механічні та 

електричні машини (84-88 товарні групи) становлять 24,6% усього 

обсягу експорту України до Росії. Основою експорту до Канади є 

сировина (чорні метали – 27,5%, мідь і вироби з неї – 18,6%, продукти 

переробки овочів – 7,7% [1]), частка механічних та електричних машин 

не перевищує 15%, при цьому експорт електричних машин у 2018 р. 

зменшився на 55%, а залізничних локомотивів – майже на 85% 

порівняно з 2017 р. 

Розглянуті проблеми географічної диверсифікації та структурної 

оптимізації експорту України обумовлюють низку завдань внутрішньої 

політики держави, спрямованої на підтримку високотехнологічних га-

лузей промисловості як важливого чинника зовнішньоекономічної 

безпеки.   
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УКРАЇНА У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ БЕЗПЕЦІ: ПОВНОПРАВНИЙ 

СОЮЗНИК ЧИ БУФЕРНА ЗОНА? 

 

Події кінця 2013 початку 2014 років продемонстрували усьому світу 

бажання українського народу стати невід’ємною частиною 

демократичного суспільства та розірвати багаторічне ярмо, яке 

одягнула на Україну Російська Імперія. У цій ситуації бажання України 

інтегруватися у міжнародні співтовариства такі як ЄС та НАТО набуло 

чітких окреслених рис та сформувало остаточний вектор зовнішньо-

політичного курсу нашої країни. З початком збройної агресії Росії 

проти України головним питанням стала співпраця у сфері безпеки та 

оборони із нашими західними партнерами. З огляду на це, співпраця 

України, ЄС та Північно-Атлантичного Альянсу щодо забезпечення 

військової безпеки стала найбільш актуальною за усі минулі роки. 

Необхідність поглиблення співробітництва в окреслених межах стає 

очевидною, аналізуючи зовнішню політику Кремля. Не секрет, що 

Росія продовжуватиме намагатися повернути Україну у сферу свого 

впливу чи навіть перетворити її на одну із свої провінцій, незважаючи 

на можливі наслідки та потенційні втрати у політичному та 

економічному аспектах. Вже зараз Кремль активізується у цьому 

напрямку шляхом втручання у внутрішні справи нашої держави, 

надаючи матеріальну, а у окремих моментах військову підтримку 

радикально налаштованим рухам та окремим політичним угрупу-

ванням, нарощуючи розвідувальну діяльність проти нашої держави, 

посилюючи інформаційно-психологічний тиск на Україну з метою 

дестабілізації соціально-політичної обстановки. 

Оцінюючи усі можливі ризики та усвідомлюючи агресивні наміри 

Москви щодо України, ЄС не виключає перспективи подальшого 
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розвитку російської експансії на західному напрямку. Усвідомлюючи 

серйозність ситуації, Брюссель намагається використовувати усі 

можливі варіанти забезпечення безпеки на території Євросоюзу і не 

лише за допомогою НАТО. Результатом цього стало створення 

оборонного союзу PESCO (Permanent Structured Cooperation), мета 

якого дати новий поштовх європейській співпраці в галузі оборони і 

військової промисловості. За допомогою PESCO реалізується можли-

вість спільної розробки групою країн членів-ЄС проекту майбутнього 

розвитку, передбачена ще в Лісабонському договорі. Паралельно, 

країни ЄС нарощують співробітництво в рамках НАТО, зокрема 

шляхом збільшення витрат на оборону. 

Проте, аналізуючи розвиток геополітичної ситуації, постає питання: 

де місце України і яка її роль у забезпеченні системи колективної 

безпеки у Європі? Результати останньої Мюнхенської конференції 

продемонстрували певні зміни у поведінці світових лідерів стосовно 

України. Впродовж останніх чотирьох років Україна бере участь у 

конференції, що цілком логічно, зважаючи на анексію Криму та 

російську агресію на Донбасі. Проте, останній візит керівництва 

держави до Мюнхена змушує замислюватися щодо майбутнього 

України та подальшої підтримки з боку наших союзників по 

антиросійській коаліції. Світова спільнота дала чітко зрозуміти, що 

розцінює Росію як частину світової «вісі зла» і не планує припиняти 

економічного та політичного тиску на країну агресора. Проте, попри 

негативне ставлення наших союзників до зовнішньої політики Кремля, 

Україні послали чіткий меседж, що настав час більш дієвих кроків в 

напрямку реалізації задекларованих реформ і в цілому порятунок це 

власна справа кожного. Захід готовий продовжувати надавати 

підтримку Україні, але на даний час це не єдина і не основна проблема, 

яка стоїть на порядку денному. 

Незважаючи на заяви України про свою цілковиту готовність 

інтегруватися у систему світової безпеки, Захід не поспішає давати 

однозначної відповіді чи готові до цього у PESCO та НАТО? І якщо 

керівництво НАТО розглядає Україну як потенційного партнера у 

майбутньому, проводить консультації, налагоджує співробітництво у 

військовій та політичній сферах, проводить спільні навчання, тощо, то 

основним неофіційним посилом зі сторони PESCO є те, що дана 

організація є закритим «клубом для обраних», де Україні на даний час 

не має місця. 
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Споглядаючи за розвитком геополітичної ситуації на Європей-

ському континенті, складається враження, що стосунки між Україною 

та ЄС носять характер своєрідної гри, яка відбувається не за нашими 

правилами і навіть не на паритетних засадах. Щоразу як тільки Україна 

починає діалог про поглиблення інтеграційних процесів у безпекову 

систему ЄС, наштовхується на прихований спротив зі сторони окремих 

учасників переговорного процесу, що в перспективі унеможливлює 

подальший розвиток співробітництва у вигідному для Києва форматі. 

Прикладом цього стало рішення Німеччини та Франції не скеро-

вувати у Чорне море кораблі ВМС вказаних країн, щоб не провокувати 

Росію на відповідні дії. Також варто звернути увагу на позиції Берліну 

щодо будівництва Північного потоку 2, який безпосередньо загрожує 

енергетичній безпеці України та посилює позиції Росії у Європі. До 

того ж, слід наголосити на політиці «м’якого» тиску на Москву в 

українському питанні, а також відсутності бажання запроваджувати 

санкції проти бюджетоутворюючих галузей економіки РФ. 

Зважаючи на події останніх п’яти років можна з упевненістю сказати 

про відсутність бажання у Брюсселя бачити Україну повноправним 

членом європейської спільноти чи НАТО. Статус «буферної зони» 

доволі вигідний у контексті теперішніх взаємовідносин між ЄС та 

Росією. Обмежуючись загальними обіцянками щодо вирішення 

українського питання Брюссель не дає підстав Москві загострювати 

конфронтацію та дозволяє зберігати відносний спокій на континенті. 

Головним залишається питання як довго дана ситуація буде 

вигідною для ЄС та НАТО і чого в перспективі слід очікувати Україні 

від такої політики примирення?  

 

 

Олег Бобіна 

кандидат історичних наук, доцент,  

Національний університет кораблебудування  

імені адмірала Макарова 

 

КОМІНТЕРН, СВІТОВА РЕВОЛЮЦІЯ І МІЖНАРОДНА 

БЕЗПЕКА: ІСТОРІЯ І УРОКИ ДЛЯ СУЧАСНОСТІ 

 

В березні 2019 р. виповнюється сто років Комуністичному 

інтернаціоналу ‒ організації, яка майже чверть століття «лякала» 

Європу, Азію і Африку війною проти буржуазії і світовою революцією, 
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і таким чином була важливим чинником світової безпеки. 

Комуністичний інтернаціонал (Комінтерн) створювався Російською 

комуністичною партією (більшовиків) для реалізації теоретичних 

постулатів «світової (європейської) революції» і «перманентної 

революції» в Європі. Революція в Германії (листопад 1918 р.) та в ряді 

інших країн вселяла надію у вождів більшовицької революції у 

встановлення влади рад в Європі. На очах революційних лідерів 

реалізовувалась формула: руський почне, германець ‒ продовжить, 

англієць ‒ поставе крапку в завершенні пролетарської революції. 

Маніфест Комінтерну відкрито проголосив необхідність встановлення 

радянської влади, за російським зразком, всюди, де трудящі маси 

живуть свідомим життям. Маніфест закликав не боятись громадянської 

війни яку розв'язує буржуазія, а відповісти ударом на удар. Маніфест 

закінчувався гаслом до об'єднання з метою повалення буржуазного 

світового порядку і побудові на його місці соціалізму. Автор маніфесту 

‒ відомий міжнародний політичний діяч, який народився в степовій 

Україні, навчався в Миколаєві, і вперше був заарештований в цьому ж 

місті, це ‒ Лев Троцький (Бронштейн, 1879‒1940). 

Слід нагадати, що вже в січні 1918 р. Декларація прав трудящого та 

експлуатованого народу проголосила курс «на перемогу соціалізму в 

усіх країнах». В квітні 1919 р. В. Ленін висловив думку про те, що до 

перемоги над капіталістами в усьому світі залишилось лише кілька 

місяців (ПЗТ, т. 38, с. 295). Після поразки т. зв. угорської революції 

(1919) Л. Троцький висловив думку про відтермінування європейської 

революції і запропонував повернутися на Схід. Створити на Уралі чи в 

Туркестані революційну академію, політичний і військовий штаб 

революції в Азії, які можуть бути дієвішими ніж в Європі. Але вожді 

Комінтерну захоплені наступом «червоної» армії на Польщу восени 

1919 р., все ще сподівались на революцію в Європі. Остаточна відмова 

від експорту революції відбулась лише після поразки комуністичного 

повстання в Гамбурзі (1923). Хоча Г. Зінов'єв (1883‒1936), який теж 

народився в Україні, рекомендував РКП(б) і Комінтерну мобілізувати 

всі ресурси для германського пролетаріату, в тому числі людьми, 

зброєю, хлібом. 

Таким чином, з 1919 по 1923/24 рр., більшовицька Росія заявляла і 

підтримувала революційні організації і рухи. В Азії, ця підтримка не 

припинялась ні в 20-ті, ні 30-ті роки. Відмовившись від відкритого 

«експорту» і «підштовхування» революції радянська Росія не 

відмовилась від ідеї активно-агресивного впливу і підтримки агентів 
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впливу. Так поряд з Комінтерном, при його посередництві були 

створені і фінансувались ряд міжнародних організацій. Це такі 

організації як: «Міжнародна організація допомоги революціонерам» 

(МОДР, «Червона допомога», 1922), «Профспілковий інтернаціонал» 

(«Профінтерн», 1921), Міжнародна робітнича допомога (Міжробдоп 

(«Межрабпом» ‒ рус.), 1921), Комуністичний інтернаціонал молоді 

(КІМ, 1919), Селянські інтернаціонал (Селінтерн («Крестинтерн» ‒ 

рус.), 1923), Антиімперіалістична ліга (1927), Спортінтерн (1921), 

Міжнародний жіночий секретаріат, Міжнародне об'єднання 

революційних письменників, Міжнародне об'єднання революційних 

театрів, Міжнародний комітет друзів СРСР, Інтернаціонал 

вільномислячих пролетарів, Інтернаціонал квартиронаймачів. 

Комінтерн мав свої навчальні заклади такі як: Міжнародна ленінська 

школа (1925‒1938), Комуністичний університет національних меншин 

Заходу (1922‒1936), Комуністичний університет трудящих сходу 

(1921‒1938), Комуністичний університет трудящих Китаю (1925‒

1930). З 1921 р. Комінтерн почав видавати свої журнали ‒ Інпрекор 

(International press correspondence) трьома мовами ‒ германською, 

французькою, англійською. Редакція журналу розташовувалась в 

Берліні і Відні. Таким чином, за допомогою Комінтерну і ряду 

«громадських» організацій, радянською Росією була створена мережа 

впливу в Європі. Ця мережа використовувала природню інтелекту-

альну опозицію великої частини населення до буржуазно-демократич-

ної влади і створювала необхідний фон для громадської думки щодо 

СРСР. Саме тому більшість т. зв. інтелектуальної Європи не визнавали 

Голодомор, масові депортації і репресії. Необхідність використати силу 

Британії і США призвела до розпуску Комінтерну. В 1944 р. Комінтерн 

припинив свою діяльність. Але діяльність з підтримки утвореної 

мережі не припинялась. Радянська російсько-імперська зовнішня полі-

тика поєднувала як «гарячі» методи боротьби (провокування і участь в 

локальних конфліктах по всьому світу, 30-33 збройних конфліктів, за 

різними підрахунками) так і «боротьбу за мир» в євроатлантичному 

світі. Тобто, ідея «світової революції» переносилась на «нові» терито-

рії, в Азію, Африку, Латинську Америку. На «старих» євроатлантичних 

територіях провокувались соціальні конфлікти, загострювались 

існуючи, вносилось напруження в соціальну систему у вигляді 

негативного ставлення до «своєї» влади, натомість формувалось 

позитивне ставлення до «справедливої» СРСР‒Росії. Тільки в 90-ті рр. 

відкрилась і «швидко закрилась» інформація про діяльність міжнарод-



Криза сучасної системи безпеки:  
у пошуках нового міжнародного порядку                              

25 

ного відділу ЦК КПРС. Цей відділ відповідав за зв'язок з комуністич-

ними і лівими партіями, які не були при владі, а також прорадянськими 

і прокомуністичними товариствами і т. ін. Особливою була роль КДБ в 

реалізації «м'якої» сили в радянсько-російські часи. 90-ті рр. ХХ ст. 

стали часами як тимчасового занепаду системи впливу, так і її 

переформатування. 

Керівництво сучасної Росії зрозуміло необхідність формування 

«нового образу, нової Росії». З 2000-х рр., за допомогою великих 

фінансових ресурсів, шляхом підкупу і хабарництва, за допомогою 

контрольованих ЗМІ, т. зв. культурно-просвітницьких організацій, 

іншими методами Російська постмодерністська імперія почала 

формування «нової», «віртуальної», «паралельної» реальності. В 

2008 р. відбулось перше тестування системи оцінювання масштабних 

агресивних дій Росії на пострадянському просторі. Західні т. зв. 

інтелектуали і політики проігнорували виступ В. Путіна в Мюнхені, а в 

2017 р., через 10 років, могли оцінити попередження про «нову роль 

Росії в світі». Євроатлантичний світ обравши тактику «замирення» 

Росії отримав агресивні війни останньої в Грузії, Україні, Сирії, розга-

лужену систему агентів впливу, і потужну гібридну, перш за все 

медійну війну. Так, «нащадки» Комінтерну ‒ телебачення «RT», 

«Sputnik», RSFM здійснюють мовлення на 31 мові в Китаї, США і 

Європі. А керівник RT М. Симоньян відкрито заявляє: «Важливо, щоб 

був канал, до якого б люди звикли, який би їм подобався, і ось коли 

треба, ти показуєш їм що треба. Певним чином, не мати свого іномов-

лення, це все одно що не мати міністерства оборони. Коли війни немає, 

воно начебто і не потрібно. Але коли війна є, це прямо критично». 

Які висновки і уроки можна винести з діяльності Комінтерну і його 

нащадків? Російська влада з ХІХ ст., з часу коли стала активним 

гравцем-актором на європейській арені використовує не лише армію і 

зброю економіки, але і підкуп для створення необхідної т. зв. 

громадської думки. Російська влада, в тому вигляді яка вона є зараз не 

припинить поєднання війни і пропаганди для досягнення своєї мети. 

Росія як держава не боїться війн. Більш того російська влада готова до 

війн, адже війни тільки зміцнюють «порядок» в Росії. Натомість влада 

Росії боїться бунтів, смут і революцій. Захід боїться війн, але не боїться 

соціальних конфліктів і революції. Саме тому Росія провокує Захід 

війнами, розуміючи, що не отримає адекватної відповіді. Саме тому 

російська влада використовуючи демократичні можливості поширює 

соціальні конфлікти на європейському континенті поєднуючи методи 
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«brutal power» і «soft power». Таким чином російська влада досягає 

своєї мети ‒ поширення свого впливу, як мінімум на т. зв. 

пострадянський простір. Ті держави і суспільства які бажають 

перешкодити «м’якому» російському вторгненню мають об'єднати 

зусилля, а не діяти поодиноко. Політика має бути скоординована і перш 

за все в медійній, освітній, видавничій сферах, в глобальному 

культурному просторі. 

 

 

 

Dmytro Bondarenko 
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THE DOWNFALL OF EMPIRES AND THE FORMATION  

OF NEW SYSTEM OF INTERNATIONAL RELATIONS  

IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE, 1918-1920 

 

As a result of World War I, the international situation in Central and 

Eastern Europe has been changed dramatically. During 1918-1919 the 

collapses of Russian and Austro-Hungarian Empires led to the formation of 

newly independence states. Moreover, the revolution processes in Russia and 

Austro-Hungary had common features: the abdication of the Emperor, the 

disintegration of Empire and then the Bolshevik’s putsch. In both cases, the 

centers for the spread of Bolshevism were precisely the cores of the former 

Empires: Russia and Hungary, and they were considered as the bases for 

Bolshevism enlargement and so-called World revolution. 

The main threat of international order was Bolshevism, because of the 

doctrine of the dictatorship of the proletariat as an attempt to replace nation-

state with class-state. More precisely, in V. Lenin’s opinion, unconditional 

self-determination should be only the right of the proletariat, because the 

concept of nation is related to bourgeoisie. The Bolsheviks’ main goal was 

to destroy all nation-states and create the World Soviet Republic by means 

of so-called “export of revolution” or “triumphal march of Soviet power”. 

In response to the Bolshevik threat there were wars for independence, 

counter-revolutions and interventions by neighboring states in Central and 

Eastern Europe and finally Cordon Sanitaire. 

Geopolitically Cordon Sanitaire was a continuation of the so-called 

“Barrier Belt”, created by Germany during the Brest-Litovsk system and 
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consisted of the buffer states, separating Soviet Russia from Europe: The 

Kingdom of Finland, The Kingdom of Lithuania, The Baltic Duchy and The 

Ukrainian State. After the defeat of Germany, the Bolsheviks broke down 

the Barrier Belt, but they managed to firmly establish the soviet power only 

in Ukraine and for a short time in Hungary and some parts of Germany. In 

this regard, Cordon Sanitaire had a slightly different configuration and 

included: Finland, Estonia, Latvia, Poland, Romania, Czechoslovakia and 

Yugoslavia, in order to prevent the enlargement of Bolshevism from soviet 

Russia and Hungary. 

The ideology of the Barrier Belt was a monarchist counter-revolution and 

restoration monarchies under the protectorate of Germany, which sought to 

consolidate its influence in Eastern Europe by spreading its dynasties. For 

example, Frederick Charles of Hesse-Kassel (Friedrich Karl von Hessen-

Kassel) was proclaimed as a King of Finland, Wilhelm of Urach (Wilhelm 

Karl von Urach) was proclaimed as a King of Lithuania, and Duke Adolf 

Friedrich of Mecklenburg-Schwerin (Adolf Friedrich, Herzog zu 

Mecklenburg-Schwerin), was proclaimed as a Regent of the Baltic Duchy. 

The defeat of Germany in the First World War automatically led to the 

abdication of thrones and the fall of the German dynasties in the region. In 

contrast to Germany, the leading Entente powers, first of all, France, the 

United Kingdom and the United States, connected the recognition of the 

independence of the new states with a republican form of government. Thus, 

two kingdoms (Finland (1918-1919) and Hungary (1919-1944)) existed 

without kings.  

Both the Barrier Belt and Cordon Sanitaire were based on fundamentally 

different systems of international relations. In the first case it was the 

unipolar Brest-Litovsk system, where Germany was the only center of 

power, and in the second case it was the multipolar Versailles or Riga-Tartu 

system, with leading role of France, the United Kingdom and the United 

States and the new actors such as Finland, Poland, Romania as the regional 

centers of power. In the first case, Germany was forced to expend its military 

potential to ensure the regional security, because new buffer states were 

rather objects than subjects of international relations. Consequently, the 

defeat of Germany in the First World War automatically led to the 

destabilization and the downfall of the Brest-Litovsk system, since the new 

states (excepting Finland) did not have the necessary military potential to 

repel Bolshevik aggression. In the second case, the absence of only one 

superpower prompted France and Britain to increase the defensive potential 

of the states of Cordon Sanitaire by providing military-technical assistance: 
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Great Britain – to Estonia and Latvia, and France – to Poland, Romania and 

Yugoslavia, since the war-drained Great Britain and France could not fully 

replace the German troops. As a result, new regional centers of power 

emerged, claiming to be independent subjects of international relations: 

Finland and Romania – on the flanks of Cordon Sanitaire to protect Scan-

dinavia and the Balkans and Poland – in the center to protect Central Europe. 

Finland, Romania and Poland were the key states of Cordon Sanitaire. 

Actually, it should be noted that the appearance of the Barrier Belt and 

Cordon Sanitaire had one main reason: the inability to suppress Bolshevism 

in Russia both by the direct military intervention and by the military-

technical assistance to the Russian white forces, due to the limited military 

resources and general fatigue from the First World War, as well as the 

disunity of interests within the anti-Bolshevik camp. However, the structure 

of the systems is different: in the first case - Germany, as the only center of 

power, restraining Bolshevism, and in the second case – three regional 

powers: Finland, Poland and Romania. The coming to the forefront of these 

three states as new centers of power in Eastern Europe made it possible to 

create an independent Tartu-Riga system of international relations in 1920-

1921 instead of the Brest-Litovsk system. 

At the same time, the conservation of Bolshevism in Russia created a 

constant threat in Central and Eastern Europe, especially to the states of 

Cordon Sanitaire, directly the Bolsheviks created against them the Soviet 

pseudo-republics of Karelia, Belorussia and Moldavia as bases of Soviet 

enlargement to Finland, Poland and Romania. Such state became the source 

of a new war in Europe. History proved the ineffectiveness of the Cordon 

Sanitaire policy and the inability of Britain and France to ensure the security 

and territorial integrity of Finland, Poland, the Baltic states and Romania. In 

fact, Cordon Sanitaire was broken through by the Molotov-Ribbentrop Pact. 

Contemporary situation in Central and Eastern Europe has showed us that 

history repeats itself. Enlargement of NATO has ensured the security of 

Poland, Romania and the Baltic states, but not Ukraine.    
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РОЛЬ НАТО У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ МІЖНАРОДНОГО  

ПОРЯДКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Анексія Криму та агресія Росії на Донбасі відкрила світові 

неспроможність сучасної системи міжнародних відносин адекватно 

реагувати на порушення норм міжнародного права та вчасно протиді-

яти новим викликам та загрозам. Світове співтовариство неодноразово 

стикалося з проблемами порушення усталених принципів міжнародних 

відносин, які часто супроводжувалися локальними та глобальними 

конфліктами і ставали причиною суттєвої трансформації системи 

міжнародних відносин. 

Після Другої світової війни з метою побудови нової системи 

колективної безпеки в Європі для протидії можливим реваншистським 

діям з боку Німеччини та агресивній політиці Радянського Союзу у 

березні 1948 року в Брюсселі зустрілися представники Бельгії, Великої 

Британії, Люксембургу, Нідерландів та Франції, які заклали основи 

майбутнього Північноатлантичного Альянсу. Оцінка військових ресур-

сів країн-ініціаторів об’єднання показала, що їх буде недостатньо для 

протистояння існуючим на той час загрозам, і було прийнято рішення 

про залучення до колективної системи оборони інших країн. Насам-

перед важливо було заручитися підтримкою США. Згодом, після 

проведених переговорів, підписати договір погодилися Сполучені 

Штати Америки, Канада, Данія, Ісландія, Італія, Норвегія і Португалія. 

70 років тому 4 квітня 1949 р. у Вашингтоні представники 12 названих 

країн підписали Північноатлантичний договір.  

Створення НАТО викликало різку критику та численні протести з 

боку СРСР. Однак аргументи на користь утворення системи 

колективної оборони переважили і новостворена міжнародна 

організація знайшла підтримку на рівні ООН. Головне завдання 

Альянсу влучно охарактеризував перший Генеральний секретар 

Гастінгс Ісмей – “тримати росіян на відстані, американців – всередині, 

а німців – під контролем”.  

Протягом перших років існування були створені керівні структури 

та побудована система взаємодії між країнами-учасницями, а також 
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сформовані принципи фінансово-економічного забезпечення оборони. 

У 1949 р. Конгрес США прийняв рішення про надання партнерам по 

НАТО військової допомоги на суму 1 млрд доларів, що суттєво 

зміцнило рівень безпеки та стабільності в тогочасній Європі. Крім того, 

що Альянс розробив систему захисту своїх членів за допомогою 

збройних сил, яка підпорядковувалася Комітету оборони, що складався 

із 12 міністрів оборони, було створено Комітет економічного та 

фінансового захисту, Комітет з питання виробництва та озброєння, 

Відділ торговельного флоту та ін. Загальне управління покладено на 

Раду НАТО, до якої входили міністри закордонних справ. Створені 

регіональні військові оперативні групи розділили євроатлантичний 

простір на зони відповідальності конкретних країн-членів.  

Згодом система управління Альянсом була реорганізована і окремі 

комітети були розформовані, а Рада була розширена кількісно та 

функціонально стала відповідати за виконання ширшого кола завдань.  

Суттєвим внеском у зміцнення НАТО стало приєднання Греції і 

Туреччини у 1952 р. та ФРН у 1955 р. І вже тоді Альянс став 

домінуючим гравцем у євроатлантичній системі безпеки.  

У відповідь СРСР ініціював створення в 1955 р. Організації 

Варшавського договору, до якої крім СРСР, увійшли Албанія, Болгарія, 

НДР, Польща, Румунія, Угорщина і Чехословаччина. Тоді сформу-

валася біполярна система міжнародних відносин, головна роль в якій 

відводилась Сполученим Штатам та Радянському Союзу.  

Після розпаду СРСР та припинення існування Варшавського 

договору до НАТО приєдналися Польща, Угорщина і Чехія у 1999 р. та 

Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина і Словенія у 2004 

р., а згодом Албанія і Хорватія у 2009 р. та Чорногорія у 2017 р. 

Сьогодні до НАТО входить 29 країн.  

Протягом довгого періоду свого існування НАТО керувалося 

виключно політико-дипломатичними методами. Однак на початку 

1990-х війна в Югославії спричинила появу серйозної загрози миру і 

стабільності у Європі. Тоді силами Альянсу було проведено ряд 

військових операцій, спрямованих на дотримання санкцій, введених 

Радою Безпеки ООН проти Югославії, контролю повітряного простору 

над Боснією і Герцеговиною, стримування боснійських сербів під час 

Боснійської війни. Масштабна операція була задіяна міжнародними 

силами під керівництвом НАТО для забезпечення миру і стабільності в 

Косово, яка розпочалася у 1999 р. і діє дотепер. Серія операцій була 

проведена в Афганістані з метою знищення терористичних угрупувань 
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та бойовиків Талібану. Проведені також операції по боротьбі з 

піратством біля берегів Сомалі та в Аденській Затоці, врегулюванні 

конфлікту в Лівії, тренувальній місії в Іраку та ін. 

На даний час НАТО проводить активну співпрацю на двосто-

ронньому та багатосторонньому рівні в рамках таких програм як 

“Партнерство заради миру”, “Середземноморський діалог”, “Стамбуль-

ська ініціатива співпраці”. По суті в тій чи іншій мірі зв’язки з НАТО 

встановленні з усіма країнами Європи, країнами колишнього СРСР,  

рядом країн Азії та Африки, Австралією. Це дає змогу підтримувати 

контакти із політичним керівництвом країн, отримувати інформацію 

про суспільно-політичні процеси в регіонах та значною мірою впливати 

на ці процеси.  

Вагомою є також участь НАТО у допомозі Україні в протистоянні з 

Росією. Чітка позиція Альянсу щодо невизнання анексії Криму і 

санкції, введені країнами НАТО з цього питання, мають суттєвий вплив 

на стримування агресивної політики РФ. Водночас НАТО активно бере 

участь у підтримці Збройних Сил України в критично важливих 

сферах: управління, контроль, зв’язок та комп’ютеризація, логістика і 

стандартизація, кібернетична безпека, перепідготовка і соціальна 

адаптація військовослужбовців, медична реабілітація, надається облад-

нання та озброєння. 

Для багатьох країн членство в НАТО стало запорукою безпеки та 

стабільного розвитку і добробуту громадян, а сама організація сьогодні 

є важливим чинником дотримання міжнародного порядку. 
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POLITYKA CHIN WOBEC TAJWANU W  

PERSPEKTYWIE 2020 R. 

 

Politykę Chin wobec Tajwanu w okresie przywództwa Xi Jinpinga 

cechuje większa asertywność. Wiąże się ona z realizacją celu jakim jest 

wielkie odrodzenie narodu chińskiego, którego immanentną częścią jest 

zjednoczenie Chin i Tajwanu w perspektywie 2049 r. Chiny podkreślają, że 

tzw. konsensus 1992 stanowi podstawę dialogu politycznego z władzami w 

Tajpej wzywając obie strony do włączenia do realizacji Chińskiego Snu oraz 
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wielkiego odrodzenia narodu chińskiego. Wzrost asertywności Chin stanowi 

pochodną rosnącego wpływu na gospodarkę i społeczeństwo Tajwanu. 

Odzwierciedla również wzrost potęgi Chin wyłaniających się jako 

dominująca siła w Azji Wschodniej, co skłania do przeświadczenia, że 

kwestię Tajwanu można rozwiązać na własnych warunkach. 

 

 

Валерія Гергієва  

аспірант кафедри міжнародних відносин ОНУ  

ім. І.І. Мечникова, Молодший науковий співробітник  

Одеського центру з нерозповсюдження  

 

ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ДЛЯ 

ЧОРНОМОРСЬКО-КАСПІЙСЬКОГО РЕГІОНУ 

 

У 21 столітті перед більшістю держав світу гостро постала проблема 

забезпечення енергетичної безпеки, яка не поступається за ступенем 

важливості безпеці національній. Особливу значимість вона має для 

країн, які не володіють власними запасами нафти, природного газу, 

вугілля і які залежать від зовнішніх поставок. 

Міжнародне енергетичне агентство розглядає енергетичну безпеку 

як «забезпечення безперебійного фізичного доступу до енергетичних 

ресурсів за прийнятною ціною при врахуванні питань захисту навко-

лишнього середовища». Очевидно, що експерти організації приділяють 

особливу увагу екологічному виміру енергетичної безпеки, так як в 

даний час вона тісно пов'язана з проблемою глобального потепління.  

Можливість використання альтернативних джерел енергії може 

дозволити не тільки знизити залежність від вуглеводневого палива, але 

і скоротити обсяги викидів парникових газів в атмосферу і таким чином 

сповільнити процес підвищення температури на планеті. Але розвивати 

альтернативну енергетику може собі дозволити не кожна країна, адже 

це доволі високовартісна  сфера енергетики. Зважуючи ці факти, нафта 

та природний газ досі грають велику роль для країн. 

Особливість енергетичних ресурсів також полягає в тому, що вони, 

як несуть великі переваги для держави, особливо на міжнародній арені, 

так і можуть становити загрозу національній безпеці. З одного боку, 

статус виробника і експортера енергоресурсів помітно зміцнює позиції 

держави на світовій арені, з іншого - робить його вразливим перед 
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обличчям геополітичних викликів, що виходять з боку інших акторів 

міжнародних відносин. 

Основні напрямки гарантування енергетичної безпеки: 1) підвищен-

ня прозорості та стабільності глобальних енергетичних ринків; 2) по-

ліпшення інвестиційного клімату в енергетичному секторі; 3) підви-

щення енергоефективності та енергозбереження; 4) диверсифікація 

видів енергії; 5) забезпечення фізичної безпеки життєво важливої 

енергетичної інфраструктури. 

Чорноморсько-Каспійський регіон стикається з численними пробле-

мами, найголовніші з яких це череда заморожених конфліктів і політи-

зація міжетнічних відносин, як на державному, так і на регіональному 

рівні, яка містить ризик подальшої ескалації цих конфліктів. Ці ризики, 

в поєднанні з регіональною роздробленістю на декількох фронтах, 

формують серйозний потенціал для дестабілізації потоків постачань 

енергоресурсів, зокрема, з Каспійського регіону на західні ринки. 

З часу вступу Румунії та Болгарії в НАТО в 2004 році і в ЄС в січні 

2007 року регіон став новим східним кордоном НАТО і ЄС. В 

результаті, стабільність і безпека в регіоні стали безпосередньою 

турботою для ЄС і НАТО. Однією із стратегічних цілей США в регіоні  

- підтримувати розвиток нафтогазової промисловості в країнах 

Середньої Азії та Азербайджані, сприяти зміцненню їх незалежності і 

політичного зближення з Заходом. Після успішного будівництва 

нафтопроводу Баку-Тбілісі-Джейхан, який був фінансований США, 

присутність у регіоні закріпилася і будівництво трубопроводів в обхід 

Росії перетворилося із міфу на реальність. 

Необхідно відзначити, що Росія активно застосовує енергетичну 

дипломатію в питаннях побудови зовнішньої політики держави, в тому 

числі в Чорноморсько-Каспійському регіоні. Проактивну позицію в 

цьому регіоні Росія стала займати зі зміною політичної еліти на початку 

2000-х років. Цей період ознаменувався певною зміною акцентів у 

відносинах Росії з державами регіону, в тому числі і з Україною, де 

енергетична залежність стала виступати одним з основних інструментів 

зовнішньополітичного впливу. 

Наразі ми бачимо, як Росія застосовує свій вплив в регіоні – війна з 

Грузією у 2008 році, анексія Криму у 2014 році, певною мірою енерге-

тичний шантаж. Ми не можемо говорити про енергетичну безпеку, 

поки існує велика залежність від одного поставника, а тим паче від 

поставника, який є безпосередньою загрозою стабільності регіону. 
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БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКИЙ РЕГІОН У 

ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІЙ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ 
 

Протягом 28 років незалежності Україна постійно змінювала свій 

зовнішньополітичний курс з Заходу на Схід.  Однак, поки експерти та 

політики обстоювали той чи інший варіант інтеграційного вектору 

України, століттями існував інший, третій шлях для створення гео-

політичного союзу – північно-південний, а саме Балто-Чорноморський. 

Ідея геополітичної єдності навколо Балто-Чорноморської осі 

висловлювалася ще за часів УНР Михайлом Грушевським, а також 

ідеологом українського націоналізму 1930-х Юрієм Липою. В своїй 

праці «Орієнтація чорноморська», що входила у трактат «На порозі 

Нової України», Грушевський виклав основні ідеї щодо ролі Чорного 

моря у визначенні політики України, що фактично стало геополітич-

ною концепцією. Уряд УНР в екзилі покладав надії на антиросійський 

союз разом з Кубанню, Доном, Тереком, народами Кавказу. Юрій Липа 

став автором геополітичної «Чорноморської доктрини», в якій  

вказував на історичну спільність орієнтації за віссю Північ — Південь 

— від Скандинавії та балтійських країн до Чорного моря і Малої Азії. 

Вперше після дезінтеграції СРСР з ініціативою активізації Балто-

Чорноморського співробітництва на державному рівні виступив тодіш-

ній президент Литви А. Бразаускас на саміті 1997 року у Вільнюсі. Під 

час головування цієї країни у Раді держав Балтійського моря (РДБМ) 

було досягнуто консенсусу щодо участі третіх сторін, зокрема України, 

у діяльності цієї організації. У 1999 р. на конференції у Клайпеді 

президенти Литви, України та Польщі обговорювали створення нових 

транзитних шляхів від Балтійського до Чорного морів [3, с. 25]. 

У грудні 2005 р. у Києві відбулось установче засідання Спільноти 

демократичного вибору за участі президентів України, Грузії, Литви, 

Естонії, Латвії, Румунії, Словенії, Молдови, колишньої Югославської 

Республіки Македонія, представників Польщі, Болгарії та Азербайджа-

ну, на якому було ухвалено Декларацію країн Спільноти демократич-

ного вибору, згідно з якою країни Балто-Чорноморсько-Каспійського 

регіону виступили за налагодження тісніших зв'язків між урядами та 
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суспільствами у різних сферах. Пізніше, у травні 2006 р. у Вільнюсі 

відбувся саміт лідерів Балто-Чорноморського регіону, на якому був 

зроблений наголос на важливість регіонального співробітництва для 

європейської та трансатлантичної інтеграції. Однак, ідея Балто-Чорно-

морського союзу прозвучала вже не так відверто, тому що на той час 

лише Україна, Грузія і Молдова не були членами Євросоюзу [2, C.133]. 

Однак, на сьогоднішній день, Балто-Чорноморське співробітництво 

є актуальною формою співпраці країн даного регіону. З огляду на своє 

геополітичне розташування Україна є природним посередником між 

регіонами Балтійського та Чорного морів. Розширення зв'язків між 

Півднем і Північчю Європи сьогодні відповідає потребам часу. 

Співробітництво в політичній сфері по осі Північ-Південь стабілізу-

ватиме безпеку тієї частини Європи, яка розташована між Балтійським 

і Чорним морями. Це надзвичайно важливо для України як у 

політичному, так і в економічному аспектах. Першою перевагою такого 

вектору зовнішньої політики є зацікавленість нашої держави у 

енергетичній незалежності. Агресія РФ виключає можливість співпраці 

з нею у питаннях постачання енергоносіїв.  

Надзвичайно важливою є також економічна складова реалізації 

проекту Балто-Чорноморського союзу. Прибалтійські і причорно-

морські країни вже сьогодні співпрацюють в різних сферах економіки 

на двосторонньому рівні, проте у разі їх активного залучення до 

проекту, вони отримають можливість здійснювати також багато-

сторонні великомасштабні економічні проекти. У разі створення Балто-

Чорноморського об’єднання, посилення економічного співробітництва 

його країн-учасників може виражатися у спрощенні ведення бізнесу на 

спільному економічному просторі, у спільних енергетичних, логістич-

них та інфраструктурних проектах, що сприятимуть економічному 

розвитку регіону. Відновлення транзитно-транспортної, економічної, 

енергетичної, фінансової, торгівельної та соціальної кооперації між 

країнами Балто-Чорноморського регіону дозволить їм підвищити свій 

економічний потенціал та обороноздатність [1]. 

Реалізація проекту Балто-Чорноморського союзу сприятиме активі-

зації міжрегіональної програми Євросоюзу TRAСECA (Transport 

Corridor Europe-Caucasus-Asia) для розвитку транспортного коридору з 

Європи через Чорне море, Кавказ і Каспійське море з виходом на країни 

Центральної Азії і Китай. Досить перспективним видається проект 

відновлення «шовкового шляху» за маршрутом Балтійське море — 
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Польща — Україна — Чорне море — Кавказ — Центральна Азія — 

Китай — Жовте море [1]. 

Щодо безпекового аспекту співпраці держав регіону та  інтересів 

України в ньому, то варто підкреслити, що активізація зусиль держав 

призведе до нейтралізації спроб Росії розглядати пострадянські країни 

як сферу своїх інтересів; сприятиме відновленню системи загально-

європейської колективної безпеки та оборони, шляхом взаємодії країн 

НАТО й військово-політичних структур країн Балтійсько-Чорномор-

ського регіону. 

Реальним стимулом до формування нової співдружності може стати 

саме теперішня ситуація в Україні і остання повинна взяти на себе роль 

регіонального лідера та ініціатора запровадження регулярних консуль-

тацій між країнами Балто-Чорноморського регіону щодо міжнародних 

проблем, першої з яких є військова агресія РФ щодо України. 
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ПРИВАТНІ ВІЙСЬКОВІ КОМПАНІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ 

МІЖНАРОДНОГО ВПЛИВУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ  
 

На сучасному етапі національні інтереси Російської Федерації 

полягають у забезпеченні національного суверенітету і територіальної 

цілісності, зміцненні позицій як одного з найбільш впливових центрів 

мультиполярного світу, розвитку рівноправних і взаємовигідних відно-
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син з країнами та інтеграційними об'єднаннями, перш за все з країнами-

членами СНД. Реалізація зовнішньої політики Росії відбувається на 

основі міжнародних договорів та внутрішніх нормативно-правових 

актів. Однак, реальна зовнішня політика Росії суттєво відрізняється від 

положень, задекларованих у договорах, законах та концепціях [3].  

Концептуально сучасна зовнішня політика Росії визначається 

низкою документів, до яких належать Конституція РФ, Концепція 

зовнішньої політики 2016 р., Державна програма РФ «Зовнішньопо-

літична діяльність», Стратегія національної безпеки РФ 2015 р., Воєнна 

доктрина РФ 2014 р., План дій МЗС РФ до 2020 р. та інші акти. Якщо 

проаналізувати їх, без огляду на реальні події, то РФ – це миролюбна 

держава, що дотримується норм міжнародного права та поважає 

інтереси інших держав. Втім, виникає дисонанс при розгляді цих же 

положень під кутом зору дійсної зовнішньої політики Росії [3].  

Стаття 15 Конституції РФ проголошує, що принципи і норми 

міжнародного права та міжнародні договори РФ переважають над 

національними законами [2]. На практиці ж, 21 березня 2014 р. 

Державною Думою схвалено Закон про прийняття Криму і м. 

Севастополя до складу Російської Федерації, який одразу ж був 

підписаний президентом В. Путіним. Цим Москва порушила низку 

базових міжнародних актів: починаючи від Статуту ООН і 

Гельсінського Заключного Акту і завершуючи двосторонніми 

домовленостями між Україною і Росією, включаючи й Договір про 

дружбу, співробітництво і партнерство, у якому встановлено, що 

сторони «поважають територіальну цілісність одна одної і 

підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів» [1].  

Концепція зовнішньої політики РФ від 2013 р. однією з основних 

цілей визначала зміцнення міжнародного миру та справедливої і 

демократичної міжнародної системи. В ній засуджувалося 

застосування збройних сил в обхід Статуту ООН. Тим не менше, саме 

Росія застосувала силу в Криму і на Донбасі вже у 2014 р., 

організувавши «неконтрольований трафік зброї і бойовиків» та 

створивши «нові кримінальні центри сили». Тим самим, РФ 

знівелювала задеклароване твердження, що «зовнішня політика Росії є 

відкритою, передбачуваною і прагматичною», та замість «спільних дій 

з підтримки безпеки на глобальному і регіональному рівнях», 

підтримує зони нестабільності на Кавказі, в Молдові й Україні [3].  
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Важливим і потужним інструментом реалізації російської 

експансіоністської політики на просторах СНД є приватні військові 

компанії (ПВК), до використання яких вдається керівництво РФ у 

більшості конфліктів.  

Офіційно найманців в РФ немає, більше того, така діяльність 

карається законом (стаття 359 КК РФ) [9]. Людина, яка бере участь у 

збройному конфлікті за гроші, може отримати в Росії від трьох до семи 

років колонії. Найманство у серйозних масштабах виникло в Росії одра-

зу після розпаду СРСР. У країні відбувалося скорочення збройних сил, 

десятки тисяч військових опинилися без роботи, до того ж багато з них 

мали реальний бойовий досвід. Тому не дивно, що вони почали задію-

ватися у різних «гарячих точках» світу. Сьогодні існує кілька росій-

ських найманих військових організацій, які надають різні види послуг.  

Такі компанії зазвичай комплектуються відставними військовими, 

ветеранами спеціальних підрозділів, які часто мають досвід участі у 

бойових діях. Офіційний статус даних структур в Росії поки не 

визначений, за статтею 208 КК РФ організація незаконних збройних 

формувань є злочином [9]. Такі організації займаються найрізнома-

нітнішими видами діяльності: надають охоронні послуги, конвоюють 

вантажі, готують військові кадри, ведуть боротьбу з піратами і 

безпосередньо беруть участь у бойових діях.  

Упродовж останніх років інформація про активну діяльність 

російських ПВК все більше набуває розголосу. Російські ПВК не слід 

прирівнювати до ПВК міжнародного зразка, оскільки їм притаманні 

певні особливості. Так, російські ПВК діляться на офіційні (офіційно 

зареєстровані як військові компанії, мають юридичну адресу та ін.) і 

неофіційні військові структури. Під прикриттям ідеї захисту інтересів 

Росії бійців спецпідрозділів задіюють до участі у різних конфліктах – в 

Придністров'я, Нагірний Карабах, Крим, Грузію [10].  

Сьогодні, Росія бере участь у трьох конфліктах, в яких їй доводиться 

особливо активно застосовувати ПВК. Йдеться про Венесуелу, Сирію і 

Україну. До найбільш часто згадуваних ПВК Росії належать «РСБ-

Груп», «Антитерор», «Центр R» (інші назви – «Тигр Топ-рент 

сек’юріті» і «Редут-Антитерор»), Moran Security Group, ПВК МАР, 

E.N.O.T. CORP, ПВК Вагнера, Cossacks [4].  

«РСБ-Груп» – приватна компанія військового консалтингу. Важливо 

зазначити, що офіційно «РСБ-Груп» працює в зонах з нестабільною 

політичною ситуацією за погодженням з представниками сторін 
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конфлікту. Під таке формулювання підпадає і військова діяльність у так 

званих ЛНР і ДНР, оскільки лідери цих утворень визнаються 

представниками самопроголошених урядів [7].  

«Антитерор» – група компаній, що складається з навчального 

центру, загону розмінування і декількох громадських організацій 

колишніх офіцерів спецназу. Організація займається навчанням і підго-

товкою бійців для виконання спеціальних завдань різного характеру в 

зоні військового конфлікту. Компанія користується прямою підтрим-

кою ФСБ Росії, що допомогло їй закріпитися в регіоні Іраку [8].  

«МАР» – приватна військова компанія, яка надає повний спектр 

«послуг з охорони» в зонах з високою терористичною активністю або 

нестабільною політичною ситуацією. Займається навчанням, кон-

салтингом, розвідкою, продажем товарів військового призначення і т.д. 

У своїй практиці «МАР» відправляла бійців в зону ОСС на Схід 

України, нібито для забезпечення доставки «гуманітарних вантажів» у 

т. зв. ДНР [7].  

«Moran Security Group» – група компаній військового призначення, 

яка спрямовує свою діяльність на захист морських і сухопутних 

вантажів. Має військово-морський навчальний центр у Санкт-

Петербурзі [9].  

«Центр R» (інші назви – «Тигр Топ-рент сек’юріті» і «Редут-

Антитерор») – типова приватна військова організація, фахівці якої 

брали участь в бойових діях в Югославії, на Кавказі, в Іраку і 

Афганістані. Компанія готує фахівців снайперської (контрснайпер-

ської) підготовки, стрільців, саперів, радіоінженерів, бійців швидкого 

реагування в умовах міста та ін. [7] 

Цілком ймовірно, що діяльність згаданих ПВК так чи інакше 

пов'язана з веденням війни в Україні через вербування, підготовку 

бійців, супровід або військове забезпечення. Разом з тим, в районі 

проведення ОСС зустрічалися бойовики від компаній «АТК-ГРУП», 

«Slavonic Corps Limited», «Візантія».  

Крім цього, в РФ діють ПВК, відомі своєю «сірою репутацією», які 

сміливо можна прирівняти до терористичних організацій. Наприклад, 

ПВК «Вагнера» (зареєстрована в Аргентині) є закритою воєнізованою 

структурою, табір підготовки якої розташований у селищі Молькіно 

Краснодарського краю, на полігоні 10-ї бригади спеціального 

призначення Головного розвідувального управління Генерального 

штабу Росії (ГРУ ГШ РФ). Можна припустити, що таким чином 
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зреалізовується механізм створення добровольчих загонів резервістів 

ГРУ ГШ РФ. У ПВК «Вагнера» все організовано, як в спецназі: 

прибуття, співбесіда, навчання, карантин, інтенсивна спецпідготовка, 

іспит і відправка на завдання. При цьому головним пріоритетом є 

збереження інформації в таємниці. За даними з закритих джерел, 

основним завданням угрупування є підготовка бійців для війни в 

Україні і Сирії [5].  

Схожою структурою є московська ПВК «E.N.O.T. Corp». На відміну 

від попередньої, ця компанія має свою web-сторінку, де викладено 

коротку інформацію про організацію. «E.N.O.T. Corp» займається 

нібито військово-патріотичною роботою і збором допомоги для т. зв. 

ДНР і ЛНР. Однак, інші матеріали свідчать про пряму причетність 

«E.N.O.T. Corp» до військових операцій в зоні ОСС – «зачистці 

ополченців в Антрациті», «бойових діях на стороні терористів» і 

«супроводі «гуманітарних» конвоїв». До діяльності цієї ПВК 

причетний А. Бородай, який безпосередньо пов'язаний з ФСБ. Компанія 

має в своєму розпорядженні потужний арсенал зброї; можливості для 

навчання стрільбі, тренування саперів; систему розвідки і планування 

бою. Ймовірно, що військово-патріотична і гуманітарна складова 

діяльності «єнотів» є елементом маскування основних завдань – 

спеціальних операцій з постачання зброї і матеріальних засобів для 

луганських бойовиків, а також участі у бойових діях. Куратори ПВК 

«E.N.O.T. Corp» займаються вербуванням терористів з Донбасу до 

Сирії; з окупованих регіонів України вже виїхали від 700 до 1000 

бойовиків. Для мотивації донецьким бойовикам пропонують російське 

громадянство, зняття судимостей, пристойні досить високі зарплати 

(від 90 до 250 тис. рос. руб.). При цьому бойовикам рекомендують їхати 

«захищати Росію» не тільки в Сирію, але і в Таджикистан, Грузію, 

Нагірний Карабах, де ситуація є досить складною і в будь-який момент 

може початися загострення [10].  

Ще однією «військово-патріотичною» організацією є Cossacks, які 

називають себе «громадською військовою організацією» Росії. За 

останнє сторіччя історична функція козацтва з охорони кордонів імпе-

рії знівелювалась, і ця соціальна група перетворилася на формування 

замовних вояків. Підрозділи російського козацтва широко використо-

вуються керівництвом РФ для дестабілізації ситуації у певних регіонах 

(у Чечні, Абхазії, Південній Осетії, Придністров'ї, Криму, на Донбасі, в 

Югославії). Так, у подіях з анексії Криму 2014 р. брали участь у тому 
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числі і козацькі підрозділи краснодарських козаків, а на Донбас 

прибували «захищати русскій мір» бойовики з Ростовської області [6].  

Функціонування козацьких товариств у Росії відбувається під 

контролем російського керівництва через Раду у справах козацтва при 

президентові РФ. В основу підтримки козацтва покладені принципи 

козацької культури, військового побуту та історії. Слід розуміти, що 

військовому козацтву офіційно дозволено займатися не тільки 

підтримкою традицій і збереженням історичної пам’яті, а й військовою 

та бойовою підготовкою. У деяких містах Росії козакам фактично 

підконтрольні сфери охорони і безпеки, що дозволяє козацьким 

організаціям мати власний арсенал озброєння. Більше того, російське 

козацтво отримує державні гранти – фінансові виплати на «підтримку 

козацьких дружин». Це дозволяє використовувати дружини для прове-

дення псевдопатріотичних акцій під егідою Кремля.  

Продовження війни на Донбасі сьогодні, а також інші «заморожені» 

конфлікти на теренах СНД свідчать про участь в цих конфліктах добре 

організованої компоненти російських найманців з приватних військо-

вих організацій. Таким чином, за допомогою недержавних військових 

формувань російське керівництво фактично створило прихований ва-

жіль військового впливу на ситуацію в інших державах. 
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ПРОГРАМИ СПІВРОБІТНИЦТВА КРАЇН НАТО ТА ЄС  

ЩОДО ПОДОЛАННЯ КРИЗИ БЕЗПЕКИ В 

ЄВРОАТЛАНТИЧНОМУ РЕГІОНІ В 2014-2018 РОКАХ 

 

Друга декада XXI століття суттєво змінила обриси  архітектури 

європейської безпеки. З’явилися нові загрози як військового, так і не 

військового характеру, які вимагали реакції, змушували посилювати 

військову співпрацю всередині ЄС, і між ЄС та НАТО. Фактично можна 

говорити, що в 2011-2014 роках розпочався новий період для політики 

безпеки в Євроатлантичному регіоні.  

https://www.belvpo.com/15499.html/
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Дослідження взаємодій структур Північноатлантичного альянсу і 

Європейського Союзу в галузі безпеки особливо актуалізується в 

сучасних умовах, коли Україна з одного боку бере активну участь в 

євроінтеграційних процесах, а з іншого є жертвою агресивної політики 

Російської Федерації. 

В 2016 році було ухвалено нову безпекову стратегію ЄС, яка дає 

можливість досить чітко проаналізувати бачення європейськими 

експертами та політиками основних викликів з урахуванням тих 

коректив, які внесли політичні реалії останніх 8 років. 

Безпекова політика країн ЄС та НАТО є надзвичайно взаємо-

пов’язаною. Достатньо зазначити, що 22 країни, що є членами ЄС, 

одночасно входять до Північноатлантичного альянсу. Крім того, саме 

США виступають головним гарантом воєнної безпеки країн Європей-

ського Союзу і несуть основний тягар військових витрат. Тому уявити 

собі архітектуру європейської безпеки без НАТО наразі неможливо. 

У 2016 та 2018 роках було підписано дві спільні декларації НАТО та 

ЄС, які визначили основні напрями співпраці. Зміст цих декларацій 

цілком корелює зі стратегією безпеки ЄС 2016 року, яку ми розглянули 

вище, і відображає виклики системі безпеки країн Заходу, що були 

спричинені низкою криз другої декади XXI століття. 

Основні напрями співпраці були закладені декларацією від 08 липня 

2016 року. Декларація передбачала започаткування спільних проектів у 

таких галузях: протидія гібридним загрозам (розглядається як 

ключовий напрям з яким пов’язано 10 з 42 заходів програми 

співробітництва), оперативніше співробітництво на морі та з питань 

міграції, кібернетична безпека, оборонний потенціал, оборонна 

промисловість і дослідження в галузі оборони, спільні військові 

навчання, підтримка потенціалу партнерів на Півдні та Сході. 

Відповіддю Європейського Союзу на нові загрози стало так зване 

Постійно структуроване співробітництво (абревіатура PeSCo від 

англійського Permanent Structured Cooperation). Подібна програма була 

передбачена ще п.46 Маастрихтських угод, однак остаточні обриси 

набула лише після підписання 7 вересня 2017 року окремого договору. 

Станом на грудень 2017 року до угоди приєдналося 25 країн-членів ЄС. 

У контексті співробітництва НАТО і ЄС PeSCo виконує двояку роль. 

З одного боку, реалізація цієї програми є проявом тенденції щодо 

посилення інтеграції країн-членів ЄС у галузі воєнної безпеки, що ство-

рює певною мірою конкуруючі з НАТО структури, але з іншого – поси-

лення так званого європейського стовпа в НАТО позитивно впливає на 
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всю архітектуру безпеки в північній Атлантиці. Також варто зазначити, 

що офіційні особи НАТО загалом підтримали програми, розглядаючи 

їх у контексті посилення оборонного потенціалу всього блоку. 

Окремою галуззю співробітництва між структурами НАТО та ЄС є 

проведення військових навчань та розміщення додаткових військових 

контингентів неєвропейських членів НАТО (в першу чергу США) на 

території країн ЄС. 

Після анексії Російською Федерацією Кримського півострова та роз-

в’язання військового конфлікту на Сході України, перед східноєвро-

пейськими державами, які мають спільні кордони з РФ (в першу чергу 

країни Балтії та Польща), гостро постало питання посилення напряму 

військової безпеки. Оскільки ці країни є одночасно членами і ЄС і 

НАТО безпека зазначених держав автоматично ставала важливим 

пріоритетом для обох організацій. Враховуючи, що саме структури 

НАТО є основою військової безпеки країн Європейського Союзу, 

основні напрями щодо захисту регіону від можливої російської агресії 

проводилися саме по лінії структур Північноатлантичного альянсу.  

Важливим рішенням Північноатлантичного альянсу в зазначеному 

контексті стало розміщення додаткових військових контингентів в 

Латвії. Не бажаючи порушувати положення акту Росія-НАТО Аль-

янсом було ухвалено рішення не розміщувати постійні військові бази 

на території Центрально-Східної Європи, але збільшити кількість 

з’єднань, які на ротаційній основі прибувають для участі у військових 

навчаннях. В 2016 році на Варшавському саміті НАТО було ухвалено 

програму розширеної передової присутності (NATO Enhanced Forward 

Presence). Програма передбачає розгортання чотирьох багатонаціо-

нальних батальйонних груп на території Польщі, Литви, Латвії та Есто-

нії. Розгортання зазначених груп було завершено в серпні 2017 року. 

Окремо варто згадати  програму уряду Барака Обами відому як 

Європейська ініціатива перестраховки (European Reassurance Initiative). 

Метою якої було розширення присутності США в Європі, що в свою 

чергу мало підтвердити готовність США до виконання своїх союз-

ницьких зобов’язань у разі провокативних дій з боку РФ в Центрально-

Східній Європі. Програма передбачала збільшення кількості військо-

вих США на ротаційній основі, розширення парку військової техніки, 

проведення навчань та посилення військової підготовки, розвиток 

військової інфраструктури, та надання допомоги партнерам США в 

військовій та інших, зокрема інформаційній, сферах. 
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Окремо розглядається питання про розміщення військової бази 

США на території Польщі (так званий форт «Трамп»). Однак, зазначене 

питання все ще перебуває на стадії узгодження.   

Загалом командування Північноатлантичного альянсу розглядає 

проведення військових навчань як ефективний метод стримування 

Російської Федерації. Основною ареною проведення таких навчань 

виступають регіони Балтійського та Чорного морів, що дає можливість 

продемонструвати можливості учасників Альянсу на двох основних 

гіпотетичних театрах військових дій. 

Нова безпекова стратегія ЄС, прийнята в 2016 році, досить чітко 

вказує на те, що оцінка загроз у попередні періоди була зроблена хибно 

і необхідно суттєво змінювати акценти. Оскільки нові загрози  значною 

мірою пов’язані з воєнною безпекою країн союзу, ЄС був змушений 

працювати у двох важливих напрямах: з одного боку, розширювати 

внутрішню співпрацю між країнами-учасниками, а з іншого – шукати  

підтримки в НАТО. Результатом здійсненої протягом 2014-2016 років 

роботи стали дві масштабні програми: програма співробітництва ЄС-

НАТО, започаткована спільною декларацією 08 липня 2016 року, та 

постійне структуроване співробітництво, що реалізовується всередині 

Європейського Союзу.  

Хоча обидві програми мають досить обмежений характер, загалом 

можна говорити про те, що вони покривають значну частину 

безпекових загроз в Євроатлантичному регіоні та при подальшому 

успішному розвитку сприятимуть закладенню підвалин нової 

архітектури безпеки в Північній Атлантиці. 
 

 

Юрій Головчук 

ДВНЗ «Прикарпатський національний 

Університет імені Василя Стефаника» 
 

МІЖУРЯДОВІ БЕЗПЕКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ. НОВІ ВИКЛИКИ  

ТА ПЕРСПЕКТИВИ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ 
 

Сучасній системі міжнародної безпеки притаманний надзвичайно 

високий рівень динамічності. Створені після Другої світової війни 

міжнародні організації були покликані забезпечити мирне співіснування 

усіх держав світового співтовариства, утворити цілісну систему колектив-

ної безпеки, а коли виникала необхідність, то важливими завданнями 
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стали пошук і ухвалення рішень, котрі були спрямовані на ефективне 

вирішення різноманітних спорів чи конфліктних ситуацій що траплялись 

на різних геополітичних локаціях міжнародної арени.  

Основними міжурядовими безпековими організаціями можна назвати 

такі: Рада безпеки Організації Об’єднаних Націй, Організація Північноат-

лантичного договору (НАТО) та Організація з питань безпеки і спів-

робітництва в Європі (ОБСЄ). Ці альянси є тими найактивнішими і 

найголовнішими глобальними і регіональними акторами на міжнародній 

арені і в системі міжнародних відносин загалом. 

Правове розуміння міжнародної безпеки було сформульовано в процесі 

створення Статуту ООН, в першій статті її Статуту, яка визначає головну 

мету організації: «Підтримувати міжнародний мир і безпеку і з цією метою 

приймати ефективні колективні заходи для запобігання та усунення 

загрози миру і придушення актів агресії або інших порушень миру і 

проводити мирними засобами, у згоді з принципами справедливості і 

міжнародного права, залагоджування або дозвіл міжнародних суперечок 

або ситуацій, які можуть привести до порушення миру» [3, с. 7]. 

Організація Північноатлантичного Договору (НАТО) – це військово-

політичний альянс, який створений у 1949 році для захисту свободи та 

безпеки учасників політичними та військовими засобами [1, c. 15]. Саме 

НАТО декларує і просуває демократичні цінності і заохочує консультації 

та співпрацю з питань оборони та безпеки з метою розбудови довіри та, у 

віддаленій перспективі, попередження конфліктів. 

ОБСЄ – забезпечує здійснення діалогу та політичної взаємодії країн-

членів з широкого кола питань безпеки, діючи у сферах раннього 

попередження, запобігання конфліктам, врегулювання криз і посткон-

фліктного відновлення. У своїй діяльності ОБСЄ спирається на цілісний 

підхід до безпеки, який охоплює три головних виміри – військово-

політичний, економіко-екологічний та гуманітарний [2, с. 8]. 

Що стосується викликів, що постають перед вказаними організаціями 

на теперішній час, то серед них можна виокремити такі: неузгодженість 

інтересів, причиною яких є економічна нерівномірність між державами, 

що є членами організації, і, відповідно, нерівномірний вплив всередині 

самої організації, а також - внутрішні політичні розбіжності та захист 

перш за все особистих інтересів кожного без звернення уваги на загальні 

проблеми; бюрократизація діяльності зазначених організацій; справжня 

готовність організацій протистояти гібридним загрозам сучасності. На-

самперед, тут постають питання інформаційної, енергетичної та 

кібербезпеки.  
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Таким чином, міжнародні організації, які виступають суб’єктами 

міжнародної безпеки, покликані забезпечити стабільний розвиток системи 

міжнародної безпеки. Більшість із міжнародних організацій є основою 

міжнародного миру і безпеки, забезпечують дотримання загальновизна-

них норм міжнародного права не тільки державами – членами цих органі-

зацій, а й іншими суб’єктами міжнародних відносин. Перед сучасними 

викликами та загрозами глобалізованого світу жодна держава не спро-

можна забезпечити власну безпеку виключно своїми зусиллями, не 

спираючись на допомогу з боку міжнародної спільноти та колективних 

структур безпеки. 
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ВПЛИВ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄС  

НА АГРАРНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

Аграрний сектор вітчизняної економіки є важливою частиною 

Угоди про асоціацію України з ЄС. У 2018 році Україна стала 

четвертим за розміром постачальником сільськогосподарської 

продукції до ЄС [2]. У 2017 році сільськогосподарська і харчова 

продукція склали 32,2% від загального обсягу експорту. Це найбільші 

обсяги експорту до ЄС серед галузей. Порівняно із 2016 роком 

зростання сільськогосподарського експорту становило 17%, продукції 

тваринництва – 21%, напоїв та тютюну – 19,5% [1, рp. 74-78]. Дуже 
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динамічно зростає експорт харчової продукції, в першу чергу олії. 

Отже, треба розуміти, що драйвером зростання експорту до ЄС є саме 

сільськогосподарська продукція. Зростання аграрного експорту до ЄС 

допомогло нам компенсувати ті втрати, які наші аграрні виробники 

зазнали від втрати ринку Російської Федерації. Компанії, які 

традиційно експортували до РФ, почали переорієнтовуватися на нові 

ринки, в тому числі і на ринок ЄС.   

Важливо пам’ятати, що з квітня 2014 року ЄС в односторонньому 

порядку скасував мита для українських експортерів, а Україна надає 

безмитний режим для товарів з ЄС в рамках Угоди про зону вільної 

торгівлі з 1 січня 2016 року. З одного боку вітчизняний споживач має 

виграти від цього, з іншого відбувається посилення конкуренції для 

українських виробників.  

У Главі 17 «Сільське господарство та розвиток сільських територій» 

Розділу V «Економічне та галузеве співробітництво» Угоди про 

асоціацію України з ЄС визначено десять сфер співробітництва у галузі 

сільського господарства та розвитку сільських територій [3], серед яких 

сприяння взаємному розумінню аграрних політик; посилення 

адміністративного потенціалу при плануванні, оцінці та реалізації 

політики; заохочення сучасного та сталого сільськогосподарського 

виробництва, з наголосом на охороні довкілля, органічному 

виробництві, біотехнологіях; обмін знаннями та досвідом щодо 

розвитку сільських територій; підвищення конкурентоспроможності 

аграрного сектору, його ефективності, прозорості ринків, умов для 

залучення інвестицій; поширення знань за допомогою проведення 

навчальних та інформаційних заходів; сприяння інноваціям шляхом 

проведення досліджень та просування системи дорадництва до 

аграріїв; посилення гармонізації з питань, які обговорюються в рамках 

міжнародних організацій; обмін досвідом у сфері підтримки аграрної 

політики; заохочення політики якості сільськогосподарської продукції 

у сфері стандартизації, вимог до виробництва і схем якості. 

Метою співробітництва є сприяння розвитку сільського 

господарства та сільських територій, зокрема, шляхом поступового 

зближення відповідних політик та законодавства. Особлива увага 

звернена на поступову гармонізацію вітчизняних регулятивних норм з 

правом та стандартами ЄС.  

Наближення законодавства України в аграрному секторі до 

законодавства ЄС, зокрема щодо питань безпеки харчових продуктів, 

санітарного і фітосанітарного контролю сприятиме забезпеченню 
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прогнозованої і обґрунтованої основи для аграрного виробництва, 

переробки і торгівлі. 

Дерегуляція в аграрному секторі зменшить державне втручання у 

діяльність бізнесу, забезпечить справедливе, прозоре, стабільне і 

прогнозоване виробництво, реформування державної сільськогоспо-

дарської власності і державних підприємств, що призведе до покра-

щення ділового та інвестиційного клімату, підвищення конкуренції між 

державними і приватними підприємствами, зменшення фінансових 

втрат в управлінні державними агропідприємствами і збільшення 

доходів бюджету. 

Гостро постає питання адаптації українських аграріїв до нових 

ринків і можливостей. Тут допоможе реформування та реорганізація 

досліджень та освіти в аграрній сфері, їх інтеграція, а також 

запровадження системи дорадчих послуг, забезпечення доступу усіх 

учасників ринку до аналітичної інформації та моніторингових послуг, 

надання консультацій і допомоги експортерам, особливо щодо 

дослідження можливостей на нових ринках.  

Розвиток сучасного та сталого сільськогосподарського виробництва 

полягає у розвитку екологічно безпечного сільського господарства і 

методів виробництва, розвитку біоенергетики в рамках сільського 

господарства з метою зниження витрат і зменшення забруднення дов-

кілля. Україна приймає регулятивні норми щодо якості води, землі та 

використання пестицидів, які відповідають європейським стандартам. 

Сьогодні одним з основних пріоритетів Спільної аграрної політики 

ЄС є запровадження програм розвитку сільських територій, метою яких 

є покращення економічних та соціальних умов життя на селі.  

Угода про асоціацію також створює виклики щодо факторів вироб-

ництва в аграрному секторі, включно із земельною реформою, 

доступом до фінансування, модернізацією та оновленням виробничих і 

переробних потужностей, інфраструктури та логістики. Потреба у 

вирішенні усіх цих викликів назрівала десятиліттями і, як ніколи, є 

нагальною.   

Загалом Україну можна розглядати і як партнера, так і конкурента 

на аграрному ринку ЄС. Особливо у розвитку торговельних відносин у 

агропродовольчому секторі між, наприклад, Україною та Польщею. 

Оскільки для Польщі сільське господарство є основою економіки і вона 

отримує високі дотації з європейських фондів на цю галузь, то її 

продукція буде набагато більш конкурентоздатною, ніж, наприклад, 

українські аналоги. Тому у наступних лекціях поговоримо про те, як 
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українським сільськогосподарським виробникам варто шукати вільні 

ніші на ринку ЄС. 
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СТАБІЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ 

ПРАВОВІДНОСИН (НА ПРИКЛАДІ МВФ ТА МБРР) 

 

Основними міжнародними фінансовими інституціями, у рамках 

яких зосереджена практично вся основна співпраця на глобальному 

рівні у фінансово-кредитній сфері, є створені спеціалізовані установи 

ООН, серед яких слід виділити Міжнародний валютний фонд (МВФ) та 

Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 

Участь України у фінансово-кредитних правовідносинах почалась 

ще до набуття нею незалежності та була тісно пов’язана із її участю у 

міжнародних економічних організаціях. Такі міжурядові організації 

можна поділити на ООН та її органи, спеціалізовані економічні уста-

нови системи ООН, інші організації, які входять до складу ООН, та 

міжнародні економічні організації, які не входять до складу ООН. Це 

слід зробити тому, що заснування ООН стало переломним моментом у 

становленні та розвитку міжнародних організацій, а спеціалізовані 

установи ООН виникли на основі міжнародних адміністративних сою-
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зів, які почали з’являтись у другій половині XIX століття [1, с.266]. 

Слід також зазначити, що Україна (УРСР) як незалежний член ООН 

могла вступити до МВФ окремо від СРСР та отримувати хоча б тех-

нічну та консультаційну допомогу. Проте УРСР не скористалась цим 

шансом в рамках СРСР, не зважаючи на те, що її правосуб’єктність це 

дозволяла [8, с.29]. 

Система голосування МВФ є пропорційною до внеску та квоти 

держави-учасника цієї міжнародної організації. У розділі 5 статті 12 

Статей угоди 1944 року зазначено, що кожна держава-член має 250 

голосів та по одному додатковому голосу за кожні 100 тисяч СПЗ квоти. 

У випадку голосування відповідно розділу 4 чи 5 статті 5 – додатковий 

голос надається за кожні 400 тисяч СПЗ (у розмірі не більше квоти) 

чистого обсягу продажу її валюти  зі загальних ресурсів Фонду по 

операціях до дати голосування та віднімається по одному голосу за 

кожні 400 тисяч СПЗ (у розмірі не більше квоти) чистого обсягу 

покупок відповідно до пунктів b та f розділу 3 статті 5) [9, ст.12]. Такий 

розподіл голосів дозволяє більш справедливо визначити роль кожної 

держави-члена МВФ у міжнародних фінансово-кредитних відносинах, 

хоча, як зазначалось раніше, є порушенням (або краще сказати – 

винятком) з принципу суверенної рівності держав. Але натомість такий 

спосіб голосування все ж підтверджує ідею про те, що міжнародні 

організації є похідними (вторинними) учасниками міжнародних пуб-

лічних фінансово-кредитних відносин, адже узагальнене рішення МВФ 

щодо операції та угод є консолідованим рішенням усіх держав-членів, 

відповідно до їх впливу на міжнародні економічні відносини в цілому. 

Діяльність МВФ у сфері співробітництва з Україною переважно 

обмежувалася здійсненням час від часу галузевих оцінок, що відпо-

відали певним політичним рекомендаціям [2, с.15]. 

В межах кредитних програм можна виділити кілька етапів: 

– Перший етап (1994 – 1995 роки); 

– Другий етап (1995 – 1998 роки) – головною метою кредитів була 

підтримка курсу національної валюти і фінансування дефіциту 

платіжного балансу України; 

– Третій етап (1998 – 2002 роки) – кредити були спрямовані на 

поповнення валютних резервів Національного банку України; 

– Четвертий етап (2002 – 2008 роки) – співробітництво України з 

МВФ було сконцентровано у сфері технічної допомоги; 
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– П’ятий етап (2008 – 2013 роки) – у зв’язку із несприятливою 

ситуацією на світових фінансових ринках, за запитом України в 

терміновому порядку було надано кредит, який був зарахований до 

золотовалютних резервів Національного банку України; 

– Шостий етап (2014 – 2019 роки) – відновлення економіки [4; 7]. 

Серед міжнародних кредитно-фінансових організацій Світовий банк 

є другим, після МВФ, кредитором України. Ресурси цієї організації 

використовуються для підтримки державного бюджету, здійснення 

інституційних та структурних реформ, підготовки та реалізації 

довгострокових інвестиційних проектів, які відповідають пріоритетним 

напрямам економічного розвитку України [7]. 

Світовий банк пропонує застосовувати калібрований підхід до 

фінансової допомоги: так у разі прискорення реформ і поліпшення 

урядування він декларує можливість збільшення обсягів допомоги. При 

цьому акцент робиться на наданні інвестиційних позик у тих сегментах, 

де попередньо був позитивний досвід, зокрема будівництві доріг, 

енергетичному й муніципальному секторах. Світовим банком дається 

оцінка можливих результатів поліпшення ділового регуляторного сере-

довища для більш конкурентної й диверсифікованої економіки, вдоско-

налення інфраструктури підприємницької діяльності, підвищення про-

дуктивності та конкурентоспроможності в сільському господарстві 

тощо. Стратегією партнерства також передбачена можливість надання 

Україні програмних позик на фінансування державного бюджету 

(підтримку політики розвитку) [5, с.35]. 

Міжнародний банк реконструкції та розвитку створений одночасно 

з Міжнародним валютним фондом на конференції в Бретон-Вудсі 

1944 року, до його складу можуть входити тільки держави – члени 

МВФ [6, с.434]. Україна стала членом МБРР у 1992 році відповідно до 

Закону про вступ [3]. 

Для України участь у Світовому банку є важливою та пріоритетною 

з багатьох причин. Однією із найголовніших є те, що Україна отримує 

фінансову підтримку для реалізації програм Світового банку з однієї 

сторони, та можливість здійснювати одночасно значну кількість 

реформ з іншої сторони. Це, щонайменше, збільшує інтегрованість 

української економіки до світової економіки у тих темпах, які є бажані 

та прийнятні для України. 

Таким чином, усі заходи, які вчиняються «Бретон-Вудськими» 

міжнародними економічними організаціями, та інструменти, якими 
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вони володіють, надають змогу відновлювати та покращувати 

економічні системи різних держав, не залежно від їх поточного 

фінансового стану чи фінансової стабільності світового співтовариства 

загалом. Більше того, кризові явища – це те, що в основному 

супроводжує та стимулює застування усіх вищезгаданих заходів. 
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РОЛЬ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ 

ВІДНОСИН ЄС – НАТО: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ 

 

Розвиток Європейського Союзу як організації з військово-

політичною складовою, що об’єктивується у формі Спільної політики 

безпеки та оборони (СПБО), тісно пов’язаний з системою атлантичного 

співробітництва. Північноатлантичний Альянс на чолі з США як 

ключовий гарант безпеки та оборони Європи з часів “холодної війни” 

залишається однією з головних детермінант становлення безпекового 

виміру європейської інтеграції. Велика Британія відіграла непересічну 

роль у становленні союзу Північної Америки і Західної Європи у період 

блокового протистояння і постбіполярний період, а в умовах 

загострення кризи системи європейської безпеки займає активну 

позицію щодо протистояння російській агресії. З огляду на це, а також, 

враховуючи специфічні підходи політичної еліти країни до 

інтеграційних процесів в Європі на фоні процесу “Brexit”, важливо 

врахувати особливості участі королівства у процесі формування 

відносин ЄС і НАТО як двох ключових суб’єктів сучасної системи 

європейської безпеки. 

У центрі трансформацій системи міжнародних відносин на початку 

1990-х років перебували зміни в системі безпеки, які поставили на 

порядок денний міжнародної спільноти ряд питань: роль НАТО у 

забезпеченні європейської безпеки в нових геополітичних умовах; роль 

ЄС в міжнародній політиці; здатність європейських держав взяти 

відповідальність за побудову нової системи безпеки. Спробою дати 

відповідь на них стала розбудова Спільної зовнішньої політики і 

політики безпеки (СЗППБ) та СПБО ЄС як її складової.  

Незважаючи на історичну відданість атлантизму, Велика Британія у 

постбіполярний період де-факто опинилася в ситуації певного вибору 

між ЄС і НАТО. Будучи лідером європейських “атлантистів”, 

офіційний Лондон усвідомлював необхідність участі в процесах 

європейської політичної інтеграції. Цим зумовлені поступки уряду 

Дж. Мейджора під час підготовки Маастрихтського договору. 

Водночас за наполяганням британської сторони в договорі закріплено, 

що політика ЄС не повинна перешкоджати виконанню зобов’язань 
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країнами-членами НАТО і має бути сумісною з політикою безпеки 

Альянсу. Така норма чинна в установчих договорах ЄС досі. Дві 

аксіоми британської політики щодо євроінтеграції – першість НАТО і 

міждержавний підхід до розвитку ЄС – залишалися непорушними і 

становили основу міжпартійного консенсусу.  

Тривалий час центральним питанням функціонування СЗППБ була 

юридична невизначеність стосунків ЄС і НАТО, від формалізації яких 

напряму залежали можливості переходу СПБО до стадії практичної 

реалізації. Під тиском обставин лише на початку 2000-х років 

Вашингтон погодився на запропоновану ЄС концепцію “Берлін плюс” 

про розподіл повноважень між організаціями. 16 грудня 2002 року в 

Брюсселі проголошено відкриту частину Декларації Європейського 

Союзу і НАТО, яка зафіксувала стратегічне партнерство сторін, 

підтримку Альянсом СПБО, надання ЄС гарантованого доступу до 

засобів планування і ресурсів НАТО. Велика Британія відіграла 

активну роль в укладенні цих угод. Британський уряд, за погодженням 

з США, відкинув ініціативи про посилення СПБО, зокрема, розробку 

концепції Європейського союзу безпеки та оборони, відстояв формулу 

“розподілу ролей” між організаціями і погодження з НАТО дій Сил 

швидкого реагування ЄС.  

Міжнародна криза через російсько-український конфлікт загострила 

проблеми європейської єдності. Перманентна політична незгуртова-

ність і слабкість військових структур консервують залежність євро-

пейців від американських гарантій безпеки. Незважаючи на високу 

імовірність виходу Британії з ЄС, досягнення більшої єдності ЄС без 

неї не гарантована. У той час, коли НАТО здійснює практичні дії щодо 

європейської оборони, ЄС все ще формує плани посилення оборонного 

потенціалу, вдовольняючись “стратегічною автономією”. Залежність 

від НАТО надалі стримує міжнародний вплив ЄС, для якого все ж 

наразі життєво необхідно поглиблювати співпрацю з Альянсом як 

запорукою посилення свого глобального впливу, водночас активізо-

вуючи розвиток СПБО.  

Велика Британія відіграла важливу роль у становленні офіційних 

відносин між ЄС і НАТО, розподілу повноважень між організаціями в 

силу їх діяльності на по суті одному полі безпеки, закріплених в 

договорах “Берлін плюс” 2002-2003 років. Позиція Великої Британії як 

вірного прихильника атлантизму і першого союзника США стала 

одним з вирішальних і водночас суперечливих чинників становлення 

СПБО ЄС. Політична і стратегічна криза НАТО на початку 2000-х років 
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посилила актуальність створення європейських оборонних структур. 

Однак неспроможність держав ЄС сформувати належні військові 

ресурси у намічені строки, спротив “атлантистів” (насамперед Великої 

Британії) призвели до загальної невдачі автономізації СПБО. Чинний 

“розподіл ролей” між організаціями знижує мотивацію держав ЄС для 

розвитку автономного військового потенціалу і призводить до 

перманентних проявів політичного безсилля об’єднання. Події навколо 

російсько-українського конфлікту 2014 року довели проблемність 

поєднання інтересів ЄС і НАТО без патронату США, які залишаються 

центральним елементом системи атлантичної взаємодії. 

Керівництво Великої Британії різних періодів напряму причетне до 

стратегічної і військово-технічної слабкості СПБО ЄС, нездатності 

Союзу бути гарантом безпеки своїх територій і дієво реагувати на 

відповідні проблеми в державах найближчої периферії. Тому вихід 

Британії з ЄС може надати додаткові можливості для розвитку СПБО, 

наприклад, довгоочікуваного створення Європейської армії. Водночас 

вилучення з потенціалу об’єднання значних ресурсів Сполученого 

Королівства у сфері безпеки та оборони послабить загальні військово-

політичні і військово-технічні можливості ЄС, ускладнить його 

непрості стосунки з НАТО. 
 

 

Artur Gruszczak 

Profesor,  

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

 

WSPÓŁPRACA WYWIADOWCZA W EUROPIE  

CZASÓW KRYZYSU 

 

Elementem polityki bezpieczeństwa, którego znaczenie stale wzrasta, jest 

rozpoznanie wywiadowcze i ocena sytuacyjna stanu bezpieczeństwa 

narodowego i międzynarodowego. Państwa europejskie, w szczególności 

członkowie Unii Europejskiej, od wielu lat stosują różne formy i metody 

współpracy wywiadowczej. W następstwie niekorzystnych dla 

bezpieczeństwa procesów politycznych, społecznych, komunikacyjnych i 

kulturowych, generujących liczne i zróżnicowane zagrożenia, 

zdecentralizowana i wielopoziomowa struktura współpracy wywiadowczej 

uległa dalszej fragmentacji, osłabiając zdolności państw europejskich do 

wczesnego wykrywania zagrożeń oraz ich eliminacji. 
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Niniejszy artykuł opiera się na hipotetycznym twierdzeniu, że współpraca 

wywiadowcza pomiędzy państwami europejskimi, zgodnie z logiką 

instytucjonalnego izomorfizmu, uległa organizacyjnej fragmentacji i 

funkcjonalnej deprecjacji wskutek silnej tendencji do renacjonalizacji 

polityk bezpieczeństwa. Równolegle w Unii Europejskiej trwają aktywne 

procesy skupiania danych oraz doskonalenia mechanizmów ich 

przetwarzania i wymiany  odpowiadające  imperatywowi normatywnemu 

integracji europejskiej oraz korzyściom płynącym z synergii między 

węzłami wywiadowczymi funkcjonującymi na zasadzie izomorfizmu 

kontekstualnego. Te dwa przeciwstawne procesy stymulują transformację 

europejskiej współpracy wywiadowczej w kierunku hybrydowej, 

konfederacyjnej wspólnoty epistemicznej opartej na zdecentralizowanej i 

rozproszonej strukturze instytucjonalnej. 
 

 

Marek Delong 

Dr hab., prof. PWSW, Państwowa Wyższa 

 Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu 

 

ROSYJSKA POLITYKA ZAGRANICZNA W CZASACH 

JEWGIENIJA PRIMAKOWA (1996-1999) 

 

Do czasu objęcia funkcji ministra spraw zagranicznych w 1996 roku 

kariera Jewgienija Primakowa była ściśle związana z wywiadem. Kierował 

Centralną Służbą Wywiadu ZSRR, a następnie utworzoną w grudniu 1991 

roku Służbą Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej. Jego aktywność 

koncentrowała się głównie na Bliskim Wschodzie, gdzie uczestniczył w 

tworzeniu siatki wywiadowczej. W czasie pierwszej kadencji Władimira 

Putina był jedną z najważniejszych postaci rosyjskiej dyplomacji. W 2003 

roku został wysłany do Bagdadu, aby nakłonić Saddama Husajna do 

opuszczenia Iraku przed interwencją USA. 

„Linia Primakowa” była zupełnie odmienna od neoliberalnej, reprezento-

wanej przez jego poprzednika, Andrieja Kozyriewa, który był zwolennikiem 

zacieśnienia współpracy z USA i państwami Europy Zachodniej. 

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych udał się z wizytą do USA, ale na wieść 

o planowanej interwencji NATO w Jugosławii, nakazał zawrócenie samolotu 

do Moskwy. Zerwanie wizyty było wyrazem protestu przeciwko 

amerykańskiej polityce na Bałkanach i końcem dotychczasowej 

euroatlantyckiej polityki Moskwy.  
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ВПЛИВ БІЛОРУСЬКО-РОСІЙСЬКИХ ВІДНОСИН НА 

РЕГІОНАЛЬНУ БЕЗПЕКУ В ЦЕНТРАЛЬНІО-СХІДНІЙ ЄВРОПІ 

 

Розпад СРСР і утворення на його території незалежних держав 

призвели до виникнення у цій частині земної кулі відносин нового 

типу. Ставши суверенними, колишні союзні республіки отримали 

можливість виступати на міжнародній арені з позицій повноправних 

суб’єктів міжнародного права. У зв’язку з цим дослідження еволюції 

становлення і розвитку міждержавних відносин в нових історичних 

умовах, зокрема між Республікою Білорусь і Російською Федерацією, 

представляє особливий інтерес.  

Аналіз відносин між РФ та Білоруссю на трьох рівнях співро-

бітництва: політичному, економічному та військовому та їх вплив на 

регіональну безпеку у Центральній та Східній Європі є сьогодні дуже 

актуальним . З огляду на військовий конфлікт в Україні та економічну 

кризу в Білорусі та РФ особлива увага приділяється дослідженню 

відносин між двома країнами після 2014 року.   

 Білорусія і Росія у своїх двосторонніх відносинах пройшли 

складний шлях: у перші роки після досягнення незалежності країни 

притримувалися стратегії добросусідських відносин, а  у 1999 році 

підписаний Договір про створення Союзної держави, де вже більш 

детально визначали інтеграційні наміри обох держав. У той же час, 

незважаючи на стратегічний характер партнерства, інтереси Білорусії і 

Росії збігаються не за всіма напрямками, а після подій 2014 року, 

пов’язаних з анексією Криму та збройним конфліктом на Донбасі, 

вступають в явні протиріччя. 

Протягом довгого часу зовнішньополітичний курс Білорусі характе-

ризували як «політику гойдалок», що дозволяла офіційному білорусь-

кому керівництву зближуватися то з Росією, то з Європою і представ-

ляти подібні дії як прояв «по-справжньому багатовекторної політики». 

Протягом останніх п’яти років взаємні відносини між РФ та 

Білорусією характеризуються розбіжністю інтересів на міжнародній 

арені. У 2014 – 2015 роках Білорусь не підтримала військових дій РФ 

по відношенню до України та Сирії, намагаючись зайняти миротворчу 
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позицію навіть в обох збройних конфліктах. Така позиція Мінська не 

тільки багато в чому суперечить інтересам РФ у Східній Європі і на 

Близькому Сході, а й не відповідає зовнішній політиці Білорусі, яка 

проводилася у 2000-х роках. Також варто відзначити, що у засобах 

масової інформації часто піднімається питання погіршення стосунків 

між президентами обох країн, що значно контрастують із більш 

теплими відносинами Лукашенка з попередніми президентами РФ – 

Д. Медвєдєвим та Б. Єльциним. Тобто, можна дійти до висновку, що 

саме з приходом до влади В. Путіна у 2000 році, пов’язана зміна 

підходу до міжнародних відносин із Білоруссю, що характеризується 

спробами контролювати зовнішню і внутрішню політику країни.  

З точки зору економічних відносин протягом 20 років співпраця в 

економічній сфері залишається на високому рівні. Не зважаючи на те, 

що Росія і Білорусь назавжди віддалилися від можливості глибокої 

інтеграції, такою, приміром, як створення єдиної валюти. 

 Загалом можна дійти до висновку, що протягом останніх п’яти 

років відбулося посилення тиску РФ на Білорусь. Починаючи з 2015 

року, Москва проводила таку економічну політику щодо Білорусі, 

згідно з якою Білорусь отримувала все менші економічні вигоди та 

фінансову підтримку в обмін на все більші поступки зі свого боку, що 

стало можливим завдяки тиску на основне слабке місце Білорусі – 

крихкий економічний режим. Саме тому підтримка слабкої в 

економічному плані Білорусі є вигідною, оскільки це робить її 

залежною та неспроможною розірвати відносини із РФ.   

Беручи до уваги військове співробітництво РФ та Білорусі, можна 

дійти до висновку, що воно досить довгий час було досить 

неконфліктним і стабільним. Однак, протягом 20 років військового 

співробітництва, на тлі реформування армії за допомогою РФ, 

керівництво Білорусі намагалося здійснити спроби стримати поглиб-

лення співпраці у військовій сфері. Ідея про те, що російсько-

білоруське військове співробітництво дозволить Кремлю збільшити 

вплив на Україну, Польщу і балтійські країни була популярна в 

російських політичних колах ще у 1990-их роках. Однак такі інтереси 

РФ суперечать баченню Білорусі своєї ролі у регіоні. Окрім цього, 

варто також відзначити, що протягом останніх років Білорусь здійснила 

кілька спроб збільшення своєї незалежності від РФ у військовій сфері. 

Нова військова доктрина Білорусі, прийнята у 2016 році, однією із 

загроз називає «гібридну війну» і спрямована на припинення можли-

вого використання військової тактики Росії в Білорусі.  
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На сьогоднішній день, можна зробити висновок, що у білоруських 

політичних колах відбувається процес переоцінки військового співро-

бітництва з Росією. Білорусь готова зберегти той рівень співробітницт-

ва, який існував досі, однак не бачить можливостей для його розвитку 

через конфліктогенність російського керівництва на міжнародній арені. 

Російсько-білоруські відносини у військовій сфері безперечно мають 

вплив на питання безпеки країн Балтії та Польщі, оскільки  Білорусь 

межує з трьома країнами-членами НАТО.  

Той же український сценарій російської агресії показав, що у Кремля 

існують гібридні методи і інструменти впливу, у тому числі і на країни 

Балтії і Польщі. При цьому все частіше згадується Калінінградський 

анклав, який є менш важливим, ніж союзна Білорусь, складова 

Регіонального угруповання військ Росії і Білорусі з усією його діючою 

інфраструктурою. Все більше усвідомлюючи таку загрозу, у Варшаві і 

столицях балтійських країн все рішучіше і наполегливіше вимагають 

посилення присутності НАТО на своїх територіях.  

З огляду на все вище зазначене, можна дійти до висновку, що 

нинішня модель білорусько-російських відносин, себе вичерпала. У 

світлі останніх подій можна дійти до висновку, що якщо Білорусі 

вдасться всупереч тиску з боку РФ зберегти статус нейтральної 

території Східної Європи, стан регіональної безпеки у Центрально-

східній Європі покращиться. 
 

 

Dominika Dziwisz 

Dr, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

 

MOŻLIWOŚCI APLIKACJI CHIŃSKIEGO SOCIAL  

CREDIT SYSTEM DO WALKI Z TERRORYZMEM 
 

W styczniu 2017 r. rząd Chińskiej Republiki Ludowej ogłosił rozpoczęcie 

fazy pilotażowej programu oceny 1,3 miliardów swoich obywateli za 

pomocą algorytmów. Przymusowe wprowadzenie Social Credit System 

(SCS), a więc Systemu Zaufania Społecznego albo Systemu Wiarygodności 

Społecznej, zaplanowano na 2020 rok. Po raz pierwszy w historii rząd 

jakiegoś państwa stworzył program centralnej inwigilacji i szczegółowej 

ewaluacji zachowań wszystkich swoich obywateli za pomocą narzędzi 

informatycznych.  
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Chociaż Chiny są skrajnym przykładem wprowadzania powszechnej 

inwigilacji i przeniesienie w całości SCS możliwe będzie wyłącznie w 

systemach niedemokratycznych z centralnie zarządzaną gospodarką, to 

obserwowana jest ogólna tendencja zmiany podejścia rządów państw do 

obywatela. Dlatego pierwszym celem referatu będzie przybliżenie założeń i 

następstw realizacji wizji „kredytu społecznego”. Przede wszystkim jednak, 

w referacie zostaną wskazane możliwości implementacji elementów SCS 

przez rządy państw demokratycznych m. in. do zwalczania terroryzmu.  
 
 

Piotr Długosz 

Dr hab., Uniwersytet Pedagogiczny  

w Krakowie 
 

SPOŁECZNE LĘKI W SPOŁECZEŃSTWIE 

POSTREWOLUCYJNYM - PRZYPADEK UKRAINY 
 

Przedmiotem wystąpienia będą lęki i obawy występujące w 

społeczeństwie ukraińskim. Minęło już kilka lat od wybuchu Rewolucji 

Godności i dzisiaj Ukraińcy muszą się zmagać z codziennymi problemami. 

Zachwyt i euforia pojawiająca się po rewolucji wydają się być zastąpione 

obawami i frustracją z niespełnionych  obietnic. Badania pokazują, że 

Ukraińcy negatywnie oceniają zmiany pojawiające się w   wyniku rewolucji. 

Diagnoza powstałych zagrożeń i społeczne reakcje nań będą stanowić 

przedmiot wystąpienia. Materiał empiryczny będzie pochodził z badań 

jakościowych oraz badań sondażowych realizowanych w Ukraińskim 

społeczeństwie w ostatnich latach.  Zebrane dane pozwolą na zarysowanie 

mapy problemów przed jakimi stoi Ukraina w najbliższej przyszłości.  
 
 

Renata Duda 

Dr hab., Uniwersytet Wroclawski 

 

WYBORY PREZYDENCKIE NA UKRAINIE.  

SPOJRZENIE Z WASZYNGTONU 
 

Tegoroczny proces wyborczy na Ukrainie jest dokładnie obserwowany i 

analizowany nie tylko w Europie, która ze względu na gospodarcze i geo-

polityczne powiązania z Ukrainą jest mocno zainteresowana ewentualną 

zmianą (lub jej brakiem) na stanowisku prezydenta. Również w Stanach 
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Zjednoczonych ośrodki analityczne uważnie przyglądają się (choć nie jest to 

temat priorytetowy) ukraińskiej scenie politycznej oceniając szanse 

kandydatów i prognozując możliwe scenariusze rozwoju kraju (przy 

zastrzeżeniu, że wszyscy liczący się kandydaci chcą "zakotwiczenia" 

Ukrainy w Unii Europejskiej i NATO, a ich program wyborczy skupia się 

przede wszystkim na trzech kwestiach: kontynuacji szeroko zakrojonych 

reform, walce z korupcją oraz zakończeniu wojny w Donbasie). 

Przedstawiony referat jest wynikiem badania (przy zastosowaniu metody 

analizy treści, w terminie październik 2018-luty 2019) dokumentów 

analitycznych  prestiżowych amerykańskich think tanków (Brookings 

Institution, Council on Foreign Relations,  Carnegie Endowment for 

International Peace, Cato Institute) w celu odpowiedzi na pytanie, w jaki 

sposób Stany Zjednoczone oceniają obecną międzynarodową pozycję 

Ukrainy w kontekście możliwości zapewnienia bezpieczeństwa 

euroatlantyckiego.  

 

 

Marta Drabczuk 

Dr, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  

w Lublinie 

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE JAKO ASUMPT  

REFORM NA UKRAINIE 

 

Prezydent Petro Poroszenko 26 maja 2015 roku zatwierdził 

rozporządzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy „O 

strategii bezpieczeństwa narodowego Ukrainy”. W przyjętym dokumencie 

określone zostały główne cele geostrategiczne władz państwowych Ukrainy, 

mianowicie zainicjowanie procesu integracji z UE, tworzenie warunków dla 

przystąpienia do NATO oraz reintegracja terytorialna w granicach uznanych 

przez społeczność międzynarodową.  Stwierdzono, że zagrożenie rosyjskie 

oraz zmiany w zewnętrznym i wewnętrznym środowisku bezpieczeństwa 

Ukrainy wymuszają konieczność stworzenia nowego systemu zapewnienia 

bezpieczeństwa narodowego dla kraju. Strategia zapowiada również 

spełnienie określonych standardów UE, wyrażonych w umowie 

stowarzyszeniowej Ukrainy z UE. Dokument identyfikuje główne wyzwania 

bezpieczeństwa narodowego, które wpisują się w program reform 

zaproponowanych przez prezydenta Poroszenkę w deklaracji Strategia 2020, 

a ich zasadniczym celem jest umocnienie pozycji międzynarodowej Ukrainy 
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w globalnym układzie sił. Proces reform, mimo widocznych postępów, 

wciąż zmaga się w wieloma przeszkodami. Czy władze poradzą sobie z 

procesem transformacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa narodowego 

obywatelom Ukrainy? Jaką rolę w tym procesie odgrywają społeczeństwo 

ukraińskie oraz partnerzy zewnętrzni? 

 

 
Ірина Єлейко 

кандидат економічних наук, доцент  

Львівський національний університет  

імені Івана Франка 

 

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ МІГРАЦІЙНИХ  

ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ  

 

Важливою умовою розбудови правової держави є визначення напря-

мів та вдосконалення системи державного регулювання міграційних 

процесів згідно до міжнародних стандартів у сфері реалізації прав лю-

дини. У доповіді Генерального секретаря ООН з міграції та розвитку 

визначено, що основний принцип міграційної політики полягає у забез-

печенні кожній людині  можливості жити і бути успішною в рідній 

країні.  

Сьогодні активізація міграційних процесів в Україні зумовлена 

рядом  чинників не лише економічного але й політичного характеру. 

Міграційні процеси суттєво вплинули на вітчизняний ринок праці.  

Отож, сучасні міграційні процеси в Україні характеризують 

наступні ознаки: 

– скорочення чисельності населення (за рахунок природної 

смертності, скорочення кількості народжених, загиблих на сході 

України а також зовнішньої міграції).  

– перенасичення ринку праці через недостатнє зростання української 

економіки (скорочення пропозиції робочих місць).  

– зростання внутрішньої міграції (переважну більшість мігрантів, 

(ВПО) складають жителі східних областей, зокрема з територій 

АТО).  

– вимушена внутрішня міграція вплинула на географію областей-

реципієнтів. Якщо основними областями-реципієнтами у мирний 

період були Донецька, Дніпропетровська, Київська, Харківська 
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області та м. Київ то сьогодні лідируючі позиції займають м. Київ, 

Дніпропетровська, Львівська, Одеська та Харківська області. 

– зміна напрямів зовнішньої міграції (українці виїжджають до 

Польщі, Чехії, Німеччини, тощо. Тобто мігранти зорієнтовані на 

“Захід”). 

– хоча масштаби міграції досить великі (навіть за офіційними 

даними), необхідно зауважити, що вона має сезонний характер.  

Погіршення асиметрії українського ринку праці зумовлене й тим що 

українці виїжджають у країни з добре розвинутою економікою, а 

в‘їжджають в Україну трудові мігранти з країн СНД та країн, що 

розвиваються. Найчастіше кваліфікація українців, які виїжджають є 

вищою, аніж кваліфікація мігрантів, які прибувають до країни. 

Враховуючи сучасні тенденції слід зазначити, що впродовж наступних 

років Україна залишатиметься залежною від імміграції ззовні.  

Отже, сьогодні форми, напрями та тенденції міграції українського 

населення зумовлені: військовими діями на Сході України і, як 

наслідок, занепадом економіки, руйнацією інфраструктури окупованих 

територій, зниженням привабливості України на інвестиційному ринку. 

 
 

Marek Żyła 

Dr, Akademia Sztuki Wojennej 

 w Warszawie 

 

DETERMINANTY NEOIMPERIALNEJ POLITYKI 

PUTINOWSKIEJ ROSJI NA OBSZARZE ŚWIĘTEJ RUSI 

 

Wydarzenia historyczno-kulturowe i przemiany obyczajowe na Rusi, od 

XII w. znalazły głębokie uzasadnienie w myśli prawosławnej. Na przełomie 

XV i XVI wieku moralność chrześcijańsko-prawosławna wypełniła 

wszystkie dziedziny ładu społecznego i politycznego. Zgodnie z nią następcy 

władcy Rusi Kijowskiej księcia Włodzimierza I Wielkiego (980–1015) byli 

prawdziwymi książętami chrześcijańskimi, a jej spadkobierczyni 

moskiewska Święta Ruś była rządzona przez prawosławnego cara. 

Symbolem przekształcenia państwa moskiewskiego w „Świętą Ruś” została 

XVI wieczna ikona „Błogosławione wojsko” znana jako „Kościół 

wojujący”. Z czasem stała się alegorią monarchii ruskiej i Kościoła 

prawosławnego, które razem zmierzają do niebiańskiego Jeruzalem. 
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Koncepcja ta utrwaliła się dzięki powszechnemu buntowi przywiązanej do 

prawosławia ludności ziem rosyjskich, które dotknęła anarchia po śmierci 

ostatniego Rurykowicza. Wielka smuta w optyce Moskwy jest postrzegana 

jako jedno z większych zagrożeń o charakterze geopolitycznym, ponieważ 

mogła doprowadzić do nawrócenia na katolicyzm. Kiedy ustabilizowała się 

sytuacja na tronie moskiewskim, Moskwa zarówno w przekonaniu carów jak 

i patriarchów Wszech Rusi nadal pozostawała Trzecim Rzymem. W XVII 

w. ruska myśli religijno-filozoficznej zdecydowanie hołdowała tezie, że Ruś 

(ziemie zjednoczone pod berłem carów moskiewskich) jest Nową 

Jerozolimą (Nowym Izraelem), a przez to centrum prawosławia. Próbą takiej 

interpretacji wydarzeń jest powstała w 1652 r. Kronika, w której Ruś jako 

samodzierżawne i prawosławne państwo będące praobrazem światowego 

prawosławnego cesarstwa jest państwem mającym historyczne prawa do 

terytoriów od Adriatyku do Oceanu Lodowatego. Mit świętości ziemi ruskiej 

został mitem założycielskim dynastii Romanowów, którym powszechnie 

przypisuje się zjednoczenie wszystkich ziem ruskich oraz obronę 

prawosławia przed zagrożeniami zewnętrznymi. Pozostawał on w związku z 

koncepcją Trzeciego Rzymu. Do objęcia tronu przez Piotra I był czynnikiem 

państwowotwórczym, który unifikował rosyjskie społeczeństwo wokół 

panującej dynastii. 

Święta Ruś powróciła ponownie do rosyjskiej retoryki politycznej na 

przełomie XX i XXI wieku. Jest popularna przede wszystkim wśród 

ugrupowań narodowo-nacjonalistycznych i wśród hierarchii prawosławnej. 

Nacjonaliści wykorzystują tę ideę w swoich dążeniach do budowy silnego, 

scentralizowanego państwa, które ma do spełnienia szczególną misję 

dziejową. W specyficznym znaczeniu określenie to używane jest w 

rosyjskiej geopolityce. W historiozoficznej koncepcji etnogenezy Lwa 

Gumilowa jest ono synonimem superetnosu i cywilizacji  euroazjatyckiej, 

gdzie prawosławie odgrywa przede wszystkim rolę polityczną. Pojęciem tym 

w ujęciu politycznym, posługują się także przedstawiciele Cerkwi. W ich 

przekonaniu Święta Ruś to wspólne państwo Rosjan, Białorusinów i 

Ukraińców. Jest to działanie zmierzające miedzy innymi do uniemożliwienia 

autokefalii cerkwi białoruskiej i ukraińskiej. Do koncepcji Świętej Rusi i 

Trzeciego Rzymu chętnie sięgają putinowskie elity władzy. Po raz kolejny 

stały się one wygodnym uzasadnieniem ekspansywnej polityki Kremla. 

Analizując neoimperializm rosyjski w XXI w. należy zwrócić szczególną 

uwagę na przesłanki sprzyjające realizacji jego celów na tytularnym 

obszarze Świętej Rusi, który poza Rosją obejmuje także Białoruś i Ukrainę. 

Zaliczyć do nich należy przede wszystkim: wspólną historię i wspólne 



 Kryzys współczesnego systemu bezpieczeństwa:  
       w poszukiwaniu nowego porządku międzynarodowego  

66 

tradycje państwowości, prawosławie, tradycję Świętej Rusi i po części 

Trzeciego Rzymu, bliskość kulturowo-językową, kilkusetletni proces 

rusyfikacji i sowietyzacji oraz znaczącą pod względem liczebnym rosyjską i 

rosyjskojęzyczną diasporę na Białorusi i Ukrainie. 

 

 

Ігор Земан 

кандидат юридичних наук, доцент 

Львівський національний університет  

імені Івана Франка 

 

ЮРИСДИКЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ  

З ПРАВ ЛЮДИНИ ЩОДО МІЖДЕРЖАВНИХ СПРАВ,  

ЯК МЕХАНІЗМ ГАРАНТУВАННЯ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

Після анексії Криму та окупації Сходу, Україна реалізуючи своє 

невід’ємне право на самозахист, намагається також використовувати 

мирні засоби вирішення конфлікту з Росією. Одним з таких мирних 

механізмів є звернення до Європейського суду з прав людини (далі 

ЄСПЛ). 

ЄСПЛ заснований в рамках Ради Європи з метою розгляду та 

попередження майбутніх порушень Європейської конвенції з прав 

людини 1950 р. (Далі Конвенція 1950 р.). Ст. 33 Конвенції 1950 р. 

передбачає юрисдикцію ЄСПЛ розглядати міждержавні справи. Цілий 

ряд міждержавних справ, які розглядав ЄСПЛ мав за мету не пошук 

компенсації для конкретного індивіда, а служив для захисту публічного 

порядку Європи. 

Починаючи з 2014 р. Україна звернулася до механізму ЄСПЛ для 

вирішення конфлікту з Росією та визнання цієї держави винною у 

вчиненні ряду міжнародних злочинів. 

Станом на початок 2019 р. Україна подала всього 7 справ до ЄСПЛ. 

Разом з тим варто зазначити, що одну справу вилучено зі списку 

слухань, оскільки вона була продубльована індивідуальною скаргою. 

Йдеться про порушення положень Конвенції 1950 р. щодо обмеження 

свободи та поводження з громадянином України кримським татарином 

Хайсером Джемілєвим, сином Мустави Джемілєва [3]. Ще одна справа 

стосується насильницького зникнення трьох груп дітей у східній 

Україні та їхнього тимчасового перевезення на територію Росії у три 

етапи з червня до серпня 2014 р.[2] 
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Основним предметом позову по усіх інших справах є порушення 

прав людини внаслідок агресії Росії проти України. Цікаво, що ЄСПЛ 

вирішив розділити подані Україною справи в період 2014-2016 рр. за 

географічним критерієм, а саме окремо розглядати події в Криму та 

події на Донбасі. Варто зазначати, що така позиція ЄСПЛ розходиться 

з відношенням української сторони до конфлікту загалом, яка акцентує 

на безперервності та «цілісності» акту агресії Російської Федерації 

починаючи з Криму і продовжуючи розгортанням збройного конфлікту 

на Донбасі, який триває і досі. 

Зміст позовів України охоплює обвинувачення Росії щодо здійс-

нення ефективного контролю над Кримом, сепаратистськими угрупу-

ваннями та військовими підрозділами, які де факто контролюють 

окремі регіони Донецької та Луганської областей, що систематично 

порушує положення Конвенції 1950 р. У звинуваченнях України проти 

Росії наголошено, що в Криму продовжують зникати опозиційні 

активісти. На Донбасі постійно гинуть цивільні та військові через 

використання сили проросійськими військовими формуваннями. 

Український уряд наголошує на систематичності арештів кримських 

татар та проукраїнських активістів, обшуки та насильницькі 

захоплення церков у Криму. У Донецькій та Луганській областях 

заборонено трансляцію українського телебачення та обмежується 

свобода журналістської діяльності. Крім того на території анексованого 

Криму, окупованих Донецької та Луганської областей у школах не 

подають жодної інформації українською мовою [1, 214]. 

Принципова важливість групи даних позовів України доводиться 

тим фактом, що судова палата ЄСПЛ, яка займалася провадженням цих 

скарг, вирішила передати їх на розгляд Великій палаті. 

Попри надію на роль ЄСПЛ, як регіонального органу забезпечення 

стабільності в Європі шляхом контролю за виконання Конвенції 1950 

р. варто зазначити один серйозний недолік – це дуже довготривала 

процедура. І якщо у випадках вже скоєного порушення можна чекати, 

щоб врешті добитись справедливості, то у реаліях триваючого 

конфлікту на території України кожен наступний день війни приносить 

непоправні наслідки через втрату людських життів. 
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Українська дипломатична служба є досить молодою, тому 

дослідження її становлення, розвиток її структурної ієрархії та 

функціональних особливостей на сьогоднішній день є не досить значні, 

хоча ряд праць відомих науковців є досить ґрунтовні і становлять 

неабиякий науковий інтерес і разом з тим складають вагому частину в 

загальну історичну базу дипломатичної служби України. Стосовно 

дипломатичної служби України у літературі поки немає 

систематизованого, комплексного дослідження організації і діяльності 

сучасного українського дипломатичного апарату. Але актуальність 

такого дослідження є очевидною, оскільки Україна молода держава і 

зараз утверджує себе на світовому політичному горизонті. Дана 

проблема є унікальною позаяк знаходиться вічно в динамічному 

процесі і відповідно викликає неабиякий інтерес у наукових 

дослідників та становить предмет наукових досліджень 

Після проголошення незалежності України, українська дипломатія 

виявилася в умовах нового напруженого ритму роботи, пов'язаного з 

дипломатичним визнанням нашої держави і відповідно акцентувала 

свою роботу над утвердженням міжнародної правосуб'єктності нашої 
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держави. З перших років незалежності Україна встановила 

дипломатичні відносини із 174 іноземними державами і з усіма ними 

активно розвиває двостороннє співробітництво. На сьогодні Україна 

відкрили свої Посольства у 84 країнах і 75 країн відкрили свої 

дипломатичні представництва в Україні. Окрім того в Україні діють 

представництва 19-ти міжнародних організацій. В системі МЗС працює 

понад 2000 співробітників, це у 18 разів більше ніж у 1990 р. Велика 

увага приділяється підготовці нових поколінь українських  дипломатів.  

Провідну роль у розробці та реалізації зовнішньополітичних завдань 

відіграє міністерство закордонних справ України. У сучасних умовах 

МЗС дедалі активніше набуває рис генератора, речника та реалізатора 

зовнішньополітичного курсу держави, що забезпечує проведення 

зовнішньої політики та координацію діяльності у сфері зовнішніх 

зносин. Політико-правовою підтримкою цих механізмів є той факт, що 

згідно зі ст. 107 Конституції України Міністр закордонних справ 

входить до складу Ради національної безпеки та оборони, а згідно із 

Законом України “Про міжнародні договори України” від 26 червня 

2004 р. за дорученням Кабінету Міністрів України Міністрові закор-

донних справ надаються повноваження для підписання міжнародних 

договорів. Перед МЗС постали нові завдання, пов'язані з визнанням 

України міжнародним співтовариством, установлені дипломатичних 

відносин, створенні ефективної мережі дипломатичних представництв, 

розвитком двосторонніх відносин із зарубіжними країнами, набуттям 

участі і утвердженням в провідних міжнародних організаціях. Для 

поставлених завдань, підготовки рекомендацій і пропозицій щодо 

головних напрямів розвитку зовнішньої політики України може 

утворюватися Наукова рада, інші дорадчі та консультативні органи із 

залученням висококваліфікованих фахівців і вчених. Так у 2006 року 

було засновано Інститут зовнішньої політики Дипломатичної академії 

України при МЗС України, основні функції якого - розробка науково-

методичних матеріалів і проведення практичних заходів зовнішньопо-

літичного характеру. Реалізація  державної  політики  з  чітко  визначе-

ного  кола зовнішньополітичних  пріоритетів  є  основою  роботи  спів-

робітників дипломатичної служби. Відповідно високий міжнародний 

рейтинг держави базується на ефективній роботі дипломатичних 

представництв і зокрема зовнішньополітичного відомства, а також на 

високопрофесійній і спеціальній підготовці дипломатичних кадрів.  

Для поширення впливу України на міжнародні процеси (політичні, 

економічні, правові, соціальні), аргументованого переконання своїх 
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інтересів з метою підтримки світової спільноти  необхідно розвивати 

сітку дипломатичного корпусу з реальним робочим потенціалом, а 

структура і функціональні задачі зовнішньополітичного відомства по-

винні формуватися на реальній базі оптимізації розвитку міжнародних 

відносин у форматі вирішення конкретних і глобальних міжнародних 

задач сьогодення. 
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Одна з важливих складових існування дипломатичної діяльності 

держав для успішного здійснення цілей і задач зовнішньої політики - 

наявність дипломатичного протоколу. Дипломатичний протокол є не-

від’ємною складовою дипломатії, її політичним інструментом, фор-

мою, якою супроводжується будь-яка зовнішньополітична акція держа-

ви. Актуальність такого дослідження є очевидною, оскільки розкриває 

особливості дипломатичного протоколу, які базуються на глибокій 

повазі національних культурних традицій та історичного надбання. 

Дипломатичний протокол як сукупність загальноприйнятих правил 

і традицій, які дотримуються урядами, зовнішньополітичними 

відомствами, дипломатичними представництвами і офіційними 

особами у міжнародному спілкування, є політичним інструментом 

дипломатичної служби любої держави. Дипломатичний протокол 

любої держави своїми особливими специфічними засобами сприяє 

здійсненню цілей і задач зовнішньої політики, проведенню єдиної 

зовнішньополітичної лінії в сфері міжнародних відносин. Норми 

дипломатичного протоколу за своєю суттю є універсальними. В їх 

основі лежить визнання державного суверенітету, рівності, повага до 

незалежності й територіальної цілісності держави, невтручання у її 

внутрішні справи. Правила і норми дипломатичного протоколу 

втілюють принципи суверенної рівності держав та  невтручання у 
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внутрішні справи інших країн. Вони представляють собою своєрідний 

синтез тієї чи іншої суспільно - політичної формації. В них відобра-

жаються і враховуються сучасні тенденції світового розвитку, нові 

політичні реалії, зміни в традиційному образі дипломатії внаслідок 

перетворення самої дипломатії. Серйозні зміни, що відбуваються в 

методах ведення справ в міжнародних відносинах потребують зміни і 

відповідного інструментарію, до якого відноситься дипломатичний 

протокол. Ядро протокольної норми складають загальноприйняті 

міжнародні стандарти, які закріплені або в конвенціях, як правова нор-

ма, або міжнародним звичаєм, не зафіксованим в правовому полі. Зов-

нішню оболонку протокольної норми складають традиції і умовності, 

що визначаються національними, релігійними, історичними і культур-

ними особливостями різних держав. Ядро і оболонка тісно і нерозривно 

пов’язані і не можуть розглядатись ізольовано одне від одного, тому 

при аналізі іноземної протокольної практики, правила, традиції і 

умовності, що визначають поняття дипломатичного протоколу, завжди 

необхідно розглядати в їх сукупності. Саме в силу цієї обставини, 

незважаючи на наявність загальноприйнятих стандартів міжнародного 

спілкування, протокольна практика різних країн відрізняється, має свої 

особливості, свою специфіку. Базуючись на цих принципах, кожна 

країна будує національний протокольний кодекс з врахуванням своїх 

національних традицій і умовностей. Головна вимога, щоб правила і 

норми, зафіксовані в протокольному кодексі тієї чи іншої країни, засто-

совувались однаково до всіх учасників міжнародного спілкування.  

Дипломатичний протокол – категорія міжнародна, але будучи 

сукупністю не тільки правил, але також і традицій та умовностей, 

протокольний кодекс і протокольна практика любої іноземної держави 

мають свої національні риси, свою специфіку, а сучасні процеси глоба-

лізації впливають на протокольну практику, і перш за все на правила і 

норми дипломатичного протоколу, значно раніше, ніж на інші сфери 

міжнародних відносин. В сучасній протокольній практиці іноземних 

держав прослідковується яскраво виражена тенденція раціоналізації 

протокольних правил і норм. Незважаючи на стійкість і консерватизм 

загальноприйнятих міжнародних протокольних стандартів, протоколь-

ні правила і норми в кожній країні стають більш прагматичними. 

Відповідно дипломатичний протокол за своєю суттю є динамічно 

трансформованим елементом стереотипної фіксації правил поведінки в 

сфері міжнародних відносин.  
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BEZPIECZEŃSTWO MILITARNE W CIEŚNINIE  

TAJWAŃSKIEJ PO 2013 R.  

 

Czynnik militarny odgrywał w przeszłości i nadal odgrywa istotne 

znaczenie w strategiach Chin i Tajwanu. Dla Chin demonstracje zbrojne, w 

postaci chociażby ćwiczeń wojskowych w Cieśnienie Tajwańskiej, są 

ważnym instrumentem nacisku na Tajwan. Groźba użycia siły może 

powstrzymywać zwolenników tajwańskiej niezależności przed ogłoszeniem 

niepodległości. Natomiast Tajwan w przeszłości próbował podjąć strategię 

odstraszania, dzisiaj z coraz większym trudem przychodzi mu równoważenie 

Chin w sferze militarnej w rejonie Cieśniny Tajwańskiej. Dojście do władzy 

Xi Jinpinga sprawiło, że postawa Chin wobec kwestii tajwańskiej stała się 

jeszcze bardziej zdecydowana. Nie można więc wykluczyć żadnych 

scenariuszy przyszłej strategii Chin wobec Tajwanu. Tym bardziej warto 

porównać potencjały militarne Chin i Tajwanu oraz rozważyć ich rolę w 

utrzymaniu stabilności w Cieśninie Tajwańskiej. 

 

 

 

Łukasz Koziara 

Dr, Uniwersytet Kardynała Stefana  

Wyszyńskiego w Warszawie 

 

WYBRANE KWESTIE RUCHU GRANICZNEGO POMIĘDZY 

POLSKĄ A UKRAINĄ  W LATACH 2015-2017 

 

Celem wystąpienie jest przedstawienie największych problemów ruchu 

granicznego pomiędzy Polską i Ukrainą w latach 2015-2018.  

Pierwsza część wystąpienia będzie dotyczyła charakterystyki przepływu 

osób i towarów przez granicę Polsko – Ukraińską. Podczas wystąpienia 

zostanie scharakteryzowana wielkość ruchu oraz jego struktura. Omówione 

zostanie liczba wykrytych przestępstw przez Polską Straż Graniczną: 

fałszerstw liczba ujawnionych/ zatrzymanych Ukraińców za nielegalny 

pobyt oraz pracę. Następnie zaprezentowaną zostaną dane dotyczące 

przemytu towarów.  Liczba wniosków o azyl ze strony ukraińskiej. 
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W drugiej części wystąpienia zaprezentowane zostaną strategię rozwoju 

liczby przejść granicznych. Część ta zostanie opracowana w oparciu o 

polskie dokumenty dotyczące strategii rozwoju pogranicza Polsko – 

Ukraińskiego.  

Analizowane lata to 2015-2018. Wybór okresu nie jest przypadkowy, 

gdyż na analizowany czas przypada wiele ważnych wydażeń na Ukrainie, 

które w znaczniej mierze wpływają na zachowanie i wybory migracyjne 

ludności. 

 

 

 

Aleksandra Kozioł 

Mgr, Uniwersytet Jagielloński  

w Krakowie 

 

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA W OBSZARZE  

BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY UNII EUROPEJSKIEJ 

 

Na przestrzeni ostatnich pięciu lat doszło do licznych zmian na arenie 

międzynarodowej, w tym pojawienia się szeregu czynników mających 

wpływ na zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa w Unii Europejskiej (UE). 

Zarówno władze poszczególnych państw członkowskich, jak też instytucje 

unijne zmuszone zostały więc do podjęcia działań mających na celu 

dostosowanie do zmieniającej się rzeczywistości. Cel niniejszego artykułu 

stanowi uporządkowanie oraz analiza wyzwań, jakie pojawiły się przed UE 

począwszy od 2014 roku. Podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie o 

efektywność i możliwy dalszy kierunek podejmowanych działań. 

Niewątpliwie bowiem trafność decyzji zaważy nie tylko na bezpieczeństwie 

wewnętrznym UE, ale będzie miała także przełożenie na spójność oraz 

znaczenie tej organizacji w świecie. Powyższe nabiera szczególnego 

znaczenia w kontekście rosnącej aktywności Federacji Rosyjskiej oraz 

Chińskiej Republiki Ludowej przy jednoczesnym wycofywaniu 

zaangażowania takich aktorów jak Stany Zjednoczone czy części państw 

europejskich.  
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аспірант, Прикарпатський національний  

університет ім. В. Стефаника 

 

СПІВПРАЦЯ ДЕРЖАВ ПІВНІЧНОЇ ЄВРОПИ У СФЕРІ 

БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ : ФАКТОР НАТО ТА 

РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР КООПЕРАЦІЇ 

 

Криза системи безпеки спричинена, значною мірою, діяльністю 

Росії поширюється від східних рубежів до решти куточків Європи. 

Зростання військової активності РФ після початку конфлікту в Україні 

спостерігається також на європейській Півночі. Сам регіон 

характеризується неоднорідною безпековою конфігурацією держав, які 

входять в його склад. З одного боку маємо Норвегію, котра є членом 

НАТО, а з іншого – Швецію та Фінляндію, які дотримуються 

позаблоковості. Такий стан військово-політичної заангажованості цих 

держав відповідним чином впливає на різницю можливостей та потреб 

забезпечення їхньої оборони. 

Слід відзначити зростання співпраці Норвегії та НАТО у зв’язку з 

вищезгаданою військовою активністю Росії на Півночі [9]. Та, 

щонайважливіше, ми можемо спостерігати за поглибленням співпраці 

позаблокових держав регіону із НАТО. Показовим моментом є спільні 

військові навчання. Серед останніх таких навчань були Aurora 17, які 

проводились у Швеції, Arrow 18 – у Фінляндії, та Trident Juncture, які 

проводились у Норвегії, проте за участю Швеції та Фінляндії [14]. 

Збільшення військової присутності Росії в північній частині Європи 

фактично підштовхує ці держави до зближення з НАТО. Окрім 

вищезгаданих спільних військових навчань, початковими результатами 

такого зближення є, до прикладу, перша участь представників Швеції 

та Фінляндії у зустрічі НАТО на рівні міністрів закордонних справ у 

травні 2016 р. [5]. Вагомою подією став саміт НАТО 2014 р. в Уельсі, 

на якому Швеція та Фінляндія отримали статус держав «з розширеними 

можливостями членства» (the Enhanced Opportunities Partnership). На 

цьому ж саміті обидві підписали з НАТО Договір приймаючої країни 

(Host Nation Agreements), результатом чого стали навчання НАТО на 

території цих держав. Надалі шведи та фіни брали участь у 

варшавському саміті 2016 р. та саміті в Брюсселі, в липні 2018 р. [10]. 

Тож, зустрічі у форматі 29+2 стали останніми роками звичною 
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практикою, що свідчить про зацікавлення у співпраці з обох сторін. 

Потенційне членство в НАТО стало частіше обговорюватись на офіцій-

ному, науковому та громадському рівнях у даних північноєвропей-

ських державах [3].  

Внаслідок занепокоєння підвищенням військової активності Росії 

поблизу кордонів Швеції та Фінляндії, зросла підтримка вступу до 

НАТО серед громадян обох країн [6] (хоча велика частина фінського 

населення все ж скептично ставиться до вступу в НАТО [12]). Водночас 

щодо євроатлантичної перспективи застерігає шведів та фінів російська 

сторона. Офіційні особи РФ заявляють про можливі контрзаходи у разі 

вступу цих держав до Альянсу [11]. 

Варто пам’ятати про те, що зближення північноєвропейських країн 

з НАТО, в теперішніх непевних умовах відносин з РФ, є бажаною 

метою і для самого Альянсу. Беручи до уваги геополітичне 

розташування сил в регіоні Балтійського моря, можемо зазначити, що 

збільшення присутності власних сил, за рахунок залучення в 

організацію Швеції та Фінляндії, надасть НАТО кращий контроль за 

регіоном, та, що найголовніше, розширить можливості Альянсу у плані 

швидкого і ефективного реагування у разі агресії щодо його трьох 

балтійських партнерів [2]. 

Та попри взаємне зацікавлення у поглибленні співпраці, спільні 

військові навчання та ряд угод, зі сторони Швеції та Фінляндії немає 

офіційних однозначних заяв щодо вступу країн в НАТО. До прикладу, 

прем’єр-міністр Швеції С. Левен у січні 2019 р. заявив, що Швеція 

наразі не прагнутиме до членства в НАТО, натомість не залиша-

тиметься осторонь у разі агресії щодо її сусідів, або ж інших членів ЄС, 

а також очікує на підтримку, якщо Швеція стане об’єктом агресії [13]. 

Схожу позицію висловлює президент Фінляндії С. Нііністьо, заявля-

ючи, що фінам необхідно нарощувати свою обороноздатність та 

посилювати військову співпрацю з європейськими партнерами [12]. 

Зважаючи на акцент риторики офіційних осіб держав щодо 

військової співпраці з європейськими партнерами та сусідами, є 

підстави говорити про пріоритетність регіональної оборонної 

кооперації для Швеції та Фінляндії. Збільшення уваги до регіональної 

співпраці відбулося незадовго після російської агресії в Україні. 

Навесні 2015 р. представники п’яти північноєвропейських країн 

(Норвегії, Швеції, Фінляндії, Данії та Ісландії) підписали декларацію, 

яка стосувалась розвитку військового співробітництва між цими 

державами. Зокрема, у документі йшлося про збільшення кількості 
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спільних військових навчань, співпрацю у ВПК, налагодження обміну 

розвідданими та взаємодопомогу у сфері кібербезпеки [1]. 

Варто згадати також про і те, що ці п’ять держав є членами регі-

ональної оборонної організації NORDEFCO [7]. Цікаво, що дана орга-

нізація була створена у 2009 р., тобто у наступному році після агресії 

РФ щодо Грузії. В свою чергу, активізація діяльності NORDEFCO в 

контексті загального підвищення обороноздатності країн регіону 

відбувається після агресії РФ щодо України, а також підвищення 

військової активності Росії безпосередньо в північних регіонах. 

Зважаючи на значну кількість інцидентів з порушенням простору 

держав російськими повітряними суднами на порядку денному 

NORDEFCO є відпрацювання повітряної оборони. Зокрема, основною 

темою, яка обговорювалась на одному з останніх засідань міністрів 

оборони держав NORDEFCO в листопаді 2018 р., була саме повітряна 

оборона [4]. Вагомим результатом листопадового засідання міністрів 

оборони в Осло стало прийняття документу щодо діяльності організації 

у період до 2025 р. Серед найважливіших положень, які відображенні у 

ньому – узгодження права на вільне переміщення військової сили та 

техніки між державами-членами, а також моменти пов’язані із розвит-

ком співпраці із країнами Балтії [8]. 

Таким чином, можемо констатувати факт поглиблення кооперації 

північноєвропейських держав у сфері безпеки та оброни. Розвиток 

такого співробітництва є наслідком зокрема російської військової 

активності в регіоні північної Європи. Російський фактор також сприяє 

зближенню позаблокових Швеції та Фінляндії із НАТО. І хоча говорити 

про реальні перспективи вступу цих держав до Альянсу ще рано, 

зважаючи на позицію самих держав, однак регіональна оборонна 

співпраця стає як для позаблокових держав, так і для членів НАТО в 

регіоні одним із пріоритетних напрямків діяльності. 
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ПОЛІТИЧНА БЕЗПЕКА КРАЇН ЯК СТАБІЛІЗАЦІЙНИЙ 

МЕХАНІЗМ ЯКІСНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ 

СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ 

 

Кінець XX – початок XXI ст. характеризується істотними змінами в 

суспільному житті багатьох країн і народів, всієї геополітичної карти 

сучасного світу, що породжує перед людством нові глобальні, 

регіональні і міждержавні проблеми, що вимагають невідкладного 

вирішення. Особливе значення дана обставина має для країн, які 

здійснюють пошук і вибір шляхів свого подальшого розвитку, засобів і 

методів забезпечення національної безпеки. 

Своєчасне вирішення нагальних, складних і взаємозв’язаних 

завдань з метою забезпечення сталого розвитку суспільства, 

подальшого якісного перетворення всіх його сфер, визначальним 

чином залежить від рівня забезпечення політичної безпеки кожної 

країни, високий рівень якої, дасть змогу ефективно здійснювати 

керівництво і управління суспільством, організацію і реалізацію в 

ньому політичної влади. 

Сучасні реалії свідчать, що забезпечити політичну безпеку країни 

сьогодні неможливо, використовуючи лише традиційні підходи, які, як 

правило, зведені до вдосконалення охоронної функції держави або до 

задоволення вузьковідомчих інтересів. Це не тільки не дає бажаних 

результатів, а й стимулює перевитрату державних ресурсів та 

призводить до дублювання функцій центральних державних органів, 

часом навіть ініціює загрози національним інтересам держав [40, c. 2]. 

В XXI ст. забезпечення безпеки стає однією з найбільш гострих і 

головних проблем, що стоять перед державами і світовою спільнотою. 

Наявність великого різноманіття загроз породжує завдання ліквідації їх 

причин або захисту від них, тобто створення суспільству в цілому і 

складовим його структурам умов для безпечного існування і 

функціонування. 

Серед різноманіття складових системи безпеки країн науковці на 

перше місце висувають політичну безпеку. Її мета – захист життєво 

важливих політичних інтересів суспільства (особистості, соціальних 
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верств, спільноти в цілому) від внутрішніх і зовнішніх загроз, а відтак і 

світової спільноти загалом. 

Взаємозалежність стабільності політичної безпеки країн та загальної 

міжнародної системи безпеки обґрунтовується рядом обставин. 

По-перше, дослідники виходять з визнання факту неминучості 

глобалізації політики більшості країн світу. Вважається, що разом із 

збереженням небезпеки виникнення класичних воєн між державами, 

все частіше насильство виявляється і виявлятиметься в майбутньому у 

внутрішньо державних конфліктах, а також в конфліктах, причини яких 

ховаються в загостренні етнічних і релігійних суперечностей. Ці 

суперечності реалізуються і вирішуються переважно політичними 

засобами, в процесі боротьби за доступ до ресурсів, і мають своїми 

наслідками істотне посилення економічної і соціальної нерівності. 

По-друге, існуючий режим міжнародного контролю над 

озброєннями вже не забезпечує гарантій нерозповсюдження ядерного і 

інших видів зброї масового знищення. Разом із збільшенням числа 

країн, які прагнуть до володіння ядерною зброєю метою посилення 

свого впливу в тих або інших регіонах світу, росте небезпека попадання 

її в руки екстремістських і терористичних угрупувань. Одночасно з цим 

широкі можливості для асиметричного ведення війни з'являються у 

терористів внаслідок доступу до сучасних інформаційних технологій, 

застосування яких надає реальні шанси успішно протистояти 

супротивникові, який веде бойові дії з традиційних, класичних канонів. 

По-третє, негативним наслідком глобалізації, на думку політологів, 

є та обставина, що можливості окремої держави як єдиного або 

головного актора з самостійного врегулювання конфліктів в сучасних 

умовах істотно обмежені. 

Аналіз і оцінка існуючих і можливих загроз, ризиків і викликів 

безпеки привела до висновку про те, що для нейтралізації потенційних 

небезпек необхідні специфічні підходи, суть яких можна виразити 

двома концептуальними положеннями: 

1. У відповідь заходи повинні мати колективний, кооперативний 

характер, що передбачається здійснити, насамперед, за допомогою 

посилення інтеграції країн в такі міжнародні інститути безпеки як 

НАТО і Європейський союз; 

2. Безпека країн в даний час не може досягатися засобами виключно 

військового характеру, її забезпечення вимагає комплексного 

підходу. 
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У зв’язку з цим нове, широке розуміння безпеки, пред’являє ряд 

об’єктивних вимог до політики безпеки, реалізація яких припускає: 

– направляти основні зусилля на пріоритетне забезпечення захисту і 

підтримку існуючого «простору стабільності»; 

– приймати заходи для розширення цього простору, в першу чергу, за 

допомогою збільшенням чисельності членів НАТО і Євросоюзу; 

– прагнути не до стихійного, а свідомого, цілеспрямованого і 

послідовного подолання негативних наслідків глобалізації. 

Таким чином, проблеми формування, забезпечення і реалізації на 

практиці політичної безпеки держави, як складової міжнародної 

спільноти, поза всяких сумнівів носять актуальний характер, пов’язані 

з політичною стабільністю і правопорядком в соціумі, а також 

головним чином залежать від ефективних дій державної влади. 
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Piotr Krzykowski 

Dr, Akademia Sztuki Wojennej  
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“RUSSKIJ MIR” A BEZPIECZEŃSTWO EUROPY 

 

Rosyjska polityka zagraniczna niewiele ma wspólnego z deklarowanymi 

celami, takimi jak „tradycyjne wartości” czy „ochrona ludności rosyjskiej”. 

Rosja uważa, że tworzenie światowego ładu bez jej udziału dyskryminuje ją. 

Dlatego konfliktogenna Rosja nie jest niczym nowym dla Europy. W świetle 

rosyjskich działań w Gruzji i Naddniestrzu, należało przewidywać eskalację 

konfliktu na Ukrainie. Niemniej zaskoczyło to społeczność międzynarodową 

głównie dlatego, że Federacja Rosyjska postrzegana była przez pryzmat 

życzeniowego myślenia dotyczącego współpracy dwustronnej. Rosja jako 
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podmiot polityczny po upadku ZSRR wydawała się mniej skłonna do 

napędzania możliwości rozwoju gospodarczego lub optymalizacji zysków 

władzy politycznej. To utwierdziło Europejczyków w przekonaniu, że mogą 

wraz z nią budować wspólną bezpieczną przyszłość. W rzeczywistości 

Europa ponownie stanęła w obliczu tej samej strategicznej sytuacji, jaka 

poprzedzała erę Gorbaczowa: na Wschodzie stoi wobec agresywnego, 

ekspansjonistycznego autorytaryzmu, który dąży, jeśli to możliwe, do 

osiągnięcia swoich polityczno-społecznych celów siłą. Jedyną różnicą jest 

zasięg i potęga Rosji. Związek Radziecki był o wiele silniejszy od swojej 

spadkobierczyni. 

W kwestii rozszerzenia NATO, rozmieszczenia systemów obrony 

przeciwrakietowej w Europie, rozwiązania „zamrożonych” konfliktów na 

obszarze postradzieckim, europejskiej polityki energetycznej oraz kontroli 

zbrojeń i środków budowy zaufania, podejście rosyjskie jest diametralnie 

różne od zachodniego. Dziś Rosja prowadzi ekspansywną politykę 

gospodarczą, uzależniając poszczególne kraje od swoich surowców 

energetycznych. Narzuca swoje geopolityczne i geoekonomiczne poglądy z 

nadzieją zagwarantowania sobie pozycji wielkiej potęgi oraz zabezpieczenia 

swojej strefy wpływów. Nie waha się sięgać po siłowe instrumenty 

oddziaływania na strategiczne środowisko bezpieczeństwa, naruszając tym 

samym dotychczasowy porządek światowy.  

 

 

Олександр Кучик 

кандидат історичних наук, доцент 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка 

 

ТРАНСФОРМАЦІЯ БАГАТОСТОРОННІХ МЕХАНІЗМІВ 

СПІВРОБІТНИЦТВА В УМОВАХ КРИЗИ МІЖНАРОДНОЇ 

СИСТЕМИ 

 

Процеси формування сучасного міжнародного порядку виявляють 

доволі цікаві тенденції розвитку міжнародного співробітництва. Дихо-

томія процесів інтеграції та дезінтеграції поступово змінює процес 

творення поліполярного світоустрою з притаманним йому поліархіч-

ністю міжнародного співробітництва. З іншого боку завершення «кані-

кул біполярності» ставить на порядок денний питання відродження 



 Kryzys współczesnego systemu bezpieczeństwa:  
       w poszukiwaniu nowego porządku międzynarodowego  

82 

біполярності нового типу з наявними не двома центрами впливу а 

двома групами інтересів які протистоять одна одній. 

Історична ретроспектива творення міжнародного світопорядку 

заснованого на балансі інтересів та могутності держави сягає глибини 

віків. Водночас поява та утвердження у світовій політиці багатосто-

ронніх механізмів співробітництва, як от міжнародні консультації, 

конференції, а головно міжнародні організації вносять якісні зміни в 

систему міжнародних відносин. Особливо це позначається в умовах 

загострення протистояння, або появи нових тенденцій у творенні 

сучасного багатополярного світу. Показовим у цьому плані є процес 

диверсифікації міждержавного багатостороннього співробітництва в 

рамках міжнародних міжурядових організацій. Якщо після завершення 

Першої світової війни кількісний склад та чисельність самих інститутів 

багатостороннього співробітництва налічувало кілька десятків держав 

то на сьогоднішній день можемо бачити наявність всеохоплюючого 

співробітництва в рамках міжнародних організацій які представляють 

інтереси переважної більшості держав світу. 

Кризові явища в сучасній системі міжнародного співробітництва 

часто пов’язують із системними причинами неефективного співробіт-

ництва в рамках не лише глобальних міжнародних організацій з їхніми 

універсальними механізмами пошуку компромісу та консенсусу, а й 

регіональних форумів співпраці. Особливо це стосується міждержав-

ного співробітництва у сфері міжнародної безпеки, яка на сьогоднішній 

день отримала нове розуміння та тлумачення з огляду на новітні 

виклики та загрози. З цього погляду надзвичайно актуальним завдан-

ням для науковців є вирішення принаймні кількох ключових завдань 

щодо пошуку оптимальної моделі такої співпраці. Звідси постає пи-

тання трансформації ролі міжнародних організацій та їхньої спромож-

ності у вирішенні глобальних, а почапсти й регіональних проблем. 

Розмивання суверенітету держави через послаблення державоцен-

тричної моделі міжнародного співробітництва з одного боку та пере-

тікання суверенітету до наддержавних інституцій та міждержавних 

об’єднань викликає певний анархізм у багатосторонньому співробіт-

ництві на міжнародній арені. Відтак часто на порядок денний постає 

питання  реформування як структури так і діяльності системи Органі-

зації Об’єднаних націй яка в умовах наростання кризових тенденцій у 

міжнародному співробітництві перетворюється на механізм «заговорю-

вання» та «проголошення стурбованості або глибокої стурбованості» 

щодо тих чи інших резонансних міжнародних процесів та подій. 
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Наслідком неспроможності (неефективності) в розв’язанні низки 

міжнародних проблем, головно міжнародних збройних конфліктів, 

міжнародне співтовариство шукає альтернативних механізмів багато-

сторонньої дипломатії для врегулювання криз. У цьому контексті на 

перший план виходять переговорні групи та медіаторство (посеред-

ництво) у врегулювання тих чи інших конфліктів. Яскравим прикладом 

тут може слугувати російсько-український конфлікт який серед іншого 

продемонстрував недієвість ООН в збереженні миру через його пору-

шення однією з держав-членів Організації. Як альтернативний варіант 

погодження чи узгодження позицій виступила низка «форматів врегу-

лювання», так званий, Женевський, Мінський, Нормандський тощо. 

Цей факт дає підстави стверджувати про зміну ролі міжнародної орга-

нізації як арбітра в міжнародних відносинах стосовно дій чи бездіяль-

ності тих чи інших акторів у врегулюванні міжнародних криз і ставить 

питання розробки нових більш дієвих механізмів які відповідатимуть 

сучасним принципам міжнародних відносин. Однак всупереч оптимі-

стичним сценаріям завершеності процесу формування нового міжна-

родного порядку на порядок денний виходить песимістичні настрої 

щодо багатосторонньої співпраці в рамках міжнародних організацій які 

часто сьогодні використовуються державами для реалізації виключно 

власних геополітичних та геостратегічних інтересів без уваги до 

інтереси решти членів тієї чи іншої організації.  

 

 

Aleksandra Kusztykiewicz 

Mgr, Uniwersytet Warszawski 

 

EUROPEJSKI FUNDUSZ OBRONNY JAKO ELEMENT 

POGŁĘBIENIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W DZIEDZINIE 

POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY 

 

Unia Europejska od lat podejmuje szereg działań mających na celu 

pogłębianie współpracy między państwami członkowskimi w dziedzinie 

obronności. Kwestie te stanowią bardzo istotny element polityki 

prowadzonej przez państwa, stąd ustalenie jednego, wspólnego stanowiska 

w tej sprawie jest szalenie istotne a zrazem bardzo trudne.  

Obecnie mamy do czynienia z przełomowym momentem ponieważ 

polityka gospodarcza w przemyśle obronnym zyskuje po raz pierwszy 

instrumenty finansowe w postaci Europejskiego Funduszu Obronnego 
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(EDF). O wyjątkowości zaprezentowanego stanowiska stanowi możliwość 

użycia środków z budżetu UE do wspierania rozwoju nowych technologii w 

przemyśle obronnym w Unii oraz do pozyskiwania zdolności wojskowych 

przez państwa. Do tej pory wymiar polityki w zakresie przemysłowo-

obronnym ograniczała się  jedynie do regulacyjnych aktów prawnych, które 

określały m.in. zasady i procedury nabywania uzbrojenia i sprzętu wojsko-

wego czy procedur wewnątrzunijnego eksportu i importu takich produktów. 
 

 

Marcin Lasoń 

Prof. Krakowska Akademia  

im. A.F. Modrzewskiego  

 

ZMIANY W POLITYCE OBRONNEJ PAŃSTW  

BAŁTYCKICH W LATACH 2014-2018 

 

Zaskoczenie strategiczne roku 2014 wpłynęło na wiele zmian w 

politykach obronnych i bezpieczeństwa państw europejskich, przynajmniej 

w warstwie deklaracji i dokumentów programowych. Zadaniem Autora jest 

skoncentrowanie się na przykładzie państw bałtyckich, taktowanych jako 

jedne z najbardziej dotkniętych wydarzeniami roku 2014. Przy tym warto na 

ten problem spojrzeć z nieco szerszej perspektywy. Jeszcze na przełomie 

pierwszej i drugiej dekady XXI wieku, m. in. w efekcie kryzysu gospodar-

czego, doszło do znacznych redukcji wydatków na obronność, jak wskazy-

wali analitycy, groźnych dla utrzymania wystarczających zdolności wojsko-

wych państw europejskich. Mowa tutaj o państwach Unii Europejskiej, w 

szczególności zaś Europy Zachodniej. Jeszcze na początku XXI wieku np. 

w Belgii pojawiały się postulaty likwidacji sił zbrojnych, jako zbędnych ze 

względu na brak zagrożeń dla bezpieczeństwa, którym miałyby się 

przeciwstawiać siły zbrojne. Takie podejście w połączeniu z kryzysem 

gospodarczym doprowadziło do redukcji wydatków na obronność. Nie 

likwidując sił zbrojnych uznano, że bezpieczeństwo i obronę zagwarantują 

małe armie zawodowe wystarczające do rozwiązywania niewielkich, lokal-

nych konfliktów, walki z terrorystami w odległych państwach. W połączeniu 

z gwarancjami bezpieczeństwa ze strony USA, sprawiło to, że gro państw 

europejskich utraciło swe zdolności militarne. Przykład Niemiec jest tutaj 

bardzo znaczący, a stan zapaści ich sił zbrojnych jest powszechnie znany.  

Wydarzenia roku 2014 doprowadziły do zmian w obszarze polityki 

obronnej, na której należy się skoncentrować. W niektórych wypadkach 
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ograniczyły się one do uświadomienia sobie braków i deklaracji dotyczących 

ich likwidacji, w innych do podjęcia działań, wprowadzania w życie nowych 

projektów, które mają uczynić armię narodową silniejszą, zdolną do 

prowadzenia działań samodzielnie oraz w ramach sojuszniczej operacji 

obronnej. W tym miejscu można postawić śmiałą i być może prowokacyjną 

tezę, a mianowicie stwierdzić, że wydarzenia 2014 roku stały się szansą dla 

państw europejskich i Unii Europejskiej na to by odbudować lub zbudować 

swoje zdolności obronne. Zgodnie z danymi Europejskiej Agencji Obronnej 

największy (procentowo) wzrost wydatków na obronność nastąpił w 

państwach Europy Wschodniej. Co w sposób bezpośredni wiąże się ze 

skokowym wzrostem poczucia zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Autor 

wyodrębni państwa bałtyckie i przeanalizuje zmiany dokonane w ich poli-

tyce obronnej. Odnosząc się przy tym do koncepcji państw małych i ich roli 

w systemie międzynarodowym, przyjmując perspektywę neorelistyczną. 

Uznając, że państwa te nie mogąc być samowystarczalnymi pod względem 

obronnym, prowadzą politykę mającą zwiększyć prawdopodobieństwo 

udzielenia im pomocy w wypadku agresji przez państwa sojusznicze. Jedno-

cześnie starając się w miarę swoich ograniczonych możliwości budować 

zdolności obronne oparte m. in. na założeniu wykorzystania obrony 

terytorialnej.  

Na potrzeby analizy wykorzystane zostaną dane na temat wydatków na 

obronność publikowane przez wiarygodne instytuty zajmujące się analizą tej 

problematyki (np. SIPRI) oraz dokumenty i raporty wydawane w państwach 

poddawanych analizie.  
 

 

Юрій Луценко 

канд. юрид. наук, старший науковий співробітник  

Національна академія Служби безпеки України 

 

ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ВОЄННОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

ЯК ВАЖЛИВОЇ СКЛАДОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

Частиною 1 ст. 17 Конституції України задекларовано, що захист 

суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її 

економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями 

держави, справою всього Українського народу. З огляду на це існу-

вання, прогресивний розвиток України як суверенної, демократичної і 
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правової держави залежить від проведення ефективної, цілеспря-

мованої політики щодо захисту національних інтересів [3, с. 5]. 

Нові методи і засоби боротьби зі злочинністю є гострою та 

актуальною соціально-правовою проблемою не лише в нашій державі, 

а й у сучасному світі. Особливої актуальності вона набула у зв’язку з 

активізацією екстремізму, сепаратизму, тероризму та інших проявів 

суспільно небезпечних діянь як на території АР Крим, так і на окремих 

територіях Луганської та Донецької областей України [4, с. 5]. 

Незалежний розвиток української держави, як показав час, 

неможливий без належного забезпечення воєнної безпеки, що в першу 

чергу напряму пов’язано з політичною, економічною, соціальною, 

інформаційною та іншими основними складовими національної 

безпеки України. Вибір конкретних засобів і шляхів розвитку 

національної безпеки нашої країни зумовлюється необхідністю 

своєчасного вжиття заходів, адекватних характеру і масштабам загроз 

у воєнній сфері в сучасний період [9, с. 283]. 

Воєнна безпека є одним з видів національної безпеки, виокремлення 

якої зумовлено наявністю воєнних небезпек та загроз для України. 

Воєнна безпека у сучасних умовах є результатом цілеспрямованої 

державної політики у підтриманні армії і оборонної промисловості на 

рівні, що відповідає реальним потребам оборони. Вона досягається за 

рахунок єдиних політико-дипломатичних зусиль, спрямованих на 

зниження рівня воєнного протистояння, створення зон, вільних від 

зброї масового ураження, регіональних систем безпеки, активних 

колективних акцій, спрямованих на припинення чи попередження 

можливих конфліктів. Достатній рівень воєнного потенціалу є однією з 

основних гарантій високого міжнародного статусу, а також стійкості її 

позицій у відносинах з державами-країнами НАТО та провідними 

країнами світу [7, с. 7‒8]. 

Поняття «воєнна безпека» входить до понятійно-категоріального 

апарату воєнної науки [8]. Термін «воєнна безпека» можна зустріти у 

ст. 1 Закону України «Про національну безпеку України» [2]. Схожі 

підходи у розумінні воєнної безпеки містяться і у Стратегії воєнної 

безпеки України (Воєнній доктрині України) [1], Стратегії кібербез-

пеки України [13], Стратегічному оборонному бюлетені України [11], 

Стратегії громадської безпеки та цивільного захисту України [12], 

Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України [14] та 

в ряді інших нормативно-правових актів. 
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Закон України «Про національну безпеку України» вперше дає 

визначення воєнної безпеки як захищеність державного суверенітету, 

територіальної цілісності і демократичного конституційного ладу та 

інших життєво важливих національних інтересів від воєнних загроз. 

З аналізу чинних нормативно-правових актів України, які 

стосуються питань державної безпеки, досить часто можна зустріти 

терміни «воєнна безпека» та «військова безпека». 

Вивчаючи термінологію «воєнна безпека» та «військова безпека», 

необхідно відмітити, що ці поняття є спорідненими, близькими за 

змістом. Проте етимологічні значення термінів «воєнний» і 

«військовий» не є тотожними в контексті розуміння належності до 

війська (військовий) та до особливої сфери суспільного життя, 

пов’язаної з воєнним устроєм суспільства (воєнний) [15, с. 20].  

Як бачимо існують різні підходи відносно розуміння воєнної 

безпеки, розглянемо їх більш детально.  

Так, Г. П. Ситник під воєнною безпекою розуміє «захищеність 

життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і 

держави від чинників, які породжують небезпеки воєнного характеру 

для реалізації вказаних інтересів й за якої імовірність війни зводиться 

до мінімуму. Її прийнятний рівень може бути гарантованим за умов, 

коли відсутні спонукальні мотиви до застосування військової сили або 

коли нема необхідності у відновленні балансу сил» 10, с. 530. 

На думку Д. І. Макаренка та Е. Ю. Хрустальова, «воєнна безпека − 

це стан міжнародних відносин та воєнної організації держави, при 

якому забезпечується надійна захищеність держави від воєнного 

нападу». Тобто, на думку авторів, зводиться до мінімуму ймовірність 

виникнення війни та збройних конфліктів. Воєнна безпека є достатньо 

складною категорією, яка тісно пов’язана майже зі всіма сферами 

життєдіяльності держави − зовнішньої та внутрішньо-політичної, 

економічної, соціальної та ін. 6, с. 9.  

У той же час К. В. Фатеєв воєнну безпеку розуміє як одну з 

важливих соціально-правових явищ, які представляють собою 

комплексний юридичний інститут зі специфічним змістом та 

структурою 16, с. 27. 

Слід розрізняти економічну, політичну, соціальну, гуманітарну 

(духовну), інформаційну, продовольчу, енергетичну та інші види 

безпеки.  
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При цьому варто звернути увагу, що поняття «оборонна сфера» є 

більш загальним ніж поняття «воєнна сфера», хоча останнє вживається 

значно частіше. Це обумовлено тим, що забезпечення обороноздатності 

держави передбачає розгляд значно більшої сукупності чинників, які 

здійснюють вплив на її здатність забезпечити свій суверенітет та 

територіальну цілісність із застосуванням засобів збройної 

боротьби [5, с. 36]. 

Воєнна безпека держави (у вузькому розумінні) ‒ це стан 

життєдіяльності системи органів державної влади, які належно 

забезпечують існування конституційного устрою, політичної, 

економічної та соціальної стабільності суспільства, шляхом протидії 

воєнним загрозам, небезпекам різного характеру та воєнного 

насилля [5, с. 43]. 

Таким чином, воєнна безпека України представляє собою стан сил 

безпеки та оборони, які дозволяють своєчасно реагувати та попе-

реджати зовнішні загрози воєнного характеру, підтримувати належний 

баланс сил на світовій арені, а також пропонує наявність кількісних та 

якісних характеристик сил оборони та безпеки. Коло питань, які 

вирішує воєнна безпека є досить широке та виходить за межі як 

оборонного так і воєнно-політичного плану. 

Наразі в Україні створюється нова система воєнної безпеки, яка буде 

враховувати всі виклики та загрози у сучасній воєнно-політичній 

обстановці, а також враховувати нове місце нашої держави у сучасному 

світі з урахуванням реальних викликів, воєнних потреб та 

можливостей. 
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РОСІЙСЬКЕ ВТРУЧАННЯ У ВИБОРИ ЯК ЕЛЕМЕНТ 

ГІБРИДНОЇ АГРЕСІЇ 

 

Стратегічною метою втручання Російської Федерації у виборчі 

процедури в ряді держав є дискредитація демократії як політичного 

режиму. Альтернативи при цьому не пропонується, але і потреби в 

цьому немає. Дискредитація демократії для авторитарної держави – 

надійний спосіб вплинути на перебіг політичного життя у цивілізо-

ваному світі. Адже є й інша мета – підірвати світову та європейську 

стабільність, глобально – змінити на свою користь баланс сил.  

І в даному випадку втручання у виборчі процедури є ефективним 

методом досягнення масштабних цілей, використовуючи порівняно 

невеликі ресурси. Втручання у виборчі процедури має допомогти 

прийти до влади політичним силам та акторам, які є приховано чи 

відкрито проросійськими, і без такого втручання мають низькі /менші 

шанси на перемогу на виборах. Таким чином, має сформуватись група 

лояльних до Кремля держав. І це відкриває можливості для 

потенційного послаблення санкційного режиму. 

При цьому керівництво Росії добре усвідомлює непідготовленість 

цивілізованого світу до можливого зовнішнього втручання до перебігу 

електоральних процедур.  

При цьому є ще ціла низка факторів, які, разом узяті, створюють 

сприятливе підґрунтя для російського втручання.  

– Кремль використовує момент фактичної відсутності антигібрид-

ного законодавства у країнах ЄС та США.  

– Вміла гра на настроях зневіри, розчарування, страху та 

невпевненості перед майбутнім, сумнівах. Виходить доволі показово, а 
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успіхи популістів та консерваторів у різних куточках цивілізованого 

світу лише додають присмаку сумніву існуючому політичному 

процесові. 

– Політичне середовище країн, що мають пострадянське минуле, 

створює додаткові можливості для втручання.  

Доволі складно описати та пояснити, чому російське втручання та 

безпрецедентний вплив на українські виборчі процедури є таким 

потужним і ефективним. Втім, ми спробуємо окреслити тезово дану 

проблему. 

Отже, сприятливі умови для ефективного російського втручання в 

український виборчий процес створює: 

1. Слабкий інституційний розвиток України 

2. Неефективні стратегічні комунікації 

3. Незавершеність низки ключових реформ, хід яких не комунікується 

з населенням 

4. Наявність ліній розламу в українському суспільстві та неготовність 

ці конфлікти долати 

5. Консервативність частини українського суспільства. 

6. Бажання змінити вектор розвитку України, взятий після перемоги 

Революції Гідності.  

7. Менші ризики втручання у вибори у порівнянні з іншими видами 

агресії, особливо із збройною агресією.  

8. До 2014 року перебування військово-морських сил Чорноморського 

флоту РФ в Україні посилювало проросійські настрої та дезінтегра-

ційні тенденції в Криму та додавало Росії ваги в очах українських 

виборців [1].  

Безперечно, важливу роль відіграє той факт, що Росія втручалась в 

українські виборчі процеси, починаючи з 1994 року – позачергових 

виборів Президента України. Тоді перемогу здобув Леонід Кучма. Він 

зробив ставку на проросійськи налаштований електорат, пообіцявши 

посилення зв’язків з Росією і надання російській мові статусу другої 

державної. Виграти наступні президентські вибори у 1999 році Леоніду 

Кучмі вдалось завдяки калькуванню російського виборчого сценарію 

1996 року. Тоді у другий тур цілеспрямовано вивели зручного для 

Бориса Єльцина спаринг-партнера – лідера комуністів Геннадія Зюга-

нова. Розіграти повторення російського сценарію в українських умовах 

було винятково питанням техніки, до того ж у виборчих штабах 

Леоніда Кучми було чимало російських фахівців з виборчих технологій 

[2, C.15,40]. 
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З того часу російські політтехнологи так чи інакше брали участь в 

українських виборах. Хоча й не завжди їх діяльність була однаково 

успішною та ефективною. Їх участь у кампанії 2004 року стала 

додатковим фактором роздратування та невдоволення. З 2014 року 

участь російських політичних технологів є принаймні непублічною. 

Закономірно, що засоби впливу на виборчий процес різняться 

залежно від країни. Ми можемо говорити про такі методи втручання, 

які вже є або потенційно можуть стати актуальними для України. 

1. Заходи впливу на виборця (потік фейків, психологічний тиск, 

залякування, гра на почуттях зневіри та розчарування) 

2. Вплив на кандидатів/політичні сили (до зазначених вище способів 

можна також додати політично вмотивований шантаж, підкуп, 

ведення закулісних перемовин) 

3. Вплив на процес голосування (підтасовки, кібератаки, створення 

локальних конфліктів наприклад поблизу виборчих дільниць) 

4. Вплив на (не)визнання результатів (в тому числі завдяки інституту 

спостерігачів) 

5. Загострення на лінії розмежування 

У Комітеті виборців України інформаційний вплив, кіберпровокації, 

фінпідтримку та технології силового характеру вважають ключовими 

загрозами майбутнім президентським виборам з боку РФ [3]. 
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GEOPOLITYCZNY IMPERATYW WSPÓŁPRACY  

POLSKO-UKRAIŃSKIEJ W MYŚLI POLITYCZNEJ  

RUCHU PROMETEJSKIEGO  

 

W realiach politycznych II Rzeczpospolitej, koncepcja prometejska 

zakładała współpracę polityczną z mniejszościami narodowymi i etnicznymi 

dawnej Rosji, skierowaną przeciwko polityce imperialnej ZSRR. Myśl 

prometejska - propagująca wizję podziału imperium rosyjskiego w oparciu 

o „porozumienie narodów uciśnionych Europy Wschodniej i Azji” - pojawia 

się w tekstach wielu autorów. Wśród nich można wymienić zarówno 

publicystów polskich, jak również przedstawicieli emigracji politycznej i 

mniejszości narodowych, w tym także Ukraińców. W idei prometejskiej - 

oprócz narzędzia w egzekwowaniu prawa do samostanowienia narodów – 

upatrywali oni gwarancji wzmocnienia pozycji międzynarodowej oraz 

szansy na rozbicie sojuszu sowiecko-niemieckiego.  

Uwidoczniony w poglądach doktrynerów ruchu prometejskiego, prymat 

interesów państwa uwarunkowany był zarówno położeniem geopo-

litycznym, jak też z wytworzoną w kręgu tej problematyki „mesjanistyczną 

myślą narodową”. Problem geopolitycznego usytuowania kraju 

rozpatrywano w wielu obszarach. Współistnienie tych imponderabiliów 

miało gwarantować trwały, oparty na programie politycznym – fundament 

bezpieczeństwa narodowego - „zdrowej racji stanu”. 

Ukształtowana w duchu prometeizmu działalność ideotwórcza opierała 

się na przeświadczeniu, że „głównym kluczem do rozwiązania zagadnienia, 

zasadniczym elementem całego frontu, mogącym przekształcić układ sił jest 

Ukraina. Uważano, że jej suwerenność warunkuje poza tym w dużej mierze 

możliwości niepodległościowe dla Kaukazu. Prometeiści byli przekonany, 

że zbudowana na przesłankach dyferencjacji Sowietów na państwa 

narodowe, wizja suwerennej Ukrainy, zostanie zmaterializowana w nowy 

podmiot międzynarodowego systemu bezpieczeństwa, który „przejmie na 

siebie połowę ciężaru imperializmu rosyjskiego”. W tym aspekcie, 

nawiązując do wspólnoty interesów politycznych podkreślano znaczenie 

„względnej identyczności położenia geopolitycznego obu narodów i 

niekolidowania istotnych interesów państwowych polskich i ukraińskich”.  
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WSPÓŁPRACA AMERYKAŃSKO-INDYJSKA,  

JAKO CZYNNIK POLITYKI STABILIZACJI W  

AZJI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ 

  

Republika Indii i Stany Zjednoczone Ameryki Północnej stanęły w 

XXI w. przed szansą stworzenia stabilnego partnerstwa, opartego na 

wspólnocie wartości i zbieżności interesów. Wydarzenia ostatnich dekad w 

polityce międzynarodowej (zakończenie zimnej wojny, wojna z 

terroryzmem), jak również przemiany wewnętrzne w obu krajach (np. 

rozwój gospodarczy Indii, proces desegregacji rasowej) doprowadziły do 

zatarcia większość podstawowych różnic politycznych. 

Partnerstwo USA i Indii zasługuje na szczególną uwagę gdyż, że może 

stać się jednym z tych kluczowych sojuszy, które wpłyną na kształt 

współczesnych stosunków międzynarodowych. Z dużym prawdopodobień-

stwem należy stwierdzić, że w miejsce dotychczasowej wizji nowego układu 

globalnego opartego na sojuszu USA i Chin (G2), wyłoni się wkrótce nowe 

partnerstwo na linii Waszyngton – New Delhi. Połączy ono sojuszem dwie 

największych - z punktu widzenia demograficznego - demokracje świata. 

 

 

Катерина Майдибура 

аспірант кафедри міжнародних відносин  

і зовнішньої політики, Донецький  

національний університет ім. В. Стуса 

 

ПРОБЛЕМА НАЙТРАЛІТЕТУ В КОНТЕКСТІ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО КОМПЛЕКСУ БЕЗПЕКИ  

  

Зміст поняття нейтралітет почав формуватися ще наприкінці 14го 

століття і походить від латинського слова «neuter», що початку 

означало неучасть або незліченність до конкретних війн. Нейтралітет 

як статус було визначено під час конференції в Гаазі у 1899 році і 

доповнено на конференції в Гаазі 1907 року та Версальським договором 

1919 року. Даний статус застосовувався лише у воєнний час, а певною 

моделлю політики нейтралітету стала Швейцарія та її практика 
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невтручання та не участі, основи якої було закладено ще після 

закінчення наполеонівських війн. Серед основних елементів, які 

визначають особливості політики нейтральних держав можна виділити 

наступні: 1)  нейтральна держава не бере участь у війнах; 2) нейтральна 

держава не надає можливість використання власних територій у 

військових конфліктах; 3) нейтральна держава не надає підтримку 

жодній зі сторін конфлікту; 4) нейтральна держава повинна захищати 

власну територію. 

В процесі еволюції не тільки моделі, а й норми нейтралітету було 

розроблено декілька різних видів нейтралітету: постійний, вічний, 

економічний, моральний, доброзичливий нейтралітет тощо. Але в 

цілому, варто зазначити, що до основних елементів нейтралістської 

політики додали не участь в будь-яких структурах безпеки.  

Таким чином доцільним вбачається аналіз впливу нейтралітету на 

можливість подальшої інституціоналізації системи безпеки в межах 

Європейського Союзу.    

Європейський Союз за своєю природою не є інститутом основна 

функція якого підтримувати систему безпеки в регіоні. Тим не менш, 

безпековий аспект співробітництва між державами членами постійно 

підсилюється, особливо в контексті Спільної політики безпеки та 

оборони. При цьому, поки що, угоди в межах ЄС не містять прямих 

положень, які б регламентували дії організації в умовах відкритого 

військового протистояння, що в свою чергу говорить про те, що Союз 

не обмежує право на використання політики нейтралітету, а певною 

мірою підпадає під її вплив в контексті формування інституційно 

оформленої системи безпеки ЄС.          

Статус нейтралітету може бути закріплений де-юре або де-факто. 

Де-юре нейтралітет характеризується наявністю у держави певних 

обов’язків відповідно до норм міжнародного права. Де-факто 

нейтралітет не має правової основи і базується на зовнішньополітичній 

традиції окремих держав. Австрія є єдиною державою, що потрапляє в 

категорію де-юре нейтралітету; Швеція, Ірландія та Фінляндія зазвичай 

характеризуються як де-факто нейтральні, хоча відповідно до 

радянсько-фінської угоди  нейтралітет Фінляндії можна розцінювати як 

такий, що містить деякі елементи де-юре статусу.  

З кінця 1990-х НАТО став більш політизованим, а ЄС більше 

безпеко-орієнтованим. Зокрема, НАТО відкрив свої двері для не членів 

організації через різні інституційні конфігурації, в тому числі ПЗМ і 

Берлін-плюс – домовленості пов'язані із започаткованою Європейським 
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Союзом спільної безпекової та оборонної політики, за допомогою якої 

об’єднання може брати участь у в процесі миробудівництва та врегу-

лювання кризових явищ за межам організації. Цей інституційний 

розвиток необов'язково суперечить нормі  нейтралітету в багато-

вимірній інтерпретації.   

Фінляндія і Швеція визначають свій статус як військове 

неприєднання, що вказує на перегляд норми нейтралітету в напрямі 

вузького тлумачення. Однак, така ревізія знову ж таки не може 

повністю пояснити варіації перегляду та занепаду норми. Врешті-решт, 

деякі держави інтерпретують нейтралітет дуже вузько, наприклад, як 

невходження до багатосторонніх військових альянсів. Такі держави – у 

нашому випадку, Ірландії і певною мірою Швеція – беруть участь у 

військовій діяльності, в той же час наполягаючи на «військовому 

неприєднанні». Інші держави (з більш цілісним тлумаченням 

нейтралітету, наприклад, Австрія, яка внесла зміни на конституційному 

рівні, так що нейтралітет не перешкоджає участі в СПБО) повинні 

переглянути свої норми більш ретельно, якщо вони хочуть брати участь 

у військових операціях. 

СПБО і програма Партнерство заради миру (ПЗМ) забезпечують 

політичні еліти нейтральних держав новими можливостями для 

проведення своєї зовнішньої політики та політики безпеки з 

потенційною можливістю брати участь у військових операціях. Тобто, 

вони можуть розуміти основи нейтралітету по-різному, при чому 

внутрішні суперечки будуть залежати від природи нейтрального 

статусу держави та терміну його імплементації у реальний зовнішньо-

політичний курс. Норма нейтралітету не зникне в одну мить, в будь-

якому випадку, скоріше він пройде через каскад нормативних транс-

формацій, уникаючи серйозних конфліктів з міжнародними норма-

тивними стандартами. Тобто, нейтралітет не є «абсолютною» нормою і 

має юридичне підґрунтя в міжнародному праві. Перегляд та занепад 

вже встановлених норм, як правило, відбувається поступово. При 

цьому варто зазначити, що норму нейтралітету слід розуміти як процес, 

а не дихотомію. 

Наявність чи відсутність конституційної закріпленості нейтралітету 

впливає на його трансформацію, як і обставини, в яких він реалізується. 

У багатьох демократіях зміни до конституції вимагають  референдуму, 

що збільшує перешкоди на шляху еволюції. Добровільність чи приму-

совість введення норми також важливі для практики нейтралітету. 
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Політичні еліти менше схильні засвоювати норму, якщо вона була їм 

нав’язана, отже, більш готові в разі можливості змінити свою практику.  

Таким чином, можна говорити про те, що позиція нейтралітету може 

піддаватися ревізії відповідно до тих умов в яких на даний момент 

функціонує держава, що в свою чергу надає більше можливостей для 

інституціонального оформлення системи колективної безпеки.   

 

 

 

Маркіян Мальський 

доктор економічних наук, професор 

Львівський національний університет  

імені Івана Франка 

 

МІЖНАРОДНА БЕЗПЕКА У КОНЦЕПЦІЇ НОВОГО 

СВІТОВОГО ПОРЯДКУ АДАМА РОТФЕЛЬДА 

 

Сучасна система міжнародної безпеки заходить у глибоку 

структурну і функціональну кризу, зумовлену, у першу чергу, різкою 

зміною принципів побудови нового світового порядку. Світовий лад, 

який у міжвоєнний час базувався на принципах рівноваги інтересів та 

балансу сил з поступовим зростанням уваги до універсальних 

людських цінностей, сьогодні показує чіткі сигнали повернення у 

міжнародних відносинах до політики сили та реальних погроз її 

використання. Це спричиняє послаблення стабілізаційної ролі міжна-

родних організацій, зокрема НАТО і ОБСЄ, у забезпеченні незалеж-

ності і суверенітету держав, попередженні та мирному врегулюванні 

регіональних і міжнародних конфліктів. 

Інтелектуальною реакцією академічного світу на пошуки 

адекватної форми наукового мислення про фундаментальні засади 

нового світового ладу стали чисельні теоретичні концепції, серцевиною 

котрих є твердження про те, що стара система безпеки з її традиційними 

цінностями та принципами уже не діє, а нова ще не сформувалась, що 

розв’язує окремим державам руки і дає свободу дій на міжнародній 

арені. 

В наукових дебатах та ініціативах різних груп дослідників на 

особливу увагу через свій комплексний та всеохоплюючий характер, а 

також адекватність до потреб часу і швидких змін заслуговує концепція 
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професора, колишнього Міністра закордонних справ Польщі Адама 

Даніеля Ротфельда. 

Вона базується на декількох фундаментальних засадах: 

- Цінності та морально – етичні принципи відіграють 

надзвичайно важливу роль у реалізації 

зовнішньополітичних дій, а людські настрої та емоції, як і їх 

переконання та способи дій, відчутно впливають на 

прийняття політичних рішень; 

- Сучасні світові політичні тренди стирають границі між 

внутрішньою та зовнішньою політикою держави і, на думку 

А. Ротфельда, зовнішня політика вже частіше стає засобом 

та інструментом внутрішньої; 

- Демократичні держави будують свою зовнішню політику на 

фундаментальних цінностях людської свободи та гідності, 

що вимагає зміни способу мислення, формулювання 

зовнішньополітичних цілей, мети та способів їх досягнення. 

В контексті формування нової архітектури міжнародної безпеки 

та формулювання її базових засад, у парадигмі нового світового 

порядку А. Ротфельда ключовими є наступні світоглядні 

постулати: 

- Новий світовий порядок не може встановлюватись 

окремими державами – центрами сучасної геополітичної 

сили, а повинен бути результатом взаємних домовленостей 

і переговорів держав, які спільно протистоять сучасним 

глобальним та регіональним викликам і загрозам; 

- Внутрішнім змістом та фундаментальною метою нового 

світового ладу в умовах швидких динамічних змін на 

міжнародній арені є не тільки і не стільки дотримання status 

quo і стабілізація, як управління змінами (геополітичний 

менеджмент), що має забезпечити ефективне запобігання 

великим війнам та регіональним конфліктам; 

- В умовах нового світового ладу, що швидко формується 

наукове середовище не повинно формулювати конкретні 

політичні та безпекові стратегії для головних акторів 

регіональної та глобальної політичної сцени, а може 

пропонувати мінімальні порогові критерії, порушення яких 

здатне змінити світовий лад на хаос і безлад. 

Загальний висновок з аналізу безпекової складової концепції 

проф. А. Ротфельда полягає у тому, що у другій декаді ХХІ 
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століття основні виклики і загрози системі міжнародної безпеки 

мають не традиційний характер, зароджуються не між 

державами, а всередині них та викликані соціальними 

диспропорціями, напругою між багатою Північчю і бідним 

Півднем, багатомільйонною міграцією біженців та заробітчан, 

національним егоїзмом та ксенофобією.   
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Michał Marek 

Mgr, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

 

DYNAMIKA ZMIAN ORAZ PERSPEKTYWY  

ROZWOJU SYTUACJI POLITYCZNO-MILITARNEJ  

W REGIONIE MORZA AZOWSKIEGO 

 

W swoim wystąpieniu poruszę temat wpływu zmian polityczno-

militarnych zachodzących na obszarze Morza Azowskiego oraz w północnej 

części akwenu Morza Czarnego na stan bezpieczeństwa regionu. Omówione 

zostaną aktualne tendencje dotyczące zmian w potencjale obronnym Ukrainy 

na tym obszarze. Poruszany temat będzie odnosił się do wydarzeń 

politycznych (okres II poł. 2018/początek 2019 r.) ważnych dla regionu oraz 

do problematyki wyborów prezydenckich i parlamentarnych na Ukrainie.  
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Тетяна Мельник 

молодший науковий  співробітник 

Одеський центр з питань нерозповсюдження 

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова 

 

ЗАГРОЗИ ЄВРОАТЛАНТИЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ТА РОЛЬ 

ЯДЕРНОГО СТРИМУВАННЯ 

 

  Появою зброї масового знищення створила новий контекст 

існування міжнародних відносин, що передбачає загрозу знищення не 

лише певної держави або народу, а й всього світу. В той же час 

незворотні наслідки розгортання світової війни обумовили значну 

обачність світових лідерів та створення так званого 'ядерного табу'.   

 Після закінчення Холодної війни створилася система балансу сил із 

своїми правилами та законами, новими викликами та необхідністю 

пошуку відповідей на них. Євроатлантична система продовжує 

змінюватися під тиском мінливого міжнародного середовища і в 

двадцять першому сторіччі. Основні тенденції до мілітаризації та 

посилення системи колективної безпеки добре прослідковується в ході 

комплексного аналізу на базі системного та інших підходів із 

дослідженням ключових документів та інтерв’юванням експертів у 

досліджуваній тематиці.  

Ядерне роззброєння знову поступається своїм місцем на передньому 

плані ядерному стримуванню. Воно як і раніше не пропонує встановити 

загальний мир; тим не менш працюючи задля підтримки відносного 

миру між ядерними державами або центрами сили. Оскільки держави 

розглядаються як максимізатори безпеки, ядерна зброя стає у нагоді як 

останній засіб при пошуку механізмів унебезпечення від зовнішніх 

викликів. Та не лише держави відіграють значну роль у формування 

нової системи балансу сил. Регіональні міжнародні організації та 

міждержавні альянси стають центрами прийняття рішень та 

координації зусиль.  

Західна цивілізація в цьому плані є дуже комплексним організмом із 

складними багаторівневими схемами взаємодії. За довгу історію свого 

існування Європа знала різні періоди зростання та зменшення 

території, що робить кордони спірними та іноді створює високі 

очікування щодо захисту її більш широкої версії, включаючи сусідство. 

Більше того, такі терміни як Європа, Євроатланизм, Трансатлантизм, 

Захід накладаються одна на одну. 
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Разом з тим основну увагу варто сконцентрувати саме на 

Євроатлантизмі, що базується на Північноатлантичному альянсі та 

Європейському союзі, обидва з яких дбають про безпеку своїх членів. 

У випадку із НАТО роль ядерного стримування є очевидною та має 

декілька рівнів, тоді як ЄС більше уваги приділяє конвенційній 

готовності та недопущенню ескалації до ядерного рівня. 

З приводу ролі ядерної зброї та ядерного фактору в міжнародних 

відносин існує довга дискусія між представниками різних політичних 

шкіл. Так лібералізм приділяє основну увагу ядерному роззброєнню та 

механізмам досягнення цієї мети шляхом міжнародної інституційної 

кооперації; конструктивізм звертаєтьcя до “ядерного табу”, моральних 

норм та розробляє такий ключовий для ядерного стримування концепт 

як “стратегічна культура”; реалізм базується на принципі раціональної 

поведінки міжнародних акторів та сприймає ядерний удар за 

“неприйнятну шкоду”, що унеможливлює військовий напад залежно 

від наявних сил сторін.  

Дискусії між різними політичними школами мислення про 

міжнародні відносини в цілому та роль стримування у забезпеченні 

політичної стабільності в Євроатлантичному регіоні залишаються 

актуальними. Крізь взаємну критику та кооперацію відбувається 

самовдосконалення та створення додаткових ідей задля пояснення 

основних тенденцій світової політики. Підтвердження тому знаходимо 

наприклад у випадку повільної адаптації таких ключових для 

конструктивізму концептів як ‘стратегічна культура’ іншими школами.  

Теоретичні концепції є необхідною передумовою розуміння успіхів 

та невдачі стримування у протистоянні екзистенціальним загрозам. Їх 

використання допомагає визначати геополітичні курси держав та 

основні тенденції розвитку Євроатлантичної системи безпеки. Наразі 

ядерна зброя посідає в ній особливе місце, а стримування довело свою 

ефективність у протистоянні класичним загрозам. Більше того новітні 

виклики як гібридна війна або міжнародний тероризм широко 

використовують “ядерний шантаж” або представлять наміри до набуття 

ядерної зброї тому ядерне стримування природньо стає частиною 

відповіді на такі нові загрози задля забезпечення безпеки.  
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POLITYKA IMIGRACYJNA W UNII EUROPEJSKIEJ 

 

Problematyka dotycząca przeciwdziałania i zwalczania nielegalnej 

imigracji w Unii Europejskiej podejmowana jest coraz częściej na forum 

najważniejszych gremiów organizacji. Polityka imigracyjna obejmuje 

zjawiska związane zarówno z legalną jak i nielegalną imigracją. Kluczowym 

celem w UE jest zapewnienie odpowiedniego podejścia do zarządzania 

legalną imigracji, a także zwalczania nielegalnej imigracji. Głównym celem 

UE jest stworzenie jednolitego poziomu praw i obowiązków dla imigrantów 

legalnie przebywających na terytorium UE, które odpowiadałyby poziomem 

praw i obowiązków posiadanych przez obywateli UE. Unia Europejska na 

przestrzeni lat podjęła wiele kroków, które zmierzają do uregulowania 

kwestii migracji do UE, dzięki czemu polityka imigracyjna coraz lepiej radzi 

sobie z różnego rodzaju wyzwaniami. Nadal jednak istnieje wiele kwestii, 

które rozstrzygane są jako problematyczne, wywołujące znaczące dyskusje 

na arenie międzynarodowej. To z kolei prowadzi do potrzeby 

wypracowywania przez organizację nowych rozwiązań, adekwatnych do 

zmieniającej się sytuacji międzynarodowej. 

 

 

Katarzyna Mróz 

Mgr, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 

 

CYBERTERRORYZM JAKO WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIE  

DLA BEZPIECZEŃSTWA INFORMATYCZNEGO PAŃSTW  

 

Nieustanny postęp technologiczny, będący imperatywem o sile nieomal 

równej postępowi biologicznemu, zmienia otaczającą nas rzeczywistość, 

kreując jednocześnie nowe możliwości i wyzwania. Trudno jest obecnie 

wyobrazić sobie funkcjonowanie nowoczesnych instytucji, organizacji, 

przedsiębiorstw czy wreszcie samego państwa bez instrumentalnego i 

kompleksowego wsparcia ze strony informatyki oraz telekomunikacji. Jest 

to nie tylko znak czasu, ale także wymóg światowych standardów kierowania 

i zarządzania. Zagadnienia związane z bezpieczeństwem i strategiami 

rozwoju to stały punkt wielu programów krajowych i agend 

międzynarodowych. Problematyka ta zyskuje na znaczeniu w związku z 



Криза сучасної системи безпеки:  
у пошуках нового міжнародного порядку                              

103 

coraz częstszymi antagonizmami, rozlicznymi i wieloaspektowymi 

zagrożeniami czy też konfliktami hybrydowymi. 

Nowe możliwości, jakie niesie za sobą rozwój szeroko rozumianej 

cyberprzestrzeni, to także nowe pytania i wyzwania zarówno dla krajowych, 

jak i międzynarodowych ustawodawców. Wynika to bezpośrednio ze 

specyfiki analizowanego zjawiska, transgranicznego charakteru sieci 

globalnej, dla której tradycyjne normy sprawowania jurysdykcji okazały się 

niewystarczające. Prawdą jest, że ten, kto kontroluje przestrzeń 

informacyjną, ten kontroluje państwo. Uwagę opinii społecznej nieustannie 

zwracają tzw. cyberataki na obiekty należące do infrastruktury krytycznej 

bądź na strony internetowe organów administracji państwowej.  

Według danych KSN w I kwartale 2018 r. rozwiązania firmy Kaspersky 

Lab zablokowały 796 806 112 ataków przeprowadzonych z zasobów online 

zlokalizowanych w 194 państwach na całym świecie. 282 807 433 

unikatowych adresów URL zostało zidentyfikowanych jako szkodliwe przez 

komponenty ochrony www. Próby infekcji szkodliwym oprogramowaniem 

w celu kradzieży pieniędzy za pośrednictwem dostępu online do kont 

bankowych zostały zarejestrowane na komputerach 204 448 użytkowników. 

Ataki przy użyciu oprogramowania ransomware zostały zarejestrowane na 

komputerach 179 934 unikatowych użytkowników. 

Specyfika zagrożeń w infosferze powoduje, że niemożliwa jest pełna 

ochrona zasobów cybernetycznych państwa i obywatela. Realne jest 

natomiast stworzenie systemu ochrony, skoncentrowanego na niwelowaniu 

możliwości skutecznego ataku na systemy i sieci IT. Zasadniczym celem 

analizy tytułowego zagadnienia jest refleksja nad istotą cyberprzestrzeni 

(cyberspace), w szczególności cyberterroryzmu, oraz wskazanie 

konsekwencji zagrożeń dla bezpieczeństwa obywateli i państw. 

 

 

Agnieszka Nitszke 

Dr, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

 

UKRAINA W AGENDZIE PRAC GRUPY WYSZEHRADZKIEJ 

 

Grupa Wyszehradzka (V4), stanowiąca regionalne forum współpracy 

czterech państw środkowoeuropejskich, stanowi, a w każdym razie ma 

potencjał by stanowić, pomost pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą. 

Doświadczenia transformacji polityczno-ustrojowej oraz gospodarczej 

państw V4 mogą posłużyć ukraińskim elitom politycznym oraz obywatelom 
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jako punkt odniesienia w ich aspiracjach europejskich. Geneza współpracy 

między Ukrainą a państwami wyszehradzkimi sięga lat 90. XX wieku, kiedy 

Ukraina zgłaszała chęć przystąpienia do Grupy Wyszehradzkiej. Ważnym 

przełomem w relacjach V4 – Ukraina są wydarzenia Euromajdanu i ich 

następstwa. W referacie przedstawiona zostanie ewolucja podejścia Grupy 

Wyszehradzkiej do współpracy z Ukrainą, a także zarysowane zostaną linie 

podziału politycznego wewnątrz V4 związane ze stosunkiem do Ukrainy. 

Analiza ma posłużyć odpowiedzi na następujące pytania badawcze: P1: Czy 

i w jakim stopniu V4 jest rzecznikiem interesów Ukrainy na forum UE?; P2: 

Czy przystąpienie Ukrainy do UE wzmocniłoby czy osłabiło Grupę 

Wyszehradzką? 

 

 

Людмила Новоскольцева 

 кандидат політичних наук, доцент 

Луганський національний університет  

імені Тараса Шевченка 

 

ТНК І КОНЦЕПЦІЯ ГЛОБАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ СВІТОМ 

 

     На початку двадцятого століття основні надії покладалися на 

чіткіше регулювання міжнародних відносин по засобах створення 

міжнародних урядових організацій. Після Другої світової війни, з 

початком інтеграційних процесів в Європі постало питання про 

глобальний уряд, або світовий уряд, як деякий орган у всесвітньому 

масштабі, що є подібністю організації держави. Канадський дослідник 

А.Бетлер, вважає, що ”складання єдиного світового господарства зі 

світовою спільнотою в надбудові неминуче приведе до формування 

світового уряду”. До кінця XX ст. з’явилося нове поняття  ̶ глобальне 

управління, яке було введено Комісією ООН з глобального управління. 

Комісія була створена для обговорення і спільного рішення таких 

глобальних проблем, як екологія, боротьба з бідністю та інші. В 90-і 

роки проблема глобального управління стає особливо популярною, 

виходять популярні англомовні журнали ”Глобальне управління” 

(Global Governance) і ”Глобальне суспільство” (Global Society). 

     Існує декілька підходів до визначення глобального управління. 

Німецький дослідник Д. Месснер вказує на чотири основних: перший 

підхід є ідеєю формування єдиного світового уряду за образом і 

подобою держави. Суть другого підходу зводиться до реформування 
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існуючих міжнародних організацій, і, передусім ООН, яка стає 

центральною ланкою управління. Третій підхід пов’язаний з ідеями 

однополярності світу і управління ним США в якості головного актора. 

Четвертий підхід полягає в тому, що глобальне управління виходить з 

поліцентричності світу і припускає участь в управлінні не лише держав 

і міждержавних утворень, але і інших акторів. Німецький дослідник Фр. 

Нушелер об’єднує два підходи до глобального управління, обумовлені, 

з одного боку, реформуванням ООН, з іншого   ̶ залученням 

недержавних акторів, спираючись на підвищення взаємодії державних 

і недержавних акторів, які усе більш організовуються у рамках 

транснаціональних глобальних мереж. Відомий британський соціолог 

Ентоні Гидценс пише, що ефективна система глобального управління 

могла б бути створена за приблизно тією ж схемою, яка покладена в 

основу політичних інститутів Європейського союзу: представницький 

орган (парламент), адміністративний орган (комісія) і міжурядовий 

орган (рада міністрів, а також повноважний міжнародний суд). ”Такого 

роду система інститутів на глобальному рівні,  ̶  пише він,   ̶ безумовно 

відрізнялася б по своїй ролі і функціям від існуючих нині інститутів ЄС. 

В той же час не представить особливої праці виявити, як вони могли б 

бути реформовані в цьому напрямі. Наприклад СОТ, МВФ і Всесвітній 

банк могли б бути перетворені в один орган, тоді як ООН розділена на 

парламент і раду”. 

      Передбачувана система, стверджує Гидценс, не лише забезпечила б 

керованість на глобальному рівні, але і експансію космополітичної 

демократії як умову для ефективного регулювання світової економіки, 

наступу на глобальну економічну нерівність і контролю за 

економічними ризиками. Дещо відмінну конструкцію пропонує інший 

вчений зі світовим ім’ям У. Бек. Як і Гидценс, він вважає, що саме 

Європейський союз може перетворитися на структуру, ефективно 

протидіючу неоліберальній глобалізації. На відміну від свого 

британського колеги він вважає, що ЄС повинен стати лише одним з 

елементів ”системи транснаціональних держав”, здатних повернути 

глобалізацію в конструктивне русло. Одночасно У.Бек рішучим чином 

виступає проти ідеї ”глобальної держави”, яка, з його точки зору, стала 

б самою тиранічною структурою.  

     Транснаціональні корпорації, що грають провідну роль в процесі 

глобалізації, також звинувачуються у формуванні і діяльності так 

званого ”тіньового світового уряду”. Варто ввести в одну з пошукових 

систем Інтернету словосполучення ”світовий уряд” як тут же з’явля-
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ються посилання на сотні джерел що торкаються цієї теми. Світовий 

уряд представляється дослідниками як влада світової олігархії, що діє 

через розгалужену мережу організацій  ̶  посередників. І якщо на 

національному рівні олігархія ще ділить владу і функції з парламентами 

і президентами, то на глобальному рівні у світової олігархії конкурентів 

немає: вона володарює неподільно, і без посередників. 

     Виконавчі структури світової влади  ̶  не звична владна ”вертикаль”, 

а багатоступенева глобальна мережа з автономних вузлів управління, 

працюючих як правило, під прикриттям   ̶ офіційні цілі цих організацій 

не відповідають дійсним. Новий світовий лад описується швидше в 

термінах ”мережевих воєн”, нетрадиційних видів зброї і спецоперацій, 

чим у рамках звичайної політології. Серед виконавчих структур 

”світового уряду” виділяють численні міжнародні і ”неурядові 

організації”. Це Міжнародний валютний фонд, Міжнародний банк 

реконструкції і розвитку, ряд урядових структур США, зокрема, 

Агентство міжнародного розвитку і, звичайно, Фонд Сороса. Дещо 

осібно стоїть ООН і його дочірні структури, оскільки ООН додатково 

виконує роль і прямого управління, зміни меж і навіть ведення 

військових компаній, формуючи ”миротворчі сили”. Про зростання 

значення міжнародних організацій свідчить те, що сьогодні ці 

організації і їх персонал отримують дипломатичний імунітет нарівні з 

державами. І за останні роки дипломатичним імунітетом були наділені 

десятки ”неурядових” організацій. Таким чином, процес глобалізації 

об’єктивно породжує органи наднаціонального управління, наділені 

правом приймати рішення, у тому числі і в таких хворобливих 

питаннях, як регулювання обсягів виробництва, споживання для 

населення світу. Слід погодитися з Дж. Ю. Стиглицем: ”На жаль, у нас 

немає світового уряду, відповідального за народи усіх країн, щоб 

контролювати процес глобалізації засобами, порівняними з тими, 

якими національні уряди спрямовували процеси утворення націй. 

Замість цього у нас є система, яку можна назвати глобальним 

управлінням без глобального уряду, така в якій купка інститутів  ̶  

Всесвітній банк, МВФ, СОТ   ̶  і купка гравців   ̶ міністерства торгівлі, 

внутрішньої і зовнішньої торгівлі і ряду інших не менш важливих 

міністерств і відомств,   ̶ тісно пов’язані з фінансовими і комерційними 

інтересами ТНК домінує на світовій арені, але при цьому величезна 

більшість, зачіпає їх рішення, залишаються майже безмовними”. 

Участь ТНК на сьогодні в глобальному управлінні, під яким традиційно 

розуміється ”цілеспрямована діяльність суб’єктів світової політики 
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впливає на загальносвітові процеси в інтересах створення сприятливих 

умов для свого стійкого і динамічного розвитку” є очевидним. 

Необхідно тільки враховувати той факт, що для ТНК стійкий і 

динамічний розвиток обумовлений тільки максимізацією прибутку, що 

далеко не завжди співпадає з цілями і завданнями держав в глобаль-

ному управлінні. Ідеальним вирішенням питання про глобальне управ-

ління могла б стати ”глобальна співпраця”. У його рамках рішення 

глобальних проблем прийматимуться не шляхом нав’язаних окремими 

акторами підходів, а шляхом конструктивного і утілюваного в життя 

діалогу всіх зацікавлених сторін, з участю як можна більшої кількості 

держав і інших впливових акторів, передусім, найбільших ТНК. 

 

 

Jakub Olchowski 

Dr, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  

w Lublinie 

 

„NOWY KONCERT MOCARSTW” Z PERSPEKTYWY  

„JUNIOR PARTNERÓW” 

 

Pozimnowojenny system bezpieczeństwa (i szerzej: ład międzynaro-

dowy), w istocie uległ głęboko idącym przekształceniom zanim jego 

parametry zdążyły się ustabilizować („szybciej się komplikował niż 

dojrzewał”). Do tych przekształceń w ostatnich latach zaliczyć też trzeba 

kryzys i erozję instytucji międzynarodowych (takich jak prawo 

międzynarodowe, organizacje międzynarodowe), nie tylko w praktyce 

funkcjonowania środowiska międzynarodowego, ale także w percepcji 

społeczeństw i elit. Towarzyszy temu renesans partykularyzmów 

narodowych, populizmów i fragmentacja (i/lub radykalizacja) sceny 

politycznej w wielu państwach. Pojawiają się nowe wyzwania w zakresie 

bezpieczeństwa, często komplementarne i uzupełniające się, co pogłębia 

dylemat bezpieczeństwa – jednocześnie wzmacniając tendencje do myślenia 

w kategoriach realizmu politycznego, nawet jeśli jest on pojmowany 

powierzchownie i sprowadzany przez polityków do pojęć związanych z siłą 

i interesem.  

W rezultacie postawić można dwie tezy: po pierwsze, środowisko 

bezpieczeństwa, podobnie jak porządek międzynarodowy, staje się 

wielobiegunowe i spolaryzowane, a jedną z tendencji jest wyłanianie się 

nowego koncertu mocarstw. Po drugie, z  punktu widzenia państw średnich 
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(takich jak np. Polska i Ukraina) jest to zjawisko niekorzystne. Pojawiają się 

bowiem dwa (co najmniej) kluczowe wyzwania: a) jaką perspektywę i 

podejście do percepcji, opisu i analizy tych procesów przyjąć; b) jaką przyjąć 

strategię działania.  

 

Grzegorz Pawlikowski 

Dr, Uniwersytet Rzeszowski 

 

KRYZYS KONTROLI ZBROJEŃ W EUROPIE -  

ROLA FEDERACJI ROSYJSKIEJ 

 

Jednym ze skutków zakończenia „zimnej wojny” było podpisanie umów 

międzynarodowych dotyczących kontroli zbrojeń w Europie (CFE – 1990 r., 

Traktat o otwartych przestworzach  - 1992 r.). Porozumienia te w założeniu 

miały uniemożliwić powrót do wyścigu zbrojeń i retoryki zimnowojennej w 

Europie. Referat ma na celu analizę związku między realizowaną przez 

Federację Rosyjską neoimperialna polityką a kryzysem i  demontażem 

systemu kontroli zbrojeń konwencjonalnych w Europie.  

 

 

Konrad Pawłowski 

Dr, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  

w Lublinie 

 

PRAWO MIĘDZYNARODOWE WOBEC WSPÓŁCZESNYCH 

PROBLEMÓW BEZPIECZEŃSTWA: DYLEMATY I 

ANTECEDENCJE  

 

Przedmiotem referatu pozostaje analiza ewolucji, uwarunkowań, kształtu 

i funkcjonowania międzynarodowego porządku prawnego w świecie 

pozimnowojennym. Analiza wymiaru normatywnego współczesnych 

stosunków międzynarodowych koncentruje się zatem na problematyce: (1) 

miejsca i funkcji prawa międzynarodowego w systemie międzynarodowym, 

(2) rozwoju i ewolucji prawa międzynarodowego, (3) relacji między prawem 

międzynarodowym, polityką międzynarodową i siłą państw (ang. power), (4) 

uwarunkowań i problemów implementacji norm prawa międzynarodowego 

w pozimnowojennym środowisku bezpieczeństwa, (5) wyzwań i zagrożeń 

międzynarodowego porządku prawnego na początku XXI w., (6) innych niż 

prawo międzynarodowe systemów normatywnych (tj. międzynarodowych 



Криза сучасної системи безпеки:  
у пошуках нового міжнародного порядку                              

109 

norm politycznych, moralności międzynarodowej, kurtuazji 

międzynarodowej oraz prakseologii międzynarodowej) wpływających na 

działania państw i funkcjonowanie stosunków międzynarodowych, (7) 

zjawiska tzw. trudnych przypadków (ang. hard cases) w prawie 

międzynarodowym oraz uwarunkowań, mechanizmów i sposobów 

rozwiązywania hard cases. 

Wśród problemów szczegółowych międzynarodowego porządku 

prawnego przedstawionych w referacie znajdują się m.in. następujące 

zagadnienia: konflikt między prawem narodów do samostanowienia a zasadą 

poszanowania integralności terytorialnej państw; tzw. federalizm 

komunistyczny oraz zasada uti possidetis iuris, która skutkowała uznaniem 

przez społeczność międzynarodową wewnętrznych granic 

administracyjnych SFRJ i ZSRR w charakterze granic nowo powstałych 

państw sukcesyjnych; doktryna interwencji humanitarnej; doktryna wojny 

prewencyjnej oraz widoczne w stosunkach międzynarodowych tendencje do 

ponownej legitymizacji jednostronnego użycia siły militarnej; wymiar 

prawnomiędzynarodowy wojny hybrydowej; odpowiedzialność 

prawnomiędzynarodowa państwa a działania prywatnych firm wojskowych; 

prawa człowieka a „wojna z terroryzmem”; suwerenność państwa w 

cyberprzestrzeni. 

Analiza funkcjonowania wymiaru normatywnego współczesnych 

stosunków międzynarodowych prowadzi do wniosków nt. relatywizacji 

istniejących norm prawa międzynarodowego, bezpośrednio zagrażającej 

stabilności ładu międzynarodowego oraz konieczności dostosowania 

obowiązujących regulacji prawnych do realiów pozimnowojennego ładu 

międzynarodowego. 

 

 

Марія Павлюх 

кандидат наук із соціальних комунікацій,  

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

КРИЗА СУЧАСНОЇ КІБЕРБЕЗПЕКИ  

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ 

 

Російсько-українська кібервійна – складова протистояння між 

Росією та Україною з періоду розпаду СРСР, яке у 2014 році переросло 

у відкрите збройне протистояння – російсько-українську війну. В більш 

загальному значенні, воно є частиною глобального протистояння Росії 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_%D1%96_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83


 Kryzys współczesnego systemu bezpieczeństwa:  
       w poszukiwaniu nowego porządku międzynarodowego  

110 

і Заходу. Перші атаки на інформаційні системи приватних підприємств 

та державні установи України фіксували під час масових протестів у 

2013 році. Російсько-українська кібервійна стала першим конфліктом у 

кіберпросторі, коли була здійснена успішна атака на енергосистему з 

виведенням її з ладу. 

З 2013 року була створена організація для впливу на суспільну 

думку, яка стала широко відомою як «тролі з Ольгіна». Вже у 2014 році 

ольгінські тролі стали активно працювати на формування на Заході 

суспільної думки, необхідної кремлівському режиму. Навіть через два 

роки після початку війни, у 2016 році, була виявлена мережа ботів у 

соцмережах, які поширювали в Інтернеті заклики до насилля проти 

української влади та заклики виходити на «Третій Майдан». Російські 

провладні Інтернет-ЗМІ та відповідні активісти в соціальних мережах 

показали дуже високу активність напередодні та під час анексії Криму. 

Низка російських сайтів, що займаються постійним інформаційно-

психологічним протиборством на українському напрямі, активно 

висвітлювали події, що відбуваються, розміщували публікації з 

неперевіреною та неправдивою інформацією, здійснювали активне 

поточне аналітичне коментування ходу подій. Залучення платних 

тролів, мереж ботів, створення сайтів з викривленими «новинами» 

стало невід’ємною частиною російської пропаганди, оскільки, як 

свідчать експерименти, вплив пропаганди на людину тим 

ефективніший, чим більше джерел надходження інформації, чим 

більшою підтримкою вона користується серед решти членів спільноти. 

Першим масованим випадком хактивізму, з яким зіткнулася 

Україна, були події довкола закриття файлообмінного сервісу ex.ua. 

Після спроб правоохоронних органів втрутитися в роботу 

файлообмінного сервісу було здійснено DDoS-атаки на понад 10 

Інтернет-сайтів органів державної влади, зокрема на сайт Президента 

України та сайт Міністерства внутрішніх справ України. Події довкола 

ex.ua вперше наочно продемонстрували, наскільки держава не готова 

ані ідеологічно, ані технічно до подібних атак. Саме відсутність прямих 

економічних збитків стала причиною того, що реальних висновків тих 

подій так і не було зроблено, а країна виявилась непідготовленою до 

ефективного протистояння агресії Російської Федерації в кіберсфері. 

Наступна хвиля хактивізму відбулася на тлі політичного 

протистояння в жовтні 2013 року – лютому 2014 року (події 

Євромайдану). Це протистояння активно відбувалося в соціальних 

мережах, де спостерігався значний сплеск зацікавленості проблемою. З 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_%D1%96_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96_%D0%B7_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ex.ua
https://uk.wikipedia.org/wiki/DoS-%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_(%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_(%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82)
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першого дня Євромайдану невідомі особи почали масово викори-

стовувати нетботи з метою засмічення інформаційного поля, введення 

людей в оману та поширення чуток. Наприклад, у Twitter, де можна 

відслідковувати всі події за хештегом Євромайдан, десятки нетботів 

вкидали різноманітне інфосміття. Також були використані механізми 

ускладнення традиційних комунікацій, зокрема мобільного зв’язку 

(через автоматичні дзвінки на телефони певних активістів чи політиків, 

що унеможливило використання їхніх мобільних телефонів у роботі).  

У період між 2013 та 2014 роками деякі інформаційні системи 

урядових установ України були вражені комп’ютерним вірусом, відо-

мим як Snake/Uroborus/Turla. Цей різновид шкідливого програмного 

забезпечення надзвичайно складний, стійкий до контрзаходів і створе-

ний у 2005 році. Починаючи з 2013 року розпочалась «операція 

Армагедон» – російська кампанія систематичного кібершпигунства за 

інформаційними системами урядових установ, правоохоронних та 

оборонних структур.  

Дослідники британської фірми BAE Systems Applied Intelligence 

зафіксували у 2013–2014 роках сплеск виявлених випадків зараження 

інформаційних систем приватних підприємств та державних установ 

України комп’ютерним хробаком (з руткітом), який вони назвали 

«Змія» (англ. snake). Дослідники з німецької фірми GData назвали цього 

хробака «уроборос», англ. Uroborus (також англ. Ouroborus –гадюка в 

грецькій міфології, або англ. Sengoku та англ. snark). Пік виявлення атак 

із використанням хробака «уроборос» збігся з розвитком масових про-

тестів. Протягом січня 2014 року було зафіксовано 22 випадки інфіку-

вання інформаційних систем. В Україні зловмисники із застосуванням 

«уроборос» отримували повний доступ до вражених систем. 

Під час дочасних Президентських виборів в Україні 2014 року 

фахівцями CERT-UA було знешкоджено атаки на автоматизовану 

систему «Вибори». 21 травня 2014 року зловмисники з угруповання 

КіберБеркут здійснили успішну кібератаку на інформаційну систему 

«Вибори» Центральної виборчої комісії України. Їм вдалося вивести з 

ладу ключові мережеві вузли корпоративної мережі та інші компоненти 

інформаційної системи ЦВК. Майже 20 годин поспіль програмне 

забезпечення, яке мало показувати поточні результати підрахунку 

голосів, не працювало як слід. У день виборів, 25 травня, за 12 хвилин 

до закриття виборчих дільниць, зловмисники розмістили «картинку 

Яроша» на серверах ЦВК. 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%82&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/Twitter
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D1%96%D1%8F_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BF%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=BAE_Systems_Applied_Intelligence&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%82%D0%BA%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D1%96%D1%8F_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/CERT-UA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82
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У результаті атаки, «Перший канал» російського телебачення 

повідомив своїм глядачам про те, що найбільшу кількість голосів 

виборців у першому турі на виборах Президента України набрав лідер 

Правого сектору Дмитро Ярош. Про це йшлося у випуску вечірніх 

новин, присвяченому позачерговим виборам Президента України. 

Ведуча повідомила, що, незважаючи на дані екзит-полів, які свідчать 

про перемогу Петра Порошенка в першому турі, на сайті ЦВК з’явилася 

«дивна картинка» (так звана «Картинка Яроша»). За їхньою 

інформацією, Дмитро Ярош набрав 37,13 % голосів виборців, натомість 

за фаворита Петра Порошенка проголосувало лише 29,63 %. 

23 грудня 2015 року сталася перша у світі підтверджена атака, 

спрямована на виведення з ладу енергосистеми: російським 

зловмисникам вдалося успішно атакувати комп’ютерні системи 

управління в диспетчерській, було вимкнено близько 30 підстанцій, 

близько 230 тисяч мешканців залишалися без світла протягом однієї-

шести годин. Атака відбувалася з використанням троянської програми 

BlackEnergy. Водночас синхронних атак зазнали «Чернівціобленерго» 

та «Київобленерго», але з меншими наслідками. За інформацією одного 

з обленерго, підключення зловмисників до його інформаційних мереж 

відбувалося з підмереж глобальної мережі Internet, що належать 

провайдерам у Російській Федерації. 

27 червня 2017 року на підприємства різних форм власності та 

розмірів, державні та недержавні установи була здійснена масштабна 

хакерська атака з використанням комп’ютерного хробака сімейства 

Petya (Петя). Новий зразок шкідливого програмного забезпечення 

отримав різні назви від різних дослідників, зокрема: Diskcoder.C, 

ExPetr, PetrWrap, Petya, або NotPetya. У 2017 році атаки угруповання 

стали зухвалішими та витонченішими: у період між січнем та березнем 

2017 року зловмисникам вдалось отримати несанкційований доступ до 

комп’ютерних мереж українського розробника програмного 

забезпечення та з використанням VPN-тунелів звідти отримати доступ 

до комп’ютерних мереж фінансових установ. Під час атаки 

угруповання скористалось, серед іншого, бекдором Python/TeleBot.A, 

який був переписаний з мови Python мовою Rust та використовує 

Telegram для обміну командами з оператором.  

Натомість, атака 27 червня 2017 року вже привернула увагу своїм 

масштабом та наслідками як в Україні, так і за кордоном. Початковим 

вектором зараження новою модифікацією вірусу Petya (також відомий 

як Diskcoder.C, ExPetr, PetrWrap або NotPetya) знову став сервер 

https://uk.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2015
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/BlackEnergy
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/Petya
https://uk.wikipedia.org/wiki/VPN
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/Python
https://uk.wikipedia.org/wiki/Rust
https://uk.wikipedia.org/wiki/Telegram
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2017)
https://uk.wikipedia.org/wiki/Petya
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оновлень програми M.E.Doc. Саме завдяки її поширеності та набору 

методів горизонтального поширення атака набула такого масштабу. 

Після початку збройної агресії Російської Федерації проти України 

компанії, що спеціалізуються на наданні послуг кібербезпеки, стали 

реєструвати зростання кількості кібератак на інформаційні системи в 

країні. Зазвичай кібератаки були націлені на приховане викрадення 

важливої інформації. Жертвами російських кібератак ставали урядові 

установи України, країн ЄС, Сполучених Штатів Америки, оборонні 

відомства, міжнародні та регіональні оборонні та політичні організації. 

З початку російсько-української війни стали з’являтись загони 

антиукраїнських хактивістів, які називають себе «Кіберберкутом» та 

проукраїнською «Кіберсотнею Майдану», «Анонімусами» з 

російською або українською «пропискою». Попри складності у 

визначенні ступеня співпраці хакерських угруповань з державними 

органами, спираючись на зібрані докази, можна стверджувати, що 

проросійські хакерські угруповання перебувають на території Росії і що 

їхня діяльність відбувається на користь кремлівського режиму.  

 

 

Anna Paterek 

Dr, Krakowska Akademia  

im. A.F. Modrzewskiego 

 

KRYZYS WSPÓŁCZESNEGO SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA  

W ŚWIETLE 55. MONACHIJSKIEJ KONFERENCJI 

BEZPIECZEŃSTWA 

 

Odbywająca się corocznie w lutym Monachijska Konferencja 

Bezpieczeństwa uważana jest za jedno z istotniejszych forów, poświęconych 

kwestiom wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego, ewolucji 

porządku globalnego i regionalnego, a także perspektywom ich rozwoju. 

Towarzyszący obradom 55. konferencji raport zatytułowany The Great 

Puzzle: Who Will Pick Up the Pieces? Munich Security Report 2019 

wskazuje na zasadnicze dylematy obecnej międzynarodowej polityki 

bezpieczeństwa. Kryzys liberalnych demokracji i kształtowanie się nowego 

globalnego porządku to symptomy początku epoki, w której w przekonaniu 

jego autorów „nic nie będzie już takie, jakie było kiedyś”. W związku z 

powyższym szczególna uwaga poświęcona została dokonującym się 

przetasowaniom głównych elementów współczesnego porządku 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%83&action=edit&redlink=1
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międzynarodowego, aktualnym wyzwaniom polityki bezpieczeństwa w 

wybranych regionach oraz jej wpływem na rozwój takich obszarów, jak 

handel międzynarodowy, przestępczość zorganizowana czy sztuczna 

inteligencja, w świetle raportu i obrad konferencji, a także ich zestawienie z 

rozwojem sytuacji międzynarodowej. 

 

 

Максим Пендюра 

кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри теорії держави та права,  

Національна академія внутрішніх справ 

 

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ СТАНУ ЗАГРОЗ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ 

СФЕРІ ДЕРЖАВИ: РЕАЛІЇ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ 

 

Швидкий процес інформатизації цивілізацій ХХІ століття, робить 

інформацію ключовим об’єктом у всебічному житті людини та 

громадянина. Про важливість інформаційних правовідносин у всіх 

сферах життєдіяльності суспільства та загалом держави, свідчить 

робота з інформацією, а саме її одержання, зберігання, використання та 

поширення. Усі процеси, що відбуваються з нами, виробництво товарів 

та послуг, їх розподіл, збут, створення і використання сучасних 

новітніх технологій, дистанційна освіта, інформатизація виборчого і 

податкового процесу, впровадження у документообіг електронного 

підпису, тощо ніяк не можуть існувати без використання інформації. 

Результатом цього є тотальна, певною мірою навіть хвороблива 

залежність людини від інформації. Тому вивчення процесу інфор-

матизації суспільства та ризиків і загроз в ньому є необхідністю 

сучасного прогресу людства. 

Сучасна епоха побудови інформаційного суспільства, тобто 

суспільства, в якому більшість працездатного населення залучена до 

інформаційної сфери, сприяє розвитку нових форм і способів 

досягнення країнами політичних, економічних та інших цілей в 

геопросторі. Не дивно, що в системі національної безпеки розвинених 

країн передбачено реалізацію національних стратегій (програм) 

національної безпеки, до яких входять політичні, воєнні, економічні, 

соціальні, інформаційні й інші стратегії. Особлива роль при цьому 

належить саме інформаційному напрямку. 
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Інформаційні стратегії набувають вирішального значення у разі 

реалізації політичних програм співдружності або своєрідної “зброї”, 

якщо йдеться про стратегію суперництва. Останнім часом визначальної 

ваги інформаційна безпека набуває у воєнній сфері й ще більше 

актуалізує наше питання, оскільки Україна фактично ось вже п’ятий рік 

знаходиться у стані війни. Безпосередньо у воєнній справі рівень 

інформаційного потенціалу все більшою мірою обумовлює опера-

тивність прийняття рішень, структуру і якість озброєнь, оцінку рівня їх 

достатності, дієвість пропаганди, ефективність дій союзників і власних 

збройних сил і, в підсумку, результат збройного протистояння. 

Концепція тотальної війни в традиційному розумінні себе зживає. 

Проте наступає епоха так званих “цивілізованих” війн (можна сказати 

прихованих а тому вкрай небезпечних), в яких політичні й економічні 

цілі досягаються не прямим збройним втручанням, а з використанням 

нових форм насилля та підриву могутності противника зсередини. 

Отже, у сучасному суспільстві одним з основних джерел загроз 

національній безпеці держави, на нашу думку, стали “нетрадиційні” 

(гібридні), зокрема інформаційні війни. 

У сучасних умовах Україна, як країна, що знаходяться у стані 

збройного протистояння, є об’єктом різнобічного, безперервного 

інформаційно-психологічного впливу, що обумовлено її геополітичним 

положенням і наявністю політичних, економічних, промислових, 

екологічних та інших інтересів щодо нашої держави з боку розвинених 

країн та сусідніх держав, що зумовлює велику ймовірність втягнення її 

в інформаційну війну [1]. У цьому контексті проблеми забезпечення 

інформаційної безпеки, національних інтересів останнім часом 

набувають усе більшої ваги. Згідно зі ст.17 Конституції України, 

забезпечення інформаційної безпеки держави стоїть на одному рівні із 

захистом суверенітету і територіальної цілісності України, забезпе-

ченням її економічної безпеки як найважливішими функціями держави 

[3]. Державна політика забезпечення інформаційної безпеки України є 

невід’ємною складовою державної політики національної безпеки 

України і являє собою офіційно прийняту систему поглядів та 

практичну діяльність органів державної влади і управління, 

спрямовану на забезпечення такого стану соціальних суб’єктів, при 

якому дія будь-якої інформаційної загрози не призводить до зниження 

рівня їх інформаційної безпеки нижче припустимого, небезпечного з 

високою ймовірністю реалізації негативних інформаційних впливів [1; 

2]. Нині кожний громадянин України має володіти високим рівнем 
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свідомості і культури у сфері інформаційної безпеки країни, суспільст-

ва, особистості, глибоко розуміти механізми інформаційного (інформа-

ційно-психологічного впливу) та захисту від нього. Стан захищеності 

буде тільки тоді співрозмірним викликам і загрозам, коли суспільство 

буде високоосвіченим та володіти достовірною інформацією. 

На жаль, як вбачається із сучасних реалій, неефективність державної 

інформаційної політики, кризовий стан економіки країни, створюють 

передумови для ескалації загроз інформаційній безпеці України. За 

окремими ознаками, рівень інформаційної безпеки в Україні 

наближається до критичної межі, за якою – втрата демократичних 

принципів і засад діяльності держави, повернення до авторитаризму, 

ізоляція України на міжнародній арені. Сьогодні саме чинники 

політичного характеру провокують ескалацію головних загроз 

інформаційній безпеці, ставлять під сумнів реалізацію прав 

українських громадян на свободу слова. Передусім, це впровадження 

політичної цензури, тиск на ЗМІ, прояви політичного екстремізму 

стосовно журналістів, недостатня відкритість органів державної влади 

для громадського контролю, перетворення ЗМІ на засоби масової 

пропаганди. В існуванні політичної цензури впевнена переважна 

більшість громадян України; проблема свободи слова в Україні 

отримала розголос в міжнародних організаціях. Існування політичної 

цензури суперечить демократичним перетворенням у суспільстві, 

обмежує права громадян на отримання та поширення інформації, 

формує в світі імідж України як недемократичної держави. Окрім цьо-

го, низький економічний рівень життя громадян України обмежує їх 

доступ до інформації. Обмеження доступу широких верств населення 

до інформації спричиняє «внутрішнє» звуження інформаційного про-

стору України, стримує розвиток інтелектуального потенціалу 

суспільства. В інформаційному просторі України існують чинники 

негативного (іноді деструктивного) впливу на суспільну свідомість і 

психіку громадян, що уможливлює маніпуляцію свідомістю людини і 

може мати негативні суспільні наслідки. Результатом дії цих чинників 

є руйнування високих моральних цінностей, духовного здоров’я 

українця. 

Органи державної влади залишаються недостатньо відкритими для 

громадського контролю, що порушує права громадян та юридичних 

осіб на отримання достовірної інформації, унеможливлює створення 

зворотних зв’язків між владою та громадськістю, є свідченням 

неефективності державної інформаційної політики. Недосконалою є 
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правова база, що регламентує використання новітніх інформаційних 

технологій та визначає нові види злочинів, вчинених з їх вико-

ристанням. Численні факти порушень чинного законодавства свідчать 

про його неефективність. Неузгодженими є принципи національного 

законодавства в інформаційній сфері з нормами міжнародного права. 

Витік таємної, конфіденційної та іншої інформації з обмеженим 

доступом становить реальну загрозу інформаційній безпеці України. Її 

ескалація може призвести (і призводить) до значних втрат політичного, 

економічного, воєнного та іншого характеру для держави, завданням 

шкоди юридичним особам і громадянам України. 

Таким чином, з урахуванням вище окреслених реалій, на нашу 

думку, необхідно в процесі формування й розвитку інформаційного 

простору України висунути та зреалізувати такі цілі: надання 

можливості громадянам і громадським організаціям на законних 

підставах здійснювати контроль за діяльністю органів державної влади 

й органів місцевого самоврядування; підвищення рівня правосвідо-

мості і культури, ділової й суспільної активності громадян шляхом 

надання їм вільного доступу до правових і нормативних документів, які 

визначають їхні права та обов’язки, а також, рівної можливості 

скористатися відкритою науково-технічною, соціально-економічною, 

суспільно-політичною інформацією, інформаційними фондами сфер 

освіти і науки, культури тощо; побудова сучасного інформаційного 

суспільства в Україні та її входження в світове інформаційне співто-

вариство за умов забезпечення захисту всіх елементів національного 

інформаційного простору, прав і свобод суб’єктів України, що діють у 

ньому, як важливому чинникові збереження інформаційного сувере-

нітету України. 
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ГЕОПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ ВПЛИВУ РОСІЇ НА 

ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ЧЕРЕЗ 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 з державою- агресором, можна дійти 

до висновку, що до 2014 року наша країна не дуже активно займалася 

пропагандою власних ідеологічних ідей\цілей через ЗМІ. Це є 

важливим аспектом, адже такими діями можна згуртувати суспільство, 

накреслити перспективні плани глобального розвитку країни.  

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 т. д). 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 
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в Україні. При цьому більшість опитаних вважають, що саме Київ і 

Захід ведуть проти Москви інформаційну війну.1  

Що ж стосується того, як виправляти ситуацію, потрібно впроваджу-

вати ідеологічні концепції, ефективне розповсюдження яких у ЗМІ 

сприяло б зміцненню національної безпеки України; які б були осно-

вою 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 прин-

ципі долає комплекс "пост соціалізму", а значить - меншовартості, не-

повноцінності глобального масштабу, який прищеплюється російсь-

кими ЗМІ (як приклад назва статті одного з російських політологів про 

майбутнє України «Без Росії Україна приречена бути Африкою»)2 . 

- "Ідея вступу нашої держави о Європейського Союзу дає можли-

вість Україні відчути себе у епіцентрі надважливих міжнародних про-

цесів, сама собою спонукає висувати нові глобальні плани перспек-

тивного розвитку, відповідно українські ЗМІ отримують нагоду виро-

бити 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 геостра-

тегічних інтересів. Пропаганда цієї ідеї в ЗМІ має стати значним 

чинником зміцнення національного престижу в інформаційно-ідеоло-

гічному полі". 

Яскравим же прикладом вдалої національної стратегії є політика 

США. ЗМІ активно пропагують такі постулати, що «Зробимо 

Америку великою знову» і багато інших, а також можна постійно 

знайти статті про велич американців та їх особливість, гордість нацією, 

що змогла вибороти незалежність. Наша ж геополітична стратегія 

повинна базуватися на аналогічних постулатах і активно впроваджу-

ватись в ЗМІ та ЗМК.  

 

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

yektivno-visvitlyuyut-podiyi-v-ukrayini-opituvannya/ 
2 https://andreyvadjra.livejournal.com/479697.html 
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Agnieszka Pieniążek 

Dr, Państwowa Wyższa Szkoła  

Wschodnioeuropejska w Przemyślu 

 

POLSKO-UKRAIŃSKA WSPÓŁPRACA NA RZECZ 

BEZPIECZEŃSTWA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY 

TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 

 

W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-

Ukraina, od 15 lat wspierane są procesy rozwojowe na pograniczu Polski, 

Białorusi i Ukrainy poprzez współfinansowanie różnych projektów.  

Pierwsza edycja Programu była realizowana w latach 2004-2006. 

Obecnie, Program Polska-Białoruś-Ukraina jest największym programem 

transgranicznym na lądowych granicach Unii Europejskiej. Granty o łącznej 

wartości ponad 170 milionów euro dofinansują przedsięwzięcia 

skoncentrowane na ochronie i promocji przygranicznego dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego, zwiększeniu infrastrukturalnej dostępności 

regionów, poprawie infrastruktury, jak również na rozwoju służby zdrowia i 

usług socjalnych. 

Jednym z obszarów wsparcia jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo i 

poprawa infrastruktury, procedur oraz obsługi przejść granicznych. 

Realizacja projektów w tym obszarze tematycznym ma służyć polepszeniu 

efektywności infrastruktury i procedur granicznych, jak również poprawie 

bezpieczeństwa granic.  

Celem referatu jest analiza projektów zrealizowanych na pograniczu 

polsko-ukraińskim, partnerstw związanych na potrzeby ich wykonania oraz 

rezultatów.  
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Максим Прихненко 

кандидат політичних наук, старший викладач кафедри 

міжнародних відносин і зовнішньої політики 

Дар'я Бабій 

студент  

Донецький національний університет ім. Василя Стуса 

 

ДЕФІЦИТ ЛІДЕРСТВА В ЄВРОПІ ЯК ЗАГРОЗА  

СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Традиційно, питання забезпечення безпеки зводяться до обговорень 

проблем територіальної цілісності держав, нерозповсюдження різних 

видів озброєння, енергетичної безпеки, економічної стабільності та 

соціальної забезпеченості тощо. На противагу цьому, сучасний стан 

розвитку міжнародних відносин і особливості розвитку конфліктів 

останніх декількох десятиліть актуалізували два аспекти, які можна 

виділити в якості ключових загроз будь-якої безпекової системи в світі: 

«криза ідентичності» й «інформаційне забезпечення зовнішньої по-

літики». 

Дана тенденція, на нашу думку, є доволі актуальної для сучасної 

системи європейської безпеки, оскільки значна кількість кризових 

явищ є індикатором, що демонструє необхідність осмислення системи 

європейської безпеки в контексті підсилення ролі «нових» загроз на 

міжнародній арені. Серед таких кризових явищ: проблема в єврозоні, 

BREXIT, «маргіналізація» процесу залучення до діяльності ЄС з боку 

окремих держав-учасниць тощо, з одного боку, та підсилення ролі зов-

нішнього ідейно-ідеологічного чинника в міжнародних відносинах з 

іншого. 

У зв’язку із цим, мета чинного дослідження – охарактеризувати 

існуючі контури сучасної системи європейської безпеки через призму 

ідейно-ідеологічного підґрунтя інтеграційних процесів.        

Варто зазначати, що під системою колективної безпеки в рамках 

чинного дослідження буде розглядатися розроблена система спільних 

заходів групи держав (які об’єдналися шляхом визначення спільного 

ідейно-ідеологічного підґрунтя), спрямованих на захист окресленого 

ними безпекового простору.       

В теорії, система колективної безпеки базується на декількох 

ключових взаємопов’язаних між собою елементах: (1) ціннісне 

підґрунтя, яке є основою функціонування системи; (2) правове 
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закріплення всіх норм та принципів відповідно до яких діє система; (3) 

розуміння існуючих та потенційних загроз; (4) дієве інституціональне 

оформлення системи; (5) наявність розроблених механізмів та про-

цедур оборони (в широкому сенсі); (6) наявність чітко окресленої 

стратегії безпеки; (7) розуміння свого місця в системі окремо взятими 

державами-учасницями. Наявність всіх цих елементів, їх гармонійне 

поєднання, а також добровільне визнання всіма державами, які мають 

намір доєднатися до певної безпекової системи є гарантією її 

стабільності та успішного функціонування в регіоні.    

В контексті системи колективної безпеки в Європі 1-ий та 7-ий 

елементи відіграють чи не найважливішу роль, оскільки в межах даної 

системи, безпековий простір визначається ліберально-демократичними 

цінностями та економічним розвитком як основою функціонування 

Європейського Союзу, а тому виходить за межі встановлених терито-

ріальних кордонів держав-членів ЄС.  

«Ідея об’єднаної Європи», в межах чинної проблематики, це базовий 

елемент системи колективної безпеки на континенті, формування якої 

було розпочато після закінчення Першої світової війни і закладено в 

основу Спільної політики безпеки та оборони ЄС. Її особливість 

полягає в тому, що сформовані «універсальні» ліберально-демокра-

тичні цінності лягли в основу розвитку не лише інтеграційного 

об’єднання, а й розвитку національних держав-членів організації. При 

цьому, першочерговим елементом, в даному контексті, виступає 

принцип відповідальності всіх держав-членів ЄС на декількох рівнях: 

національному, міжнаціональному та наднаціональному. 

Сьогодні розвиток ЄС характеризується декількома особливостями: 

підсилення націоналістичних поглядів окремих держав, що можна 

продемонструвати BREXITом у Великій Британії, підсилення позицій 

правих «Шведських демократів» на останніх виборах, політика 

Угорщини щодо міграційної тематики тощо;  зниження рівня 

відповідальності перед європейською спільнотою з боку (наприклад, 

Греції, що мало прояв у вигляді загострення економічної кризи в 

державі); затвердження у якості політико-ідеологічного базису деяких 

держав концепції «євроскептицизму» (Італія, Іспанія, Португалія 

тощо). Фінансово-економічна криза сприяє ерозії економічного 

розвитку спільноти, що є основою її стабільності і підсилює дискусії в 

межах союзу, які проходять в площинах «євроскептицизм» – 

«єврофедералізм» – «націоналізм». Все це підсилює конфронтаційний 

характер політичних процесів і створює можливість виникнення 
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структурних розколів в межах ЄС, що несе загрозу (4) елементу 

системи колективної безпеки.        

Всі ці процеси, на нашу думку, викликані таким явищем, яке можна 

охарактеризувати як «дефіцит лідерства» в Європі сьогодні. Дана 

проблема характеризується відсутністю особи, групи осіб, держави або 

групи держав, які б не просто змогли вирішити існуючі проблеми, а 

відновили примат ліберально-демократичних цінностей в безпековому 

просторі ЄС, оскільки націоналізм, з одного боку, та «євроскептицизм», 

з іншого, є тими загрозами системі колективної безпеки в Європі, що 

розмивають фундамент на якому вона базується. При цьому варто 

заначити що через україно-російське протистояння, підсилення держав 

Азійсько-тихоокеанського регіону та розвиток концепції інформацій-

ної війни у якості «базового інструменту» політики зростає інформа-

ційний тиск на Європейський Союз в цілому та держави, які розділяють 

його ідейно-ідеологічне підґрунтя.  

Тому, варто зазначити що «дефіцит лідерства» в Європі сьогодні і 

похідна від нього проблема ерозії ціннісної основи розвитку ЄС 

виступає у якості ключової внутрішньої загрози системі колективної 

безпеки в регіоні. 

 

 

Michał Romańczuk 

Dr, Uniwersytet Szczeciński 

 

ARKTYKA W GEOSTRATEGII FEDERACJI ROSYJSKIEJ  

 

Zmiany klimatu na świecie skutkujące topnieniem lodu powodują 

powstanie wielu nowych wyzwań w rejonie Arktyki. Mogą umożliwić 

wydobycie z tego regionu m.in. ropy naftowej i gazu ziemnego. Na 

podstawie szacunkowych danych w rejonie Arktyki może znajdować się 

około 29 % globalnych złóż gazu ziemnego i około 10 % ropy naftowej.  

Dlatego też staje się ona strategicznym obszarem rywalizacji państw na 

płaszczyźnie ekonomicznej i geopolitycznej w XXI w. Dla Federacji 

Rosyjskiej kluczowe jest uzyskanie znaczącej roli w rejonie Arktyki, 

zwłaszcza przy wydobyciu surowców energetycznych i przy planowaniu 

drogi morskiej – po to aby mogła ona w przyszłość czerpać korzyści 

gospodarcze i finansowe. W celu realizacji własnych interesów władze 

Federacji Rosyjskiej prowadzą wobec Arktyki działania na wielu 

płaszczyznach m.in.: politycznych, ekonomicznych oraz militarnych. 
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MIGRANCI I MNIEJSZOŚCI - FUNDAMENT  

WSPÓŁPRACY CZY KONFLIKTU 

 

W świecie, w którym granice tracą na znaczeniu, a wzrasta mobilność 

społeczeństw, zetknięcie się obywateli różnych państw, wychowanych w 

zróżnicowanych środowiskach, religiach, kulturze budzi coraz większe 

obawy i stawia nas w obliczu konieczności skonfrontowania swoich 

wyobrażeń o „obcych” z rzeczywistością. Wydumane, rzeczywiste i 

potencjalne konflikty są obecnie źródłem sporów, internetowego hejtu, ale i 

agresji werbalnej. Lęk przed utratą miejsc pracy czy stłamszeniem rodzimej 

kultury potęgowany jest przez przekonania o istnieniu swoistych „piątych 

kolumn”, mających za zadanie wykorzenienie zastanej tradycji, ale też 

osiągnięcie celów politycznych. Podejrzenia o inspiracje z zewnątrz i 

sponsorowanie zachowań mających zdestabilizować sytuację w kraju 

przyjmującym, lub zdezintegrować społeczeństwo poprzez podsycanie 

waśni pomiędzy narodowościami zamieszkującymi dane terytorium, są dziś 

powszechne w wielu państwach. Nieobce są także Polsce, szczególnie, gdy 

wspomina się o nich w kontekście działań służb rosyjskich, mających 

potęgować konflikty wewnętrzne w kraju, jak i te w relacjach z państwami 

partnerskimi, przede wszystkim z Ukrainą. Próba oceny tej sytuacji i 

nakreślenie związanych z nią problemów staną się przedmiotem 

wystąpienia.  

W świecie, w którym granice tracą na znaczeniu, a wzrasta mobilność 

społeczeństw, zetknięcie się obywateli różnych państw, wychowanych w 

zróżnicowanych środowiskach, religiach, kulturze budzi coraz większe 

obawy i stawia nas w obliczu konieczności skonfrontowania swoich 

wyobrażeń o „obcych” z rzeczywistością. Wydumane, rzeczywiste i 

potencjalne konflikty są obecnie źródłem sporów, internetowego hejtu, ale i 

agresji werbalnej. Lęk przed utratą miejsc pracy czy stłamszeniem rodzimej 

kultury potęgowany jest przez przekonania o istnieniu swoistych „piątych 

kolumn”, mających za zadanie wykorzenienie zastanej tradycji, ale też 

osiągnięcie celów politycznych. Podejrzenia o inspiracje z zewnątrz i 

sponsorowanie zachowań mających zdestabilizować sytuację w kraju 

przyjmującym, lub zdezintegrować społeczeństwo poprzez podsycanie 
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waśni pomiędzy narodowościami zamieszkującymi dane terytorium, są dziś 

powszechne w wielu państwach. Nieobce są także Polsce, szczególnie, gdy 

wspomina się o nich w kontekście działań służb rosyjskich, mających 

potęgować konflikty wewnętrzne w kraju, jak i te w relacjach z państwami 

partnerskimi, przede wszystkim z Ukrainą. Próba oceny tej sytuacji i 

nakreślenie związanych z nią problemów staną się przedmiotem 

wystąpienia.  

 

 

Ірина Савош  

студент, Львівський національний  

університет імені Івана Франка 

            

ЄВРОПОЛ ЯК МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУЧАСНОЇ 

МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ 

  

Безпека – це умова, необхідна не лише окремій фізичній особі для 

існування, а й населеним пунктам, державам, материкам. Адже 

безпека – це  умови, в яких перебуває складна система (держава, 

людина, материк), коли дія зовнішніх факторiв і внутрішніх чинників 

не призводить до процесів, що вважаються негативними у 

відповідності до наявних на даному етапі потреб, знань та уявлень. І 

однією з важливих галузей є національна безпека, себто захист 

інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, який 

забезпечить сталий розвиток суспільства, запобігання і нейтралізацію 

реальних та потенційних загроз національним інтересам. А безпекою, 

яка є ще на ланку вищою є міжнародна безпека, правове розуміння якої 

було укладене ще в процесі створення Статуту ООН. Адже в першій 

його статті зазначена мета організації — підтримування міжнародного 

миру і безпеки та вживання ефективних заходів для усунення загроз 

миру, придушення актів агресії. 

 Сучасні трактування цієї ідеї лежать в основі концепції Human 

security, поява якої зумовлена доповіддю, яка була підготовлена в 

рамках Програми розвитку ООН 1944 року. Ця доповідь допомогла 

поглянути на проблеми безпеки в нових вимірах: особистісному, 

екологічному, економічному, політичному, громадському, збереження 

здоров’я і продовольчому. І цей новий погляд передбачає і інший підхід 

до вирішення перелічених питань — нові інструменти реагування на 

реальні і екзистенційні загрози (організації). 



 Kryzys współczesnego systemu bezpieczeństwa:  
       w poszukiwaniu nowego porządku międzynarodowego  

126 

 Доки змінювалися підходи до вирішення проблем, інтегрувалися і 

загрози. Після Холодної війни  розширилися рамки розуміння 

ворогів — тепер провідні соціологи, зокрема Ентоні Гідденс, звернули 

увагу на зародження небезпеки всередині суспільства. А британський 

історик Арнольд Тойнбі надав великого значення проблемам культури, 

які були перенесені у сферу зовнішньої політики та їх подальшого 

впливу на міжнародний конфлікт.  

 Що ж до сучасності, то в XXI столітті безпека характеризується: 

- нерозповсюдженням зброї масового ураження; 

- контролем над озброєннями; 

- охороною навколишнього середовища; 

- допомогою економічному розвитку; 

- демографічною ситуацією; 

- боротьбою з тероризмом і наркобізнесом; 

- міграційними потоками, запобігання етнонаціональних конфліктів; 

- прищепленням культури характер людини; 

- гуманітарним співробітництвом.  

 Однією з організацій, які  покликані зберігати правопорядок, є 

Європол. Створення цього агентства зумовлене договором про ЄС. 

Спочатку воно позиціонувало себе як управління боротьби з наркотиками, 

пізніше поширилось і на інші види кримінальної діяльності. І з 1999 року 

організація почала працювати в таких напрямках: 

- незаконна торгівля наркотиками; 

- незаконні мережі імміграції; тероризм; 

- незаконна торгівля автотранспортом; 

- торгівля людьми і дитяча порнографія; 

- виготовлення фальшивих грошей та інших платіжних засобів; 

відмивання грошей; 

- злочини проти особи; 

- кіберзлочини. 

Організація допомагає державам, які є членами ЄС обмінюватися 

інформацією, готує стратегічні звіти, наприклад передбачає можливі 

загрози, досліджує злочинність, експертиза і технічна підтримка в 

рамках розслідувань і операцій всередині. А фінансують її країни, які 

входять до Альянсу у пропорційній величині валового національного 

продукту, річний бюджет складає приблизно 80 мільйонів євро. Він 

координує роботу поліцейських служб усіх країн-учасниць, проте не 

має власних слідчих органів. Зараз кількість співробітників налічує 
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близько 800 співробітників, з них 145 офіцерів зв'язку Європолу, 

близько 100 кримінальних аналітиків, які відряджені державами-

учасницями ЄС та партнерами ЄС як представників від національних 

правоохоронних органів.  

Також він має інформаційний центр, який працює в режимі онлайн( 

24 години на добу, 7 днів на тиждень).  

 Отже, Європейська поліція — установа, яка не просто збирає 

інформацію щодо кримінальних злочинів, а й дбає про правопорядок 

Європейського Союзу загалом, адже її функції значно розширились. 

 

 

 

Piotr Siemiątkowski 

Dr hab., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Patryk Tomaszewski 

Dr, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

TRÓJMORZE JAKO ELEMENT STABILIZACJI W EUROPIE 

ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ 

 

Autorzy zaprezentują koncepcję Trójmorza jako elementu szerszych 

pomysłów geopolitycznych w basenie Morza Bałtyckiego, Morza Czarnego 

i Adriatyckiego. Koncepcja nawiązuje do XX wiecznych rozważań o 

międzymorzu, jednak w zamyśle pomysłodawców ma stanowić nową jakość 

wzmacniającą Polskę w regionie, a jednocześnie stanowiącą uzupełnienie 

(poza UE) relacji gospodarczych w Europie środkowo-wschodniej, z 

uwzględnienie strategicznych lintersów krajów wchodzących w skład 

Trójmorza (przede wszystkim współpraca w obszarze energetyki). Autorzy 

postarają się odpowiedzieć na pytania, czy koncepcja Tójmorza, jest 

możliwa do realizacji, jakie kłopoty z jej wdrożeniem w kontekście 

wzajemnych relacji między 12 państwami tego obszaru, a także roli 

Federacji Rosyjskiej. Ponadto możliwości rozszerzenia współpracy o 

Niemcy, a także postrzeganiu Tójmorza przez poszczególnych partnerów.  
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Monika Ślufińska 

Dr hab., Uniwersytet Jagielloński 

 w Krakowie 

 

DEZINFORMACJA W SIECI – ZAGROŻENIEM  

DLA BEZPIECZEŃSTWA? 

 

Jak wynika z analizy Oxford Internet Institute, podczas ostatnich 

wyborów prezydenckich we Francji, 16,9 proc. linków publikowanych w 

tweet'ach odnoszących się do kampanii wyborczej prowadziło do stron nie 

będących profesjonalnymi źródłami informacji. Zaś wyniki badań śledczych 

z komisji wywiadu Kongresu USA, którzy weryfikowali możliwość 

rosyjskiego wpływu na kampanię prezydencką w 2016 r. pokazały, iż   w 

trakcie kampanii prezydenckiej z kont na Facebooku powiązanych z Rosją 

zostało wykupionych około 3 tys. reklam. Indagacje dotyczące 

rozprzestrzeniania dezinformacji w sieci podjęła również Wielka Brytania. 

Komitet ds. Cyfryzacji, Kultury, Mediów i Sportu w Izbie Gmin analizował 

potencjalne zaangażowania kont w mediach społecznościowych (również 

powiązanych z Rosją) w okresie referendum odnośnie do członkostwa 

Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej oraz w trakcie wyborów 

parlamentar¬nych w 2017r.  Wykorzystywanie kampanii fakenewsowych 

nie omija również Polski. Z badań Roberta Gorwa współpracującego z 

Oxford Internet Institute, wynika, że niemal co trzeci wpis na polskim 

Twitterze wysyłany jest z fałszywego konta. Toteż celem wystąpienia będzie 

próba odpowiedzi czy kampanie feeknewsowe są rzeczywistym 

zagrożeniem dla współczesnego ładu i bezpieczeństwa? A także czy 

podejmowane są skuteczne działania chroniące przed ich konsekwencjami. 

 

 

Tomasz Stępniewski 

Dr hab., prof. KUL,  

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

Instytut Europy Środkowej w Lublinie 

 

UKRAINA JAKO OBSZAR RYWALIZACJI MIĘDZY  

FEDERACJĄ ROSYJSKĄ I UNIĄ EUROPEJSKĄ   

 

Celem analizy podjętego problemu badawczego będzie wykazanie, że 

pomimo zmian zachodzących w środowisku międzynarodowym podstawą 
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stosunków międzynarodowych nadal pozostaje „siła”. Potwierdzeniem 

takiego stanu rzeczy jest fakt, iż w świecie deklaratywnie nastawionym na 

„współpracę” nadal ma miejsce rywalizacja pomiędzy mocarstwami 

odnośnie do stref wpływów/interesów – jedyna różnica to zmiana metod i 

środków, z pomocą których owa „konfrontacja” przebiega.  

Z rywalizacją mocarstw mamy do czynienia właśnie na Ukrainie. 

Stanowi ona egzemplifikację tzw. „stawki w grze” w strategiach: Federacji 

Rosyjskiej i Unii Europejskiej. Sytuacja, w jakiej znajduje się nowo powstałe 

państwo, niezwykle komplikuje jego pozycję. Z jednej strony daje mu 

możliwość oddziaływania na zewnątrz, z drugiej jednak naraża je na wiele 

potencjalnych niebezpieczeństw tak zewnętrznych, jak i wewnątrz-

systemowych.  

Trwający konflikt zbrojny na Ukrainie potwierdza, że w interesie Rosji 

leży utrzymanie Ukrainy w strefie swoich żywotnych wpływów 

geopolitycznych, gospodarczych, społecznych i kulturowych. Dążenie do 

wywarcia jak największego wpływu na wewnętrzne decyzje Ukrainy i – co 

się z tym wiąże – odwrócenie prozachodniego wektora jej polityki stanowią 

swoisty „punkt honoru” w obecnych neoimperialnych aspiracjach Rosji.  

 

 

Віктор Сичов 

аспірант, кафедра міжнародних відносин 

 і дипломатичної служби 

Львівський національний університет  

імені Івана Франка 

 

ПРОБЛЕМИ ТЕРОРИЗМУ В ШВЕЦІЇ:  

ЧИННИК МІГРАНТІВ ТА БІЖЕНЦІВ 

 

Протягом багатьох років Королівство Швеція характеризувалося як 

стабільна, спокійна держава, яка не була місцем терористичних актів, 

на відміну від інших європейських держав. Проте, кількість ісламських 

екстремістів в Швеції різко збільшилася за останні кілька років, про це 

повідомив глава служби державної безпеки Швеції Андерс Турнберг. 

"Ми б сказали, що (число ісламських екстремістів в Швеції) зросла від 

кількох сотень до кількох тисяч", - заявив він. "Ми ніколи не бачили 

нічого подібного. Це нова норма і те, що коло екстремістів росте - це 

історична проблема", - додав Турнберг [2]. 
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При цьому він підкреслив, що служба безпеки не має підстав 

вважати, що більшість цих екстремістів мають можливість або навіть 

хочуть здійснювати терористичні атаки в Швеції. Причиною різкого 

зростання числа екстремістів Турнберг назвав активну пропаганду 

терористичного угрупування "Ісламська держава", яка об'єднала різні 

групи ісламських екстремістів. У свою чергу міністр внутрішніх справ 

Швеції Андерс Ігеман висловив стурбованість у зв'язку з інформацією 

про зростання числа ісламських екстремістів. Він зазначив, що 

зростання популярності екстремістської ідеології спостерігається вже 

протягом кількох років, особливо в зв'язку з війною в Сирії [2]. 

Однією з причин цього є політика «відкритих дверей», яка стала 

частиною національної ідентичності держави. Так, в роки Другої 

світової війни Швеція врятувала, приймаючи у себе, значну частину 

датських євреїв. У 1980-х країна приймала іранців, ерітрейців, сома-

лійців і курдів, в 1990-х - боснійців. Тепер, щорічно Швеція приймає 

приблизно 40 тис. чоловік, останнім час ця цифра сягла 80 тисяч [3]. 

Криза біженців, що почався влітку 2015 року, призвела до того, що 

в пошуках притулку в Швеції щотижня прибувало півтори тисячі осіб; 

до вересня того ж року їх кількість збільшилася в чотири рази, а в 

жовтні кількість біженців становила вже близько 10 тис. чоловік в 

тиждень. Швеція з населенням в 9,5 млн чоловік мала намір розмістити 

у себе 190 тис. біженців, що становило 2% від чисельності її населення 

[7]. В підсумку, невелика Швеція прийняла набагато більше біженців в 

розрахунку на душу населення, ніж будь-яка інша країна в Європі. Не 

виключено, що серед біженців з Сомалі, Сирії та Афганістану можуть 

бути і терористи. 2015 року Міграційна служба Швеції передала в 

поліцію справи, які викликали підозру, серед яких 300 запитів на 

надання притулку та приблизно 100 про надання громадянства. Всі ці 

заяви, за даними поліції, можуть становити загрозу безпеці держави і 

підозрюються у зв’язках з ІДІЛ [1]. 

Раніше, оскільки політика відкритих дверей  не викликах заперечень 

серед громадян , то й питання про загрозу тероризму не стояло так 

гостро. Протягом багатьох років не був прийнятий жоден закон щодо 

протидії тероризму. Ці питання регулювалися низкою нормативних 

актів. Проте, 2012 року урядом Швеції з метою попередження виявам 

екстремізму, запобігання терористичним актам і застосування сучасних 

ефективних заходів у випадку терористичної атаки була розроблена 

стратегія боротьба з тероризмом, що складалася з трьох частин. 2015 

року, враховуючи нові реалії та загрози, зокрема значна кількість 
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біженців з Близького Сходу, які могли брати участь у військових 

конфліктах на стороні терористичних груп, стратегія була доповнена і 

отримала назву «Відповідальність і залученість - національна стратегія 

проти тероризму» [4]. 

Окрім боротьби з радикалізацією і вербуванням, до заходів, вжитих 

урядом Швеції щодо подолання міграційного колапсу і протидії 

тероризму, відображеним в стратегії безпеки, відносяться: посилення 

паспортного контролю, використання методів спостереження, 

взаємодія збройних сил і поліції, взаємодопомога сусідніх країн. 

Ще одним важливим аспектом у боротьбі з тероризмом стало поси-

лення уваги до формування бази даних пасажирських авіаперевезень, 

що містить інформацію про замовлення квитків, рейсах, багажу і т. п., 

та біометричного контролю на кордонах з країнами, що не входять в 

Шенгенську зону. Застосування цих заходів було викликане збіль-

шенням кількості шведів, які їдуть за кордон з метою боротьби в складі 

екстремістських угруповань. Згідно даними служби державної безпеки 

Säkerhetspolisen (SÄPO), протягом останніх років покинули державу і 

приєдналися до ІДІЛ та інших терористичних організацій близько 300 

громадян, понад 100 з них пізніше повернулися до Швеції [3]. Третину 

з них становлять жінки, а також молоді люди у віці від 18 до 30 років, 

уродженці Швеції, один з батьків яких народився за межами держави. 

2015 року було розглянуто проект закону про кримінальне 

покарання громадян, котрі беруть участь в тренувальних та підготовчих 

таборах на стороні терористів. Окрему увагу було приділено питанню, 

пов'язаному з криміналізацією та фінансуванням таких поїздок. Одним 

з превентивних заходів роботи поліції стало складання і видача 

міграційній службі висновку щодо потенційних терористів з числа осіб, 

що в'їжджають до Швеції. Їм відмовляється в дозволі на проживання і 

надання громадянства. 

Значна увага в прийнятій стратегії приділена можливості здійснення 

процесу обміну інформацією між шведською військовою розвідкою 

Militära underrättelse - och säkerhetstjänsten (Must) [6], службою 

державної безпеки Säkerhetspolisen (SÄPO) [8] і Радіокомунікаційні 

службою оборони Försvarets radioanstalt (FRA) [5]. Здійснення обміну 

даними відбувається через спільний робочий орган цих трьох 

структур - Національний центр терористичної загрози. 

Основною метою спільної діяльності підрозділів - викриття 

потенційних терористів за допомогою таємного прослуховування 

телефонів, стеження за комп'ютерами через доступ до електронної 
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пошти, відеоспостереження, розширення доступу до зашифрованих 

інтернет-ресурсів (Skype, Viber та ін.) з використанням при цьому 

хакерських методів: вірусів-троянів. Новим в розробці комп'ютерного 

пошуку потенційних терористів на просторах Інтернету стало вивчення 

соціальних мереж: виявлення закономірностей і визначення «почерку», 

манери поведінки та інших «слідів», які могли б стати так званими 

«онлайновими» відбитками пальців. 

Слід визнати, що Швеція в певній мірі стала заручницею власного 

толерантного законодавства. Країною було здійснено ряд дій щодо 

протистояння тероризму, але їх результати на практиці виявилися 

неоднозначними. Причиною цього стала надмірно лояльна політика 

уряду, боязнь втратити імідж спокійної благополучної країни з 

високорозвиненими соціальними цінностями. Зараз шведське су-

спільство стоїть перед вибором між «ми можемо» і «ми повинні» та 

необхідністю перегляду своєї міграційної політики в контексті 

терористичних загроз. 
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Damian Szacawa 

Dr, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  

w Lublinie 

 

ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE 

BEZPIECZEŃSTWA W EUROPIE (OBWE):  

WYZWANIA ORGANIZACJI I POSZUKIWANIE MIEJSCA W 

EWOLUUJĄCYM PORZĄDKU MIĘDZYNARODOWYM 

 

Kwestie przyczyn konfliktu między państwami członkowskimi 

organizacji międzyrządowych, a także warunki współpracy między nimi są 

w centrum zainteresowania badań nad organizacjami międzynarodowymi. 

Istnieje obszerna literatura na temat wzajemnej współpracy i powiązań 

między interesami państw, strukturą środowiska międzynarodowego i 

działalnością struktur biurokratycznych w OM. Jak wykazały ostatnie 

badania, organizacje międzynarodowe mogą postrzegać inne instytucje 

międzynarodowe, jako struktury rywalizujące o te same zasoby i uznanie 

międzynarodowe.  

W administracji starszych lub słabszych OM może również pojawić się 

niepewność, że wraz z pojawieniem się nowego „konkurenta”, dotychczas 

istniejąca organizacja nie będzie już potrzebna (Koops i Biermann 2017). W 

związku z tym struktury biurokratyczne OM próbują przeprowadzać reformę 

struktur i zadań organizacji, a jednocześnie bronić wcześniejszych zysków 

oraz walczyć o zwiększenie swoich kompetencji i budżetu (Niskanen 2007). 

Ponadto starają się przewidzieć przyszłą pozycję danej OM pośród innych 

struktur i w oparciu o dostępną wiedzę, praktyki oraz instrumenty ponownie 

konceptualizują cele OM i związane z nimi działania. Szczególną rolę w tym 

zakresie odgrywają wyżsi rangą funkcjonariusze organizacji międzyna-

rodowych. 

Głównym celem referatu jest analiza stosunków między OBWE, jej 

państwami członkowskimi i innymi OM w Europie w XXI wieku. Wydaje 

się, że OBWE stoi obecnie przed licznymi wyzwaniami związanymi z 
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konfliktami pomiędzy państwami członkowskimi i nieskutecznością 

biurokracji. Wobec tej nieefektywności zasadne jest pytanie o przyszłość 

polityczną OBWE w ewoluującym porządku międzynarodowym.  

 

 

Paulina Szeląg  

Dr, Państwowa Wyższa Szkoła  

Wschodnioeuropejska w Przemyślu 

 

WPŁYW LIBERALIZACJI REŻIMU WIZOWEGO Z UNIĄ 

EUROPEJSKĄ NA ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI 

ZORGANIZOWANEJ I KORUPCJI W KOSOWIE  

 

Wybuch wojny domowej w Jugosławii, mający miejsce w 1991 r., 

spowodował, że Unia Europejska musiała podjąć działania, które w efekcie 

zaprowadziłyby pokój na terenie Bałkanów Zachodnich. Tym samym w 

czerwcu 1999 r. w Kolonii został przyjęty Pakt Stabilności dla Europy 

Południowo-Wschodniej. Dokument ten zakładał m.in. pomoc we 

wzmacnianiu bezpieczeństwa, stabilności i rozwoju gospodarczo-

politycznego tej części Europy. Jak zauważa Edward Molendowski od 

drugiej połowy 2000 r., całość polityki Unii Europejskiej względem 

Bałkanów Zachodnich zaczęto określać mianem Procesu Stabilizacji i 

Stowarzyszenia (Molendowski 2012). Wspomniany Proces objął wszystkie 

państwa regionu. Jego istotą było natomiast wypracowanie i podpisanie z 

każdym krajem Bałkanów Zachodnich układu o stabilizacji i 

stowarzyszeniu.  

W 2015 r. jako ostatnie układ ten podpisało Kosowo, które od momentu 

ogłoszenia niepodległości tj. od 2008 r. jest państwem częściowo uznanym 

na arenie międzynarodowej. Państwo to, pomimo że od lat współpracuje z 

Unią Europejską jest obecnie jedynym krajem Bałkanów Zachodnich które 

nie zostało objęte liberalizacją reżimu wizowego. W 2012 r. Komisja 

Europejska ustanowiła dialog pomiędzy Unią Europejską a Kosowem w 

sprawie liberalizacji reżimu wizowego. W maju 2016 r. Komisja 

zaproponowała zniesienie wiz dla obywateli Kosowa przybywających na 

krótki pobyt do strefy Schengen. Zaznaczyła ona jednak, że zanim Rada Unii 

Europejskiej i Parlament Europejski przychylą się do tego wniosku, Kosowo 

musi spełnić dwa ostatnie wymogi formalne tj. ustanowić granicę z 

Czarnogórą oraz zredukować skalę przestępczości zorganizowanej i 
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korupcji. Zgodnie z opinią Komisji Europejskiej ww. warunki zostały 

spełnione w pierwszej połowie 2018 r.  

Celem referatu jest dokonanie analizy wpływu dialogu Unii Europejskiej 

z Kosowem w sprawie liberalizacji reżimu wizowego na zwalczanie 

przestępczości zorganizowanej i korupcji w tym państwie. Autorka 

zweryfikuje w nim następującą hipotezę badawczą: „Czy liberalizacja 

reżimu wizowego miała wpływ na zwalczanie przestępczości 

zorganizowanej oraz korupcji w Kosowie i w rezultacie przyczyniła się do 

wzmocnienia bezpieczeństwa nie tylko Kosowa ale i regionu Bałkanów 

Zachodnich”. W pracy zostaną zastosowane następujące metody badawcze: 

metoda statystyczna, analiza zawartości treści, metoda historyczna, analiza 

instytucjonalno-prawna.  

 

 

Adrian Szumski 

Dr, Uniwersytet Wrocławski 

 

MECHANIZMY WIELOSTRONNEJ WSPÓŁPRACY POLICYJNEJ 

PAŃSTW WSPÓLNOTY ROZWOJU AFRYKI POŁUDNIOWEJ 

 

Międzynarodowa współpraca policyjna stanowi istotny aspekt 

bezpieczeństwa we współczesnym świecie. Inicjatywy podejmowane w tym 

zakresie mają różny zasięg i obejmują zróżnicowane zagadnienia. 

Mechanizmy policyjnego współdziałania funkcjonują również wśród państw 

członkowskich Wspólnoty Rozwoju Afryki Południowej (SADC), przy 

czym możemy tutaj mówić zarówno o działaniach podejmowanych stricte 

na poziomie regionalnym (obejmującym członków tej konkretnej 

organizacji), jak i o funkcjonowaniu organizacji o zasięgu 

ponadregionalnym oraz globalnym, w których państwa SADC również 

uczestniczą. W wystąpieniu przedstawione zostaną trzy mechanizmy 

współdziałania: Południowoafrykańska Organizacja Regionalna 

Współpracy Szefów Policji (SARPCCO), Mechanizm Współpracy 

Policyjnej Unii Afrykańskiej (Afripol) oraz Międzynarodowa Organizacja 

Policji Kryminalnej (Interpol). Dynamika działalności w/w organizacji jest 

różna, zróżnicowane są też możliwości, które oferują swoim państwom 

członkowskim, a w przypadku Afripolu szczegółowa ocena jego 

funkcjonowania jest utrudniona przez fakt, że powstał on niedawno i dopiero 

wypracowuje konkretne metody pracy. Nie ulega jednak wątpliwości, że 

współpraca w ramach tych podmiotów (niezależnie od różnic występujących 
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między nimi) przyczynia się do standaryzacji praktyk działania policji i 

lepszego przepływu informacji, a tym samym zwiększa skuteczność 

działania służb ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego w 

zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości. 

 

 

Анатолій Тарасюк  

кандидат юридичних наук,  

Національна академія Служби безпеки України 

 

ОКРЕМІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У 

СФЕРІ ЗАБЕЗПЕКЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

Інформаційні технології та телекомунікаційні системи охоплюють 

усі сфери життєдіяльності не тільки людини, але і держави. Сьогодні 

людство та державні інституції все більше й більше використовують їх 

у своїй діяльності.   

Верховною Радою України з метою реалізації державної політики 

щодо захисту в кіберпросторі державних інформаційних ресурсів та 

інформації прийнято Закон України від 05.10.17 р. № 2163-VIII «Про 

основні засади забезпечення кібербезпеки України».  

Зазначений Закон набув чинності з 9 травня 2018 року та став 

основою розвитку державної системи щодо забезпечення кібербезпеки. 

Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки 

України» вводить важливі базові поняття у сфері кіберзахисту та кібер-

безпеки і визначає права й обов’язки державних органів щодо 

кібербезпеки.  

Слід зазначити, що Закон № 2163 не поширюється на: відносини та 

послуги, пов’язані із змістом інформації, що обробляється 

(передається, зберігається) у комунікаційних та/або в технологічних 

системах; діяльність, пов’язану із захистом інформації, що становить 

державну таємницю, комунікаційні та технологічні системи, 

призначені для її оброблення; соціальні мережі, приватні електронні 

інформаційні ресурси в мережі Інтернет (включаючи блог-платформи, 

відеохостинги, інші веб-ресурси), якщо такі інформаційні ресурси не 

містять інформації, необхідність захисту якої встановлено законом, 

відносини та послуги, пов’язані з функціонуванням таких мереж і 

ресурсів; комунікаційні системи, які не взаємодіють із публічними 

мережами електронних комунікацій (електронними мережами 
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загального користування), не підключені до мережі Інтернет та/або 

інших глобальних мереж передачі даних (крім технологічних систем). 

Вказаний вище Закон дублює окремі положення Стратегії 

кібербезпеки України, затвердженої Указом Президента від 15.03.16 р. 

№ 96/2016. Так, статтею 5 Закону передбачено, що забезпечувати 

безпеку в кіберпросторі буде сам гарант Конституції через: очолювану 

ним Раду національної безпеки і оборони (РНБО); Національний 

координаційний центр кібербезпеки як робочий орган РНБО; Кабінет 

Міністрів України і міністерства.  

Зокрема, Кабмін: забезпечує формування та реалізацію державної 

політики у сфері кібербезпеки, захист прав і свобод людини і 

громадянина, національних інтересів країни в кіберпросторі, боротьбу 

з кіберзлочинністю; організовує та забезпечує необхідними силами, 

засобами і ресурсами функціонування національної системи кібер-

безпеки; формує вимоги та забезпечує функціонування системи аудиту 

інформаційної безпеки на об’єктах критичної інфраструктури (крім 

об’єктів критичної інфраструктури у банківській системі України).  

Згідно із Законом № 2163 основними суб’єктами національної 

системи кібербезпеки є Держспецзв’язку та захисту інформації, 

Нацполіція, СБУ, Міноборони та Генштаб ЗСУ, розвідувальні органи, 

НБУ. Суб’єктами, які безпосередньо здійснюють у межах своєї 

компетенції заходи із забезпечення кібербезпеки, є: міністерства та 

інші центральні органи виконавчої влади; місцеві державні 

адміністрації; органи місцевого самоврядування; правоохоронні, 

розвідувальні і контррозвідувальні органи, суб’єкти оперативно-

розшукової діяльності; ЗСУ, інші військові формування, утворені 

відповідно до закону; НБУ; підприємства, установи та організації, 

віднесені до об’єктів критичної інфраструктури; суб’єкти 

господарювання, громадяни України та об’єднання громадян, інші 

особи, які провадять діяльність та/або надають послуги, пов’язані з 

національними інформаційними ресурсами, інформаційними 

електронними послугами, здійсненням електронних правочинів, 

електронними комунікаціями, захистом інформації та кіберзахистом.  

 Також слід зазначити, що вперше у вказаному Законі на 

законодавчому рівні дано визначення кіберзлочину. 

 Так, відповідно до п. 8 ст. 1 Закону України «Про основні засади 

забезпечення кібербезпеки України» кіберзлочин (комп’ютерний 

злочин) - суспільно небезпечне винне діяння у кіберпросторі та/або з 

його використанням, відповідальність за яке передбачена законом 
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України про кримінальну відповідальність та/або яке визнано злочином 

міжнародними договорами України. [1] 

У чинній редакції Кримінального кодексу України передбачено 

самостійний розділ про злочини в кіберпросторі – розділ ХVI «Злочини 

у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ю-

терів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв’язку». 

Положення цього розділу неодноразово змінювалися і доповнювалися, 

що свідчить про актуальність врегулювання цієї проблеми на законо-

давчому рівні. 

Крім того, серйозну загрозу інформаційній безпеці сьогодні 

створюють кібератаки, які можуть бути причиною порушення політики 

безпеки інформації або нанесенню збитків автоматизованій системі. У 

широких IT-колах існує термін «DoS-атаки» (англ. Denial-of-service 

attack), наміром яких є напад на комп’ютерну систему з метою зробити 

комп’ютерні ресурси або інформацію недоступними користувачам [2, 

с. 427].  

 На підтвердження цього, під час проведення зустрічі на вищому 

рівні глав держав та голів урядів країн - учасниць Північноатлантич-

ного альянсу, яка проходила у 2016 році у Варшаві, було підписано 

перший в історії договір між ЄС та НАТО про співпрацю у сфері 

безпеки, зокрема в питаннях гібридних війн та кібератак. Кіберпростір, 

поряд із землею, повітрям, морем і космосом, визнано новим 

оперативним простором, а кібероперації — невід’ємною частиною 

гібридної війни. Найбільше уваги операціям у кіберпросторі приділя-

ють такі провідні країни світу: США, Великобританія, Китай та ін. 

У них у бюджеті закладено значні кошти на розвиток кібернетичної 

складової збройних сил, а також постійно втілюються в життя 

програми для забезпечення національної безпеки та захисту об’єктів 

критичної інфраструктури від кібератак. Оскільки ніхто не може 

з упевненістю стверджувати, що його мережі повністю захищені 

та можуть протистояти багатовекторним кібератакам, кібернетична 

безпека стала пріоритетом розвитку сучасної армії. Однією з причин 

такого стрімкого розвитку підрозділів кібернетичної безпеки стала 

гібридна війна, яку розв’язала та продовжує вести Росія проти України. 

Агресор активно використовує кіберпростір у війні не тільки проти 

України, а й проти інших держав. Російська Федерація постійно збіль-

шує кількість операцій по кібершпіонажу та все більше намагається 

вплинути на громадську думку в нашій країні. Основною метою цих 
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операцій є розхитування ситуації всередині країни, створення хаосу 

та паніки як підґрунтя для просування власних інтересів. 

З врахуванням наявних проблем діяльності судових та правоохо-

ронних органів у сфері боротьби з кіберзлочинністю, вирішення та 

подолання проблемних питань має бути насамперед спрямовано на: 

– гармонізацію міжнародного та вітчизняного та законодавства у 

сфері кіберзлочинності, внесенням відповідних змін у кримінальне 

процесуальне законодавство України; 

– подальшу розробку окремих криміналістичних методик розслі-

дування кіберзлочинів, з врахуванням останніх тенденцій щодо 

типових способів вчинення даного виду злочинів;  

– по-третє, забезпечення належної фахової підготовки правоохо-

ронців та суддів, до обов’язків яких належить розслідування 

кіберзлочинів та розгляд судових справ щодо них. 
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БЕЗПЕКОВА СКЛАДОВА В ПРОГРАМНИХ ДОКУМЕНТАХ 

РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ (НА ПРИКЛАДІ ДОНЕЦЬКОЇ ТА 

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ) 

 

В сучасних умовах нестабільної міжнародної та європейської 

безпеки, важливе значення має посилення безпеки на регіональному 

рівні. Щодо України, то актуальність цього питання посилюється ще і 
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триваючою, більше п’яти років, збройною агресією Російської 

Федерації (далі – РФ) на Сході нашої країни. Забезпечення регіональної 

безпеки в цих складних умовах має багато складових (соціальна, 

економічна, екологічна, політична, кримінологічна безпеки тощо), які 

потребують врахування при формуванні та реалізації не тільки 

державних стратегічних та програмних безпекових документів, а і 

відповідних документів на регіональному рівні. Щодо останнього то 

мова буде йти про стратегії та програми розвитку окремих територій 

Донецької та Луганської областей, в умовах збройної агресій, та 

визначення в них безпекової складової, і на сам перед – кримінологічної 

безпеки*. Сьогодні формування та реалізація безпекової складової на 

Сході України пов’язана, перш за все, з питанням деокупації окремих 

територій Донецької та Луганської областей,  а також підтримання 

миру на звільнених територіях та забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ. Дане питання знай-

шло своє закріплення в низці державних стратегічних та програмних 

документів, зокрема: Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020" 

(2015), Програмі діяльності Кабінету Міністрів України (2014), Дер-

жавній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року (2014), 

Стратегії національної безпеки України (2015), Державній цільовій 

програмі відновлення та розбудови миру в Східних регіонах України 

(2017), Стратегії деокупації Донбасу "Механізм малих кроків" (2018). 

Що ж до забезпечення безпеки на регіональному рівні, і такої її 

складової як кримінологічної безпеки, то слід зазначити, що в 

Донецькій та Луганській областях станом на 01.03.2019 розроблені та 

реалізуються наступні стратегічні документи: стратегії розвитку 

Донецької та Луганської області на період до 2020 року (далі – 

Стратегія розвитку 2020), Програма економічного і соціального 

розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 

2019 і 2020 роки (далі – Програма розвитку), Програма економічного і 

соціального розвитку Луганської області на 2019 рік, Регіональна 

Програма забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони 

Донецької області на 2018-2019 роки, Регіональна цільова програма 

                                                      
* Примітка. Не вдаючись до наукової дискусії щодо змісту кримінологічної 

безпеки, в даному матеріалі під нею будемо розуміти стан захищеності 

основних прав і свобод людини та суспільства, законних інтересів держави від 

злочинних посягань, а також комплекс заходів, який спрямований на 

забезпечення даного стану. 
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розвитку оборонно-правоохоронної сфери та цивільного захисту 

населення в Луганській області на 2016-2019 роки [1-6]. 

Так, аналіз змісту безпекової складової цих документів по Донецькій 

області, показав, що в Стратегії розвитку 2020 чітко визначена 

стратегічна ціль “Розбудова  безпечного суспільства”, яка містить такі 

пріоритети: підвищення рівня безпеки громадян та їхнього доступу до 

правосуддя, сприяння примиренню та підвищенню рівня безпеки у 

суспільстві, адаптація внутрішньо переміщених осіб до приймаючих 

громад. Оперативні же цілі спрямовані на: реалізацію принципів 

верховенства права, збільшення можливостей доступу до правосуддя та 

захисту прав людини; забезпечення екологічної безпеки; доступ до 

медіа ресурсів задля отримання неупередженої інформації про 

ситуацію; створення сучасної системи оповіщення та реагування на 

надзвичайні ситуації [1]. Проте, щодо першої оперативної цілі, то 

зазначимо, що завдання і очікуванні результати зазначені в стратегії за 

своїм змістом та обсягом не охоплюють повною мірою реалізації даної 

цілі і спрямовані на сприяння та підтримування роботи правоохорон-

них та судових органів, де кінцевим результатом передбачено створен-

ня і забезпечення роботи Єдиного аналітичного сервісного центру НПУ 

в Донецькій області. За напрямком доступу до правосуддя – очікуваних 

результатів взагалі  не передбачено.  

У Програмі розвитку регіону на 2019 рік в частині «Захист прав і 

свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку» містяться 

лише заходи спрямовані на поліпшення умов роботи прикордонної 

служби та технічне оснащення ГУНП в Донецькій області [3]. Проте 

зазначене, не відноситься до реалізації даної оперативної цілі Стратегії 

розвитку 2020. Це скоріше відноситься до удосконалення матеріально-

технічного забезпечення правоохоронних органів, що також впливає на 

стан кримінологічної безпеки. Схожі заходи можна знайти і в Регіо-

нальній Програмі забезпечення заходів з підготовки територіальної 

оборони Донецької області на 2018-2019 роки [5]  

Аналогічний підхід можемо побачити і в документах по Луганській 

область, але є певні відмінності за оперативними цілями та завданнями.  

Так, в Стратегії розвитку 2020 визначена стратегічна ціль «Створення 

сприятливих умов для життя та побудови миру», а оперативні цілі 

спрямовані на: підвищення рівня особистої та суспільної безпеки; 

створення умов для реалізації принципу верховенства права, гендерної 

рівності та забезпечення захисту прав людини; збереження та 

поширення історичних та культурних надбань Луганщини [2]. 
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У Програмі розвитку регіону на 2019 рік, на відмінну від схожого  

документу по Донецькому регіону, у напрямку реалізації стратегічної 

цілі «Створення сприятливих умов для життя та побудови миру», 

передбачено заходи, спрямовані на: створення безпечних умов для 

проживання та пересування територією; підвищення рівня соціальної 

згуртованості населення; запровадження механізмів громадського 

контролю за дотримання принципу верховенства права [4]. Проте, в 

напряму реалізації кримінологічної безпеки не конкретизовані заходи 

стосовно протидії злочинності в регіоні. 

Отже, порівнюючи стратегічні та програмні документи розвитку 

Донецької та Луганської областей, в частині безпекової складової, які 

були прийняті обласними військово-цивільними адміністраціями, 

можна стверджувати, що головні суб’єкти їх формування по різному 

визначають актуальність та першочергові напрями та заходи, 

спрямовані на забезпечення безпеки, в тому числі і кримінологічної її 

складової, на Сході країни. Такі безпекові складові, в розглянутих 

документах, як доступ до правосуддя та протидія злочинності залиша-

ються майже не розкритими та неконкретизованими, що унеможли-

влює належне їх забезпечення. Також  в даних документах частково 

спостерігається внутрішня неузгодженість з іншими державними 

програмними документами щодо деокупації Донбасу, що потребує 

свого вирішення.  
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6. Регіональна цільова програма розвитку оборонно-правоохоронної 

сфери та цивільного захисту населення на 2016-2019 роки (нова 

редакція), затверджена розпорядженням Голови обласної державної 

адміністрації – керівником обласної військово-цивільної адміні-

страції від 17.01.2018 № 41 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:// 

http://loga.gov.ua/sites/default/files/golova-acts/18011741.pdf 
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WYMIARY DYSFUNKCYJNOŚCI PAŃSTWA I ICH WPŁYW  

NA BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I REGIONALNE - 

CASUS ZIMBABWE 

 

Zjawisko dysfunkcyjności państwa stało się jedną z konstytutywnych 

cech współczesnego porządku międzynarodowego. Charakteryzuje ono 

głównie przestrzeń postkolonialną czyli kraje tzw. III Świata, które ze 

względu na słabość nowoczesnych: instytucji, procedur i kultury politycznej, 

ale także poprzez grę politycznych i ekonomicznych sił zewnętrznych oraz 

doktrynalne eksperymenty popadają w stan strukturalnego, 

wielowymiarowego kryzysu społeczno - politycznego. Państwa 

dysfunkcyjne (fragile states; failed states) charakteryzuje zachwianie stanu 

względnego bezpieczeństwa w sferze wielu polityk publicznych (polityki: 
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ekonomiczna, finansowa, zdrowotna, edukacyjna, transportowa, 

bezpieczeństwa wewnętrznego i narodowego etc.) skutkujące społecznymi 

kryzysami związanymi z ochroną życia i zdrowia (migracje), stabilnością i 

charakterem relacji władzy ze społeczeństwem (korupcja; represyjność) czy 

dążnością do zachowania wolności osobistej oraz prawa do wyznawania 

własnych poglądów czy religii (protesty, bunty).  

Obecny stan państwowości Republiki Zimbabwe (do kwietnia 1980 r. 

rządzona przez białą  mniejszość brytyjska Rodezja Południowa) stanowi 

znakomity przykład państwa, które przez fatalne, motywowane politycznie 

decyzje ekonomiczne oraz proces zawłaszczania państwa przez rządzącą 

większość doprowadzone zostało do faktycznego, ekonomicznego 

bankructwa ze wszystkimi tego konsekwencjami. Za najważniejsze można 

uznać: uzależnienie od neokolonialnej polityki światowych potęg (głównie 

Chiny i Rosja), rozkwit czarnego rynku handlu towarami, atrofię sektora 

publicznego (utrudnione albo niemożliwe korzystanie z usług publicznych - 

ochrona zdrowia, szkolonictwo), upadek rynku pracy i przedsiębiorczości 

(inwestycje własne i zagraniczne) oraz ogromny dług publiczny. Toważyszy 

temu wzrastająca frustracja społeczna związana z ogromnymi ale póki co 

niespełnionymi nadziejami związanymi z odsunięciem od władzy 

wieloletniego dyktarora, R. Mugabego i wizją " rozwijającej się 

demokracji", gloszoną przez nowego szefa państwa E.D. Mnangagwę, która 

w recepcji społecznej oznaczać miała większą transparentność systemu i 

społeczną partycypację z radykalną, odczuwalną poprawą jakości życia. 

Póki co jednak podejmowane działania umacniają niedemokratyczny reżim 

rządzacej od lat partii politycznej (ZANU-PF) oraz budzą zaniepokojenie i 

ostrożność państw zainteresowanych faktycznymi, ekonomicznymi i 

politycznymi reformami w Zimbabwe (USA, Wielka Brytaniua; UE).  

W efekcie Republika Zimbabwe stała się krajem tzw. dalekich peryferiów 

(Wallerstein), znajdują się przy tym w regionie gdzie zaznacza się 

rywalizacji Chin, Rosji oraz państw Zachodnich (Sub - Saharan Shatterbelt 

- Cohen), co skutkuje osłabieniem bezpieczeństwa wewnętrznego (możliwa 

wojna domowa albo długotrwały bunt społeczny) oraz regionalnego (wysoki 

odsetek uchodźców w krajach ościennych - RPA, Zambia, Botswana, 

Mozambik). 
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Olesia Tkachuk 
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REFORMA EUROPEJSKIEJ POLITYKI SĄSIEDZTWA UE – 

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY I ZNACZENIE DLA 

BEZPIECZEŃSTWA EUROPY 

 

Wraz z największym rozszerzeniem UE w 2004 r. została opracowana i 

ustanowiona Europejska Polityka Sąsiedztwa (EPS) regulująca cele i zasady 

rozwoju współpracy między UE a jej państwami sąsiedzkimi. Podstawowym 

jej celem było ustanowienie strefy stabilności, dobrobytu i bezpieczeństwa 

poprzez zacieśnienie współpracy gospodarczej i wspieranie reform 

demokratycznych przeprowadzanych przez władze tych państw. Jednak pod 

wpływem zmian, które zachodziły w następnych latach w regionie 

sąsiedzkim (m.in. konflikt zbrojny w Gruzji, „arabska wiosna”, wojna 

domowa w Syrii, kryzys migracyjny, konflikt zbrojny w Donbasie), EPS 

była poddawana modyfikacjom i uzupełnieniu o kolejne zadania. Ostatnia 

taka reforma EPS miała miejsce w 2015 r. Wprowadziła ona nowe 

mechanizmy wspierania zasad demokratycznych i wspólnych wartości w 

krajach partnerskich oraz instrumenty rozwoju współpracy gospodarczej i w 

sferze bezpieczeństwa. Celem niniejszego wystąpienia będzie 

przeanalizowanie założeń i zmian wprowadzonych do EPS przez dokument 

przeglądowy z 2015 r., a następnie określenie ich znaczenia dla 

bezpieczeństwa Europy. 

 

 

Ігор Тодоров 

доктор історичних наук, професор 

Ужгородський національний університет  

 

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ  

В ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНІЙ ЄВРОПІ 

 

Сьогоднішня геополітична ситуація має сталу тенденцію до 

погіршення: системне порушення Росією міжнародного права, її 

збройна агресія в Україні, низка регіональних збройних конфліктів 

негативно впливають на загальний рівень міжнародної безпеки. Серед 

головних викликів та загроз міжнародній безпеці можна виокремити 
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три групи: 1) агресивні експансіоністські зовнішньополітичні стратегії 

Росії; 2) кризові явища в Європейському Союзі (Брекзіт, неконтро-

льована міграція, економічні проблеми, популізм і євроскептицизм); 3) 

непередбаченість політики США. 

Для нашої частини Європи особливе місце серед глобальних 

геополітичних викликів займає саме сучасна російська зовнішньопо-

літична стратегія, що характеризується готовністю до використання 

військової сили за для досягнення своїх геополітичних цілей. 

Агресивна неоімперська політика РФ несе величезну загрозу для 

регіональної та глобальної системи безпеки, особливо зважаючи на 

російський військовий потенціал, зокрема у сфері стратегічних ядерних 

озброєнь, а також реваншистські настрої сьогоднішньої владної 

верхівки Росії. Сучасну політику РФ необхідно розглядати крізь 

призму радянських уявлень про геополітичну структуру світу в цілому 

й європейського регіону зокрема, оскільки переважна більшість 

політичного керівництва держави й зокрема путінська адміністрація є 

представниками колишньої партійної номенклатури та вихідців з 

силових структур СРСР. Для цих людей закінчення Холодної війни 

асоціюється з власною поразкою й сприймається, як особиста трагедія. 

Теж саме стосується й втрати почуття власної величі внаслідок розпаду 

СРСР. Для колишніх радянських «силовиків», які нині керують Росією, 

характерним є сприйняття світу в якості арени для потенційних 

бойових дій. Відповідно до цього підходу існують чітко окреслені 

«сфери впливу», чи «зони життєвих інтересів», а військова сила 

виступає основним критерієм визначення значущості держави.  

Саме це обумовлює безпекову ситуацію в Центрально-Східній 

Європі. Країни регіону стали головним прихильником збільшення 

військової присутності НАТО та створення системи оборони на 

європейській периферії. В цих країнах, з одного боку популярна думка, 

що на даний момент ані НАТО, ані Європейський Союз не 

відповідають більше очікуванням міжнародного співтовариства, а з 

іншого – питання перегляду членства в цих організаціях в жодному 

випадку не стоїть. Так, багатьом громадянам Болгарії, Польщі, Румунії, 

Словаччини, Чехії, Угорщини, країн Балтії, а особливо – прихильникам 

правих поглядів, не подобається Європейський Союз, але вони не 

мають жодної стратегічної альтернативи. Те, що ці країни стали 

інституційною частиною Європи, зовсім не означає, що це сталося 

виключно задля отримання ними негайних стратегічних чи 

економічних бонусів. Ця подія стала переломним моментом в історії 
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країн Центрально-Східної Європи. Разом з членством у ЄС та НАТО 

вони отримали підтвердження того, що є демократичними державами. 

Водночас, варто зазначити, що в майже в усіх країнах Центрально-

Східної Європи  відбувається потужна пропагандистська діяльність 

РФ. Механізми її реалізації є різними: власне проросійська 

дезінформація, спотворення фактів про війну на Донбасі, створення 

проросійських організацій та сайтів новин, які висвітлюють події у 

потрібному ракурсі. Основні меседжі пропаганди – це створення 

ворожого образу США, неспроможності ЄС вирішувати нагальні 

питання та поширення дезінформації щодо «нацистської» влади в 

Україні. Певне виключення складає Угорщина, де з одного боку 

російські медіа не мають впливу на інформаційний простір, а з іншого, 

при владі в Будапешті знаходяться, значною мірою, проросійські сили, 

які часто критикують ЄС та Захід. І тези їхньої критики збігаються з 

позицією Росії. Напевно, це єдина країна Європи, де меседжі Кремля 

настільки розповсюджені в центральних медіа, що нема потреби в 

російських чи проросійських… [1]. 

Досвід країн Центрально-Східної Європи підтверджує наявність 

закономірностей посткомуністичної трансформації суспільства і влади 

та національних особливостей, пов’язаних із рівнем політичної 

культури, станом економіки, зовнішніми впливами тощо. Успішні 

посткомуністичні реформи засвідчують необхідність консолідації 

громадськості, розроблення та реалізацію стратегії реформ, проведення 

в стислі терміни децентралізації публічного управління та вузлових 

перетворень у соціально-економічній сфері.  

З моменту заснування, НАТО на початку холодної війни, причиною 

існування Альянсу було "утримання американців у Європі та росіян 

поза". З розпадом комуністичних диктатур на сході континенту ціннос-

ті вільного світу розширилися за межами колишньої залізної завіси. І 

колишні радянські сателіти, звільнившись, обрали Північноатлантич-

ний альянс. Геополітично, його східний фланг залишається найбільш 

вразливим, тому держави регіону змушені координувати свої стратегії 

безпеки.  

За ініціативою глав держав Румунії та Польщі в 2015 р. був 

започаткований формат B9, який об’єднав крани Центрально-Східної  

Європи – члени НАТО (Румунія, Болгарія, Чехія, Естонія, Угорщина, 

Латвія, Литва, Польща та Словаччина). Перший саміт В9 відбувся в 

листопаді 2015 р. в Бухаресті, другий у Варшаві у червні 2018 р. В кінці 

лютого 2019 р. в Кошицах, у присутності Генерального секретаря 
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НАТО Й. Столтенберга, дев'ять президентів підтвердили свою 

стурбованість з приводу конфлікту на сході України та недавньої 

напруженості в Азовському та Чорному морях. Під час свого саміту 

вони підкреслили важливість подальшої присутності НАТО від 

Балтійського моря до Чорного моря. В документі підтримується 

консолідована військова присутність США та Канади в Європі, 

особливо на східному фланзі НАТО. Дев'ять європейських лідерів 

підкреслили стурбованість з приводу конфлікту на сході України та 

недавньої напруженості в Азові та Чорному морі. Вони знову 

наголошують на підтримці підходу НАТО до Росії на основі сильного 

стримування і оборони, а також на відкриття діалогу. Вони забезпе-

чують підтримку політики НАТО «Відкриті двері», зобов'язання щодо 

безпеки і стабільності Західних Балкан, вони підтверджують підтримку 

територіальної цілісності та суверенітету України, Грузії та Республіки 

Молдова [2]. Президент Румунії К. Йоганніс заявив на саміті, що події 

в нашому регіоні показують, що союзним державам потрібно зробити 

більше для надійної наземної, повітряної та морської оборони. Він 

підкреслив, що необхідно надавати більшу підтримку східним партне-

рам НАТО, таким як Україна і Грузія, щоб підвищити їхню здатність 

захищати себе від будь-якої загрози, будь то військова, кібер або чисто 

пропагандистська. Крім того, необхідна тісна співпраця у відносинах 

між НАТО і Європейським Союзом [3].  

Таким чином, стан і перспективи міжнародної безпеки в 

Центрально-Східній Європі обумовлені виключно членством в 

Європейському Союзу та Північноатлантичному Альянсі. Це з одного 

боку, поширення простору стабільності, безпеки і добробуту, а з 

другого – реальний шлях природного повернення країн Центрально-

Східної Європи до нової європейської єдності країн і народів. Таким 

чином, європейці, як на Заході, так і на Сході, отримали унікальний 

шанс остаточно звільнитися від стереотипів минулого і об’єднати свої 

зусилля заради будівництва нової Європи. 
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KONCEPCJA BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 

(SEGURIDAD CIUDADANA) W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ 

 

Celem referatu jest przybliżenie rozwoju koncepcji bezpieczeństwa 

obywatelskiego (seguridad ciudadana) w Ameryce Łacińskiej. Bezpieczeń-

stwo obywatelskie to jeden z elementów składowych bezpieczeństwa 

ludzkiego. Bezpieczeństwo obywatelskie tym różni się od bezpieczeństwa 

publicznego, że kładzie zdecydowanie większy nacisk na aktywne 

zaangażowanie społeczeństwa w budowanie bezpieczeństwa w oparciu o 

ścisłe przestrzeganie praw człowieka i praworządność organów władzy. 
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RELACJE GOSPODARCZE TAJWANU I CHIN ZA 

PREZYDENTURY TSAI ING-WEN 

 

Bezpieczeństwo ekonomiczne jest ważnym wymiarem stosunków 

chińsko-tajwańskich, który bezpośrednio wpływa na mieszkańców Tajwanu. 

To zamożne społeczeństwo, cieszące się liberalnymi prawami i 

wolnościami, nie bagatelizuje uwarunkowań współpracy dyktowanych przez 

partnerów po drugiej stronie Cieśniny Tajwańskiej, przez rosnącą potęgę 

Chin, kreślącą nowy porządek w regionie. Polityczna decyzja obydwu stron 

po 2008 r. dała impuls do rozwoju bezpośrednich kontaktów gospodarczych. 

Podobieństwo kultury chińskiej, zwyczajów i języka, z jednej strony sprzyja 

rozwojowi biznesu tajwańskich przedsiębiorców z największą gospodarką 

świata, a z drugiej – prowadzi do utrwalenia układu zależności i 

wykształcenia silnych powiązań gospodarczych warunkowanych celami 
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politycznymi. O ile ze strony Chin dotyczą one realizacji planów 

zjednoczeniowych, o tyle na Tajwanie są konsekwencją gry politycznej. 

Wyłonione w powszechnych wyborach 2016 r. władze z prezydent Tsai Ing-

wen na czele, podejmują starania uniezależnienia gospodarki Tajwanu od 

Chin. Weryfikacja założeń tej polityki jest celem badania chińsko-

tajwańskich stosunków gospodarczych. 

 

 

Роман Трофименко 

Головне управління по боротьбі з корупцією  

та організованою злочинністю СБ України 

 

ЩОДО ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ СБУ 

ЄВРОАТЛАНТИЧНОГО КУРСУ УКРАЇНИ 

 

КМЕС  в Україні у своїх рекомендаціях вказує на доцільність 

позбавлення Служби безпеки України невластивих для спецслужб 

правоохоронних функцій, “передачі” їх відповідним правоохоронним 

органам, чіткого розмежування повноважень та обов’язків із цими 

органами. При цьому роботу у сфері боротьби з організованою 

злочинністю представництва міжнародних інституцій (КМЄС в 

Україні, Офісу зв’язку НАТО в Україні) рекомендують здійснювати 

СБУ саме в контексті контррозвідувальної діяльності, боротьби з 

тероризмом та захисту державної таємниці.       

Реалізацію запропонованих підходів на сьогодні розпочато у 

Законі України “Про національну безпеку України” (далі – рамковий 

закон), яким внесені зміни до Закону України “Про Службу безпеки 

України”, внаслідок чого СБУ визначається як “державний орган 

спеціального призначення з правоохоронними функціями, який 

забезпечує державну безпеку України”.  

Новим рамковим законом на СБУ покладається забезпечення 

державної безпеки, що (за змістом пункту 4 частини 1 статті 1 та 

частини 5 статті 3 цього закону) полягає у захисті державного 

суверенітету, територіальної цілісності і демократичного 

конституційного ладу та інших життєво важливих національних 

інтересів від загроз невоєнного характеру, що визначаються у Стратегії 

нацбезпеки та інших документах з питань нацбезпеки і оборони, які 

схвалюються РНБОУ і затверджуються указами Президента України. 
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Аналіз цих офіційних документів дозволяє відділити загрози 

державній безпеці, що обумовлені поширенням організованої 

злочинності. Так, у пункті 1 Розділу ІІ Концепції розвитку сектору 

безпеки і оборони України, затвердженої Указом Президента України 

від 14.03.2016 № 92/2016, визначено, що “основною формою гібридної 

війни проти України є комбінація різноманітних і динамічних дій 

регулярних сил РФ, що взаємодіють зі злочинними озброєними 

угрупованнями та кримінальними елементами, діяльність яких 

координується і здійснюється за єдиним замислом і планом із 

активним застосуванням засобів пропаганди, саботажу, навмисного 

завдання шкоди, диверсій і терору”. При цьому Концепція відносить до 

найбільш актуальних у середньостроковій перспективі загроз 

“діяльність на території України екстремістських злочинних 

озброєних угруповань, що спрямована на дестабілізацію внутрішньої 

соціально-політичної ситуації в Україні, порушення функціонування 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування та 

блокування важливих об'єктів промисловості й інфраструктури”.  

Таким чином, за Концепцією загрозою у сфері державної безпеки є 

активне використання іноземною державою, іноземною організацією 

або їх представниками на шкоду інтересам України злочинних 

озброєних угруповань та кримінальних елементів. До безпекових 

викликів, які можуть посилювати загрозу застосування воєнної сили 

проти України, згадана Концепція відносить “поширення транскор-

донної організованої злочинності”.  

Слід також згадати, що Конвенція ООН про боротьбу проти неза-

конного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин відносить 

незаконний обіг наркотиків до форм організованої злочинності, що 

підривають законну економіку і створюють загрозу для стабільності, 

безпеки і суверенітету держав. У преамбулі вказаної Конвенції відзна-

чається, що незаконний обіг забезпечує великі прибутки і фінансові 

кошти, що дає змогу транснаціональним злочинним організаціям 

проникати в урядові механізми, законну торговельну і фінансову 

діяльність і суспільство на всіх його рівнях, розкладати і підривати їх.  

З урахуванням зазначеного вбачається, що забезпечуючи державну 

безпеку, в межах виконання передбачених частиною 1 статтею 19 

рамкового закону завдань, Служба безпеки України має здійснювати 

боротьбу з організованою злочинністю за напрямами, визначеними 

Законом України “Про організаційно-правові основи боротьби з 

організованою злочинністю”, що слід чітко визначити в Законі України 
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“Про СБУ”. Крім цих повноважень у законі слід встановити такий 

обов’язок СБУ:  “відповідно до законодавства України та її 

міжнародних зобов’язань брати участь у заходах протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів, здійснюючи боротьбу з транснаціональними злочинними 

організаціями та протидію іншим загрозам державній безпеці, що 

створює незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів” (наразі подібна норма в ЗУ “Про СБУ” відсутня). 

При цьому, за змістом рамкового закону, повноваження СБУ щодо 

участі у боротьбі із вчиненням кримінальних правопорушень мають 

бути обмежені можливістю долучатися до відповідної роботи, якщо 

протиправні дії відносяться до категорії тих, поширення яких загрожує 

саме державній безпеці. Тож на заміну чинній редакції пункту 12 статті 

24 ЗУ “Про СБУ”, яка передбачає участь спецслужби у боротьбі із 

вчиненням будь-яких кримінальних правопорушень, має прийти норма 

про обов’язок спецслужби “виявляти та припиняти у визначеному 

законом порядку протиправні дії, якщо вони безпосередньо створюють 

реальну загрозу державній безпеці, надавати наявними силами і 

засобами, в тому числі і технічними, допомогу правоохоронним 

органам у боротьбі із вчиненням кримінальних правопорушень, 

поширення яких загрожує державній безпеці”. 

Окремо слід відмітити, що з метою реалізації закріпленого у 

поточному році в Конституції України євроатлантичного курсу, для 

забезпечення інтеграції української спецслужби в системи безпеки ЄС 

і НАТО, запровадження адміністративно-організаційних механізмів 

управління процесами модернізації СБУ (зокрема її діяльності за 

вказаним вище напрямом), існує потреба у відповідній спеціалізованій 

структурній одиниці в системі спецслужби (або на початку процесу 

модернізації за межами цієї системи – при СБУ, з подальшим 

уведенням в центральний апарат спецслужби), що має забезпечувати 

інтеграційні, процеси модернізації та подальшого розвитку (зокрема, 

впровадження окремих проектів), становлення стратегічних 

комунікації спецслужби (зовнішнього та міжнародного сегментів). 

Вбачається, для забезпечення ефективної роботи вказаної структурної 

одиниці (наприклад, Департаменту євроатлантичної інтеграції, 

стратегічних комунікацій та розвитку) її статус та повноваження 

(зокрема, щодо підпорядкування Департаменту у питаннях інтеграції, 



Криза сучасної системи безпеки:  
у пошуках нового міжнародного порядку                              

153 

страткому, модернізації та розвитку всіх інших складових системи 

СБУ) мають бути визначені у законі, що регламентує діяльність СБУ. 

 

 

Олександр Феденко 

кандидат політичних наук, доцент, 

 Національна академія сухопутних військ 

 

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ КОНФЛІКТ  

ЯК АГРЕСІЯ НОВОГО ТИПУ 

 

Динамічність і непередбачуваність сучасного світу спричинена не 

лише трансформаційними процесами, що почали бурхливо розвиватися 

на зламі ХХ і ХХІ століть, а й наявністю великої кількості затяжних 

міжнародних конфліктів як загрози міжнародній безпеці. В цих умовах 

проблеми національної безпеки були, є і ще значний час будуть 

надзвичайно актуальними. Вищезгадане дозволяє впевнено виділити 

військову сферу життя суспільства як одну з найважливіших, а 

військову складову національної безпеки України, відповідно, як одну 

з пріоритетних. Історичний досвід переконливо свідчить, що 

ефективність воєнної безпеки багато в чому визначається науковим 

рівнем оцінки стану ВПО і глибиною прогнозування її розвитку. 

Вивчення сучасних воєн (конфліктів) та способів їх ведення впливає на 

пошук ефективних напрямів реформування національних збройних сил 

та нарощування їх можливостей.[1]. У матеріалах сучасних оборонних 

оглядів наголошується, що до викликів, ризиків і загроз, вірогідність 

яких вважається високою до 2025 року, належать: наявність конфлікт-

них ситуацій і неврегульованих розбіжностей, а також заморожених 

конфліктів у регіоні; спроби деяких політичних сил іноземних держав 

здійснювати підтримку окремих політичних партій, верств населення 

за етнічною, мовною, релігійною ознакою; міжнародне суперництво за 

доступ до енергетичних ресурсів, за контроль над маршрутами 

транспортування і потужностями для переробки цих ресурсів; 

здійснення деструктивної інформаційної дії іноземних держав і 

посилення ними своєї присутності в інформаційному просторі; 

розвиток і загострення регіонального сепаратизму, етнічної і релігійної 

конфронтації, проявів національного егоїзму тощо. Вищенаведені 

загрози посилюються дією внутрішніх чинників: розбалансованість і 
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незавершеність реформ державного управління, перш за все у сфері 

безпеки й оборони, недостатню ефективність виконання рішень 

виконавчої влади, значний рівень бідності населення, безробіття і 

корупцію.[2]. Це зумовлює проблему всебічного, об’єктивного і 

постійного подальшого аналізу цього актуального для нашого часу 

питання.[3]. На даний час традиційні погляди на військові конфлікти 

зазнають якісних змін. По-перше, війна і збройний конфлікт 

розглядатимуться в більшому спектрі форм протиборства. Підтвер-

джується тенденція зростання ролі «небойових» форм протиборства. 

По-друге, не дивлячись на зростання ролі невоєнних засобів і форм 

боротьби, зберігається значення військової сили. І, по-третє, спостері-

гається трансформація політичних і стратегічних цілей військових 

конфліктів, а також способів їх досягнення. Постає питання щодо 

кардинальної зміни поняття самої війни і всієї системи знань, 

пов’язаних з її пізнанням. Риси сучасних збройних конфліктів 

дозволяють розглядати їх як складові нового покоління війн – гібридної 

війни. Досить тривалий час уся світова спільнота спостерігає за 

подіями, що відбуваються в Україні. Усім світом визнано, що проти 

України здійснюється агресія шляхом розв’язання війни принципово 

нового типу. Достатньо ознайомитись з Щорічним звітом щодо дій з 

попереднього розслідування прокурора Міжнародного кримінального 

суду Фату Бенсуда від 14 листопада 2016 року. В ньому у статтях 158, 

166, 169 йдеться про визнання ситуації на території Криму і 

Севастополя рівнозначній міжнародному збройному конфлікту між 

Україною і РФ,  який  почався не пізніше за 26 лютого 2014 року та на 

території східної України між військами уряду України і 

антиурядовими елементами, імовірно підтримуваними РФ, припускає 

наявність міжнародного збройного конфлікту в контексті збройних дій 

найпізніше з 14 липня 2014 року. У світлі цього, намагання РФ увійти 

до складу наддержав і втілити свої амбіції щодо впливу на країни 

пострадянського простору та особливо Україну виступають в ролі 

додаткового подразника. Є всі підстави вважати, що питання агресії 

проти України було сплановано заздалегідь, фактично створювався і 

вичікувався необхідний розвиток подій для її поетапного запро-

вадження. Начальник ГШ ЗС РФ В. Герасимов ще в лютому 2013 року, 

опублікував статтю з назвою, що «говорить» сама за себе - «Цінність 

науки в передбаченні». У ній мовилося, про те що «…правила війни 

істотно змінилися. Зросла роль невоєнних способів у досягненні 

політичних і стратегічних цілей, які у ряді випадків за своєю 
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ефективністю значно перевершили силу зброї. Акцент використо-

вуваних методів протиборства зміщується у бік широкого застосування 

політичних, економічних, інформаційних, гуманітарних і інших 

невоєнних заходів, що реалізовуються із задіюванням протестного 

потенціалу населення. Все це доповнюється військовими заходами 

прихованого характеру, зокрема, реалізацією заходів інформаційного 

протиборства і діями сил спеціальних операцій. До відкритого 

застосування сили часто під виглядом миротворчої діяльності і 

кризового врегулювання переходять тільки на якомусь етапі, в 

основному для досягнення остаточного успіху в конфлікті».[4]. Таким 

чином, «кумулятивний ефект» від комплексу заходів «гібридної війни» 

в Україні забезпечувався реалізацією системи комплексних і 

взаємозалежних підготовчих та виконавчих заходів, пов'язаних з 

координацією діяльності значної кількості учасників, які діяли на 

території країни-мішені та за її межами. На сході України і Криму 

Москвою була продемонстроване швидке, а отже заздалегідь 

підготовлене створення «груп тиску», «агентів впливу», що складалися 

з «елементів місцевого населення і керівництва», але тих які керувались 

та підтримувались ззовні.[5]. Всі учасники цих терористичних актів 

діяли узгоджено в режимі постійного уточнення порядку взаємодії 

[6,7]. У ході кримської операції в лютому-березні 2014 року російські 

сили якраз і «продемонстрували поєднання використання як швидкого 

розгортання, електронної війни, інформаційних операцій, можливостей 

морської піхоти, десантно-штурмових сил і спецназу, так і масштабне 

використання кіберпростору та стратегічного зв'язку для скерованої й 

ефективної інформаційної кампанії як для внутрішньої, так і для 

зовнішньої аудиторії».[5]. І це факт, який підтвердив президент Росії у 

відомому документальному фільмі «Крим. Шлях на Батьківщину». 

Також визнання Путіна цитує Б. Немцов у Незалежній експертній 

доповіді «Путін. Війна».[8]. Подібні події повністю відповідають 

змісту п.15 нової редакції Воєнної доктрини РФ, яка містить нові форми 

і способи ведення «гібридної війни», яку Кремль на даний момент 

апробовує на території України. На сьогоднішній день, російська 

сторона продовжує утримувати в безпосередній близькості до 

Державного кордону та на окупованій території України угруповання 

військ ЗС РФ та НЗФ загальною чисельністю близько 40 тисяч 

військовослужбовців з їх безпосереднім підпорядкуванням штабу ново-

створеної 8-ої армії. Потенційним фактором загострення обстановки по 

всій лінії розмежування в зоні ООС є активізація діяльності НЗФ, 
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зокрема розвідувальних груп та снайперів противника. Таким чином, 

дії Москви в Україні є класичним зразком дії зовнішньої сили.[9]. 

Для досягнення результату, на нашу думку, необхідно продовжува-

ти досконало вивчати і досліджувати всі складові воєнно-політичної 

обстановки, особливо в ході гібридної війни в Україні, для її прогно-

зування та формулювання адекватних і ефективних засобів та 

механізмів протистояння російській «гібридній» експансії. 
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ГІБРИДНА ВІЙНА: УКРАЇНСЬКО-УГОРСЬКІ ВІДНОСИНИ 

 

Угорське питання в зовнішній політиці України завжди було 

предметом особливого інтересу, передусім через спільне історичне 

минуле у складі Австро-Угорської імперії, а на сучасному етапі через 

питання Закарпаття, з одного боку, і європейського та євроатлан-

тичного майбутнього України  -  з іншого. Попри певні дискусійні 

питання двосторонніх відносин, Угорщина традиційно була партнером 

України у її європейських прагненнях, була однією з перших держав 

які визнали незалежність України (зокрема першим офіційним візитом 

до України глави іноземної держави став візит угорського президента, 

а  посольство України в Угорщині стало першим дипломатичним 

представництвом незалежної України закордоном). 

Проте з 2013-2014 рр. відзначаємо наростаюче напруження у сто-

сунках двох країн, наслідки якого виходять за рамки двосторонніх 

відносин. Що більше, питання, навколо яких наростає конфлікт, є 

ідентичними до тих, на які опиралася Московська Федерація у підго-

товці анексії Криму та окупації українських суверенних територій. 

Передовсім, це прямі та приховані спроби домогтися створення 

угорської автономії на території українського Закарпаття, за аналогією 

автономізації  Криму. Анексія Криму стала точкою відліку активного 

підняття цього питання. З одного боку йдеться про автономію угорців 

Закарпаття, з іншого про автономію угорців і русинів, яка всебічно під-

тримується окремими політиками та медіа у Москві (в рамках 

Карпатського регіону чи створення Притиснянського автономного 

округу)  [5]. 

Також до факторів ризику належить масова видача угорських 

паспортів громадянам України. З одного боку українське законо-

давство цього не забороняє,  з паспортом країни Євросоюзу є більше 

можливостей, проте з іншого боку це той самий механізм, який 

використовувався Московською Федерацією у створенні ефемерного 

фактору «русского населения», яке потерпає від українізації. В 

контексті конфлікту щодо «Закону України про освіту» це набуває 
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особливого значення, бо знову звучать тези про утиски угорського на-

селення України, і те, що їх треба захищати від насильної українізації.  

Угорська сторона наголошує на тому, що саме Україна почала 

створювати проблеми в двосторонніх стосунках, зокрема завдавши три 

удари у спину:  

1. Ухвалення Закону про освіту (вересень 2017); 

2. Визнання неконституційним у лютому закону про засади 

державної мовної політики, так званого "закону Ківалова-

Колесніченка"; 

3. Запропонований президентом Порошенком проект змін до закону 

про громадянство [1].  

Також обурення угорської сторони викликало рішення про 

відновлення закинутої у 2003 р. військової частини у Берегово та 

вислання угорського консула з України (за незаконну роздачу 

угорських паспортів громадянам України). 

Вагомим є той факт, що усі ці вищезгадані кроки України є критично 

необхідними для забезпечення національної безпеки держави, 

особливо  огляду на агресію  Московської Федерації. 

Українська сторона також має ряд запитань до офіційної Угорщини. 

У розпал московської агресії у 2014 році саме в Угорщині проводилися 

марші щодо визнання автономії угорців Закарпаття, за підтримки пре-

м’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Офіційна Угорщина щодалі 

то більш активно вимагає зняття санкцій з Московської Федерації, засу-

джуючи «демонізацію Путіна» [4], демонструє лояльність до дій 

президента МФ (зокрема варто згадати візит В. Путіна в Будапешт від-

ривати «вікно у Європу» під час боїв за Дебальцево у лютому 2015 р. 

та нагородження його Дебреценским університетом), проведення під 

українським посольством у Будапешті антиукраїнських заходів під гас-

лами «приналежності Закарпаття Угорщині», а Криму-МФ, система-

тично використовує підміну понять шантаж та погрози щодо України. 

Важливим є питанням, кому вигідне погіршення стосунків між 

Угорщиною та Україною. Одним із наслідків українсько-угорського 

протистояння є блокування угорською стороною переговорів на 

найвищому рівні між Україною та НАТО. Як заявив міністр закордон-

них справ Угорщини Петер Сіярто, це єдиний механізм захисту прав 

угорської меншини в Україні, і Угорщина блокуватиме українське 

питання на всіх рівнях, допоки не доб’ється свого [3]. Як наголосив 

міністр Закордонних справ України П. Клімкін, Угорщина викори-
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стовує своє членство в НАТО для тиску на Україну в інтересах "третьої 

сторони" [2]. 

Варто згадати, що зараз при владі в Угорщині знаходяться 

праворадикальні партії (ФІДЕС, Йоббік), заклики і діяльність яких уже 

викликали негативну реакцію ЄС. Але важливим є факт, що саме такі 

режими і такі рухи на сучасному етапі мають найкращі стосунки з МФ 

у різних країнах Заходу, і риторика у них всіх співзвучна. 

Отже, можна зробити висновок, що угорська сторона використовує 

методи ведення гібридної війни проти України. Лише залишається 

відкритим питання, чи це одностороння політика Угорщини, чи є 

використання Москвою Угорщини у своїх інтересах. 
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THE NEW MISSILE ARMS RACE AND  

INTERNATIONAL SECURITY 

 

Ballistic and cruise missiles’ inventories which are growing in the world 

are not simply stockpiles of just another powerful weapons. Due to their 

range, speed and an ability to overcome defences combined with payloads of 

high precision and/or WMD munitions, ballistic and cruise missiles play an 

important political role in the strategies of the countries that possess them. 
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Since they have proliferated widely around the world it applies not only to 

the great powers' military balance but it also has various and complicated 

regional ramifications. This article is supposed to address some of the issues 

related to the significance of the increasing ballistic and cruise missile 

stockpiles for international security. 
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ROLA TURCJI W SYSTEMIE KSZTAŁTOWANIA 

BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO UNII EUROPEJSKIEJ 

 

Nasilające się̨ zjawisko migracji z państw Afryki Północnej oraz 

Bliskiego Wschodu do krajów Europy Środkowej i jego konsekwencje 

stanowią̨ poważne wyzwanie dla państw Unii Europejskiej. Migranci, którzy 

w sposób niekontrolowany dostają̨ się do strefy Schengen, obszaru bez 

granic wewnętrznych, po którym można swobodnie się przemieszczać – 

stanowią jedno z poważniejszych zagrożeń dla stabilności i bezpieczeństwa 

obszaru europejskiego. Jeden z głównych szlaków migracyjnych wiedzie 

przez terytorium Turcji. W dobie zmieniającej się sytuacji politycznej w 

Turcji oraz prowadzonej przez prezydenta Erdogana polityki zagranicznej, 

zmianie ulega wypracowana dotychczas architektura systemu 

bezpieczeństwa wewnętrznego w Unii Europejskiej. Prezydent Erdogan 

wykazuje coraz silniejsze aspiracje autorytarne, które stopniowo 

urzeczywistnia na mocy planu przebudowy porządku wewnętrznego. Wojna 

w Syrii, kryzys migracyjny, reorientacja polityki zagranicznej Turcji, 

napięcia wewnętrzne po nieudanych puczu wojskowym oraz planowane 

reformy konstytucyjne w Turcji to nowe determinanty kreowania stosunków 

pomiędzy Turcją i Europą.  
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SECURITY AND THE ROLE OF CUSTOMS IN THE  

EUROPEAN UNION’S CROSS-BORDER TRADE 

 

The EU has a substantial share in the world trade (around 15%), excluding 

the intra-Union trade performance The scale of the EU’s customs operations 
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is enormous, as they generate an annual turnover of approx. EUR 3.4 trillion. 

On average, more than 2.2 billion of goods is imported to and exported from 

the EU, for which approx. 313 million customs declarations are filed (2016). 

Around 4.3 million of economic operators which are engaged in trade with 

third countries have been already registered in the European Union’s EORI 

system. Every commodity which has crossed an EU customs border and has 

been permitted in trade can freely circulate on the common market. Therefore 

not only border control is of vital importance, but also implementing IT 

systems which are indispensable for Member States customs 

administrations’ proper performance orientated towards pursuing the 

interests of countries, society and the European Union. The changes that have 

been taking place in the EU’s customs system throughout the past years are 

completely in line with international trends, which is because actions taken 

in the conditions of the European Single Market and customs union are 

aimed to ensure the security of trade in goods, as well as facilitate and boost 

it, and that can be achieved as a result of simplifying and reducing formalities 

connected with customs clearance. Apart from the challenges arising from 

the internal development of the EU’s customs union (further expansions  of  

the  EEC/EU:  from  6  to  28  Member States, and particularly the 

implementation of information technology), customs administrations of 

Member States have to face also external challenges. Throughout the past 

two decades, the threats to international trade in goods have increased in 

intensity, and they are not only related to terrorism, but also to an inflow of 

illicit goods, or those which are considered unfair competition. Those threats 

are also connected with trading goods that pose a threat to human health or 

life (e.g. drug precursors), or to the natural environment. Numerous events 

and developments, including the development of e-commerce, the threat of 

terrorist attacks and the internationalization of organized crime have changed 

the environment in which customs authorities operate. Giving them a leading 

role in the supply chain are also largely responsible for the supervision of the 

EU's international trade. They are the first "firewall" at the border to protect 

against dangerous, unwanted goods, or against illegal trade. Because of theirs 

participation in the monitoring and management of international trade, the 

customs authorities shall also contribute to improving the competitiveness of 

European companies by modernizing working methods of customs services, 

eliminating paper form of documents and the creation of a pan-European 

electronic environment. This new role of customs authorities – a leading role 

in the supply chain and facilitating legitimate trade, thereby improving the 

competitiveness of enterprises and economies – it means new tasks and 
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priorities. The gradual development of information and communication 

technologies, co-operation among customs administrations, but also co-

operation with other services, such as the police, and the exchange of 

information among them, allowed for implementing new organisational 

solutions that enhanced the effectiveness of protective functions and 

improved the security of cross-border trade in goods, simultaneously leading 

to simpler and faster handling of cross-border trade operations. This means 

ensuring the security of the entire supply chain: from the manufacturer, 

through the exporter, carrier, freight forwarder, to the final consignee, which 

can be attained in particular by carrying out control at an optimal point (at a 

border or within the EU territory) and exchanging information on potential 

threats. The purpose of the article is to show the role of customs 

administrations in ensuring the security of cross-border trade, and also to 

show EU initiatives and programs to increase the security of this trade. 
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ПІДХОДИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ДО ПРОТИДІЇ 

ГІБРИДНИМ ЗАГРОЗАМ З БОКУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 

 

Від початку російської агресії на Сході України та анексії АР Крим 

Європейський Союз підтримував та досі допомагає нашій державі 

протидіяти гібридним загрозам. Однак ЄС неодноразово звинува-

чували у «м’якій позицій» щодо Російської Федерації та небажанні 

зайвий раз дратувати Кремль новими економічними санкціями. Але 

зважаючи на реальну небезпеку для міжнародної безпеки у Європі, яку 

становлять гібридні загрози з боку Росії, політика протидії державі-

агресору повинна бути послідовною та чітко окресленою. 

Зазначимо, що гібридною називають війну, в ході якої застосовують 

конвенційну зброю, партизанську війну, тероризм та злочинну 

поведінку задля досягнення певних політичних цілей. Як правило, 

держава-агресор прагне спровокувати виникнення внутрішніх 

конфліктів або посилити вже існуючі суперечки у країнах, проти яких 

вона воює. Гібридні загрози передбачають застосування різних форм та 
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вимірів ведення бойових дій; не має обмежень на використання лише 

звичайних засобів сучасної війни. 

Європейський Союз чудово розуміє, що Російська Федерація 

становить реальну загрозу не тільки національній безпеці України, а й 

державам-членам ЄС. Тому в Євросоюзі було визначено заходи щодо 

протидії гібридним загрозам, які закріплено у низці документів. Серед 

них основними є: Глобальна стратегія ЄС, Спільний рамковий 

документ з протидії гібридним загрозам від 6.04.2016 р., Спільна 

доповідь Європейського парламенту та Європейської ради з його 

імплементації від 19.07.2017 р., Оперативний протокол ЄС з протидії 

гібридним загрозам «EU Playbook» від 05.07.2016 р., доповідь 

Європейського парламенту «Протидія гібридним загрозам: Співпраця 

ЄС-НАТО» (березень 2017 р.) [1]. Однак, у Європейському Союзі лише 

Європейський парламент у червні 2015 р. у своїй резолюції чітко назвав 

Російську Федерацію агресором, який розв’язав гібридну війну проти 

України та веде агресивну інформаційну війну проти ЄС. Зауважимо, 

що важливою подією 2016 р. стало створення Центру аналізу гібридних 

загроз ЄС (англ. EU Hybrid Fusion Cell), який покликаний здійснювати 

збір та аналіз відкритої та закритої інформації про гібридні загрози до 

інституцій ЄС та його держав-членів [3]. Загалом Європейський Союз 

протидіє гібридним загрозам в усіх ключових сферах. Наприклад, в 

інформаційній сфері Спеціальна група «Стратком Схід» (англ. East 

Stratcom Task Force) чинить опір російській пропаганді; в енергетичній 

сфері пріоритетним завданням є диверсифікація джерел та шляхів 

постачання енергоресурсів до Євросоюзу; у фінансовій сфері чимало 

уваги приділяють стійкості банківсько-фінансової інфраструктури та 

протидії фінансуванню тероризму й відмиванню коштів.  

Також Європейський Союз розширив співробітництво з НАТО у 

зв’язку з відсутністю достатніх можливостей, що є необхідними для 

нейтралізації гібридних загроз. Відповідно до Спільної заяви 

президента Європейської Ради, президента Європейської комісії та 

Генерального секретаря НАТО, зробленої у липні 2016 р., Євросоюз 

підвищує свою здатність протидіяти гібридним загрозам, 

співпрацюючи з Альянсом на рівні спільного Європейського центру з 

протидії гібридним загрозам, Центру аналізу гібридних загроз ЄС – 

Центру аналізу гібридних загроз НАТО та CERT – EU – Підрозділу 

НАТО з реагування на комп’ютерні інциденти (NCIRC).  

Оскільки з 2014 р. Росія веде проти України гібридну війну, задля 

протидії агресору для Європейського Союзу важливо допомагати 
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нашій державі, аби не з’явилися нові виклики безпеці держав-членів 

Євросоюзу. Двостороння співпраця відбувається в рамках Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС і Глобальної стратегії ЄС. У Європі 

визнають, що Російська Федерація становить загрозу стабільності та 

порядку у Чорноморському регіоні, адже саме росіяни анексували АР 

Крим та посилили чисельність своїх військових на Кримському 

півострові [2]. Проте оборонне співробітництво України з ЄС не 

повинно обмежуватися лише протидією державі-агресору. Метою такої 

співпраці має бути зміцнення обороноздатності України, стримування 

російської агресії на наших східних кордонах, а також здійснення 

вкладу в посилення системи безпеки у Європі.  

Отже, гібридна війна Російської Федерації проти України змінила 

геополітичну та безпекову ситуацію на європейському континенті та 

змусила Євросоюз переглянути Глобальну стратегію ЄС «Спільне 

бачення, Спільна дія: Сильніша Європа», щоб внести корективи до 

основних напрямів своєї зовнішньої політики та політики безпеки. ЄС 

протидіє гібридним загрозам не тільки за допомогою економічних 

санкцій, а й в інформаційній, енергетичній та фінансовій сферах. 

Сьогодні для Європейського Союзу першочерговим завданням 

залишається пошук ефективних методів протидії гібридним загрозам з 

боку Росії. 
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Головне управління по боротьбі з корупцією  

та організованою злочинністю СБ України 

 

ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННІСТЬ ЯК ЗАГРОЗА БЕЗПЕЦІ 

ДЕМОКРАТИЧНИХ ДЕРЖАВ 

 

В умовах демократії народ є джерелом влади у країні, а її громадяни 

мають змогу управління державними справами та брати участь у 

контролі за діяльністю державних органів. Практично кожен громадя-

нин може використати свій правовий зв'язок із державою для участі в 

управлінні її справами. Умови щодо вступу на публічну/державну 

службу як способу безпосередньої участі у такому управлінні є рівними 

для всіх. Здавалося б, ця можливість і є простим способом громадян 

використати державну владу задля задоволення своїх інтересів. Однак 

метою державного управління є забезпечення інтересів всього народу, 

тобто національних інтересів. Особистий інтерес службовця, в чому б 

він не полягав, не може бути досягнутий через одержані за посадою 

владні повноваження. В протилежному випадку виникає заборонений 

правом (наприклад, ст. 28 Закону України “Про запобігання корупції”) 

конфлікт інтересів. Тому участь в управлінні державою через доступ до 

державної служби не є нормальним засобом задоволення потреб 

окремих осіб чи їх груп.  

Визначною рисою організованої злочинності є її здатність проника-

ти до ланок управління державою та суспільством та підпорядковувати 

їх можливості та ресурси цілям лідерів організованої злочинності. Таке 

проникнення здійснюється різними способами, включно із встановлен-

ням корумпованих зв'язків з державними службовцями та посадовими 

особами, втягненням їх у злочинну діяльність. В Україні запобігання 

цим способам проникнення слушно віднесено до напрямів боротьби з 

організованою злочинністю (ст. 6 Закону України “Про організаційно-

правові основи боротьби з організованою злочинністю”). Корупція є 

негативним правовим і соціальним явищем із високим рівнем латент-

ності. Тому зрощення влади і організованої злочинності у конкретних 

проявах (акти підкупу та інші корупційні транзакції, протекціонізм, 

тенденційні управлінські рішення) теж є важким для виявлення. 

 Існує і небезпека безпосереднього призначення чи обрання 
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представників так званого криміналітету на владні посади. Для 

зменшення цієї небезпеки особи, які вчинили злочини (а отже можуть 

керуватися у своїй діяльності протиправними установками), не 

допускаються до влади до завершення певного часу, у який має 

відбутися виправлення злочинця внаслідок застосованого до нього 

державного осуду, покарання та інших заходів державного примусу. 

Так, відповідно до ч. 1 ст. 12 Закону України “Про державну службу” 

особи, які мають не зняту або не погашену судимість за вчинення 

злочину не можуть бути обраними або призначеними на посаду в 

державному органі. Однак, невідворотність кримінального покарання 

не стала об’єктивною реальністю в жодній з країн світу. Тому ризик 

потрапляння до органів управління суспільством осіб, діяльність яких 

є суспільно небезпечною, залишається. Правові механізми протидії цим 

ризикам не є цілком ефективними, оскільки поєднання принципів 

презумпції невинуватості та рівності усіх перед законом не дозволяє 

обмежувати у праві вступу на державну службу осіб, які, хоча б і 

обґрунтовано, але лише підозрюються у протиправній діяльності та/або 

мають зв’язки у кримінальному світі. В свою чергу, позаправові засоби 

упередження таких ризиків (такі як вибірковість під час прийняття 

кадрових рішень, відмови у призначеннях без пояснення причин 

рішення, попереднє узгодження із діючими в якості “політичної 

поліції” правоохоронними органами чи спецслужбами) у демокра-

тичних і правових державах є неприйнятними. В таких умовах 

організована злочинність використовує доступність влади, як основну 

властивість демократичного режиму, проти нього самого.  

Сучасні дослідники розглядають проблему зловживання політич-

ною владою учасниками політичного процесу та носіями публічної 

влади для приватного блага як політичну корупцію, яка зміцнює 

організовану злочинність1. В рамках цього підходу викрито чимало 

інституційних вад, насамперед у так званих “молодих” демократіях, де 

історично не сформовано громадянського суспільства. Ідентифікація 

цих вад є першим кроком у роботі з їх усунення у конкретно взятому 

суспільстві. Водночас, такі конкретні заходи, як викриття корупційних 

зв’язків організованих злочинних угруповань, їх відсторонення від 

управлінської діяльності, притягнення до юридичної відповідальності, 

                                                      
1 Наприклад: Загроза політичної корупції у демократичних політичних 

режимах [Текст] / Віктор Васильович Циганов // Стратегічні пріоритети. – 

2012. – № 4. – С. 63-67. 
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локалізація заподіяної шкоди та повернення законним власникам 

злочинно набутих активів мають здійснюватися органами, які в жодній 

мірі не пов’язані із учасниками властивої демократіям конкуренції за 

владу, мають захист від втручання політиків у визначення цілей та 

способів здійснення конкретних операцій. В протилежному випадку, 

апарат державного примусу обслуговує інтереси домінуючих політич-

них сил, спряючи узурпації влади та забезпечення її стабільності. 

Держава, у якій ці процеси визначають політичне життя, демокра-

тичною вже не є.  

Оскільки інституційна модель багатьох сучасних держав передбачає 

підпорядкування всіх або більшості правоохоронних органів одному 

управлінському органу, сформованому за політичним принципом (як 

правило, уряду), постійною є небезпека, з одного боку – придушення 

політичної конкуренції через примус, здійснюваний органами правопо-

рядку від імені держави, з іншого – дискредитації будь-якого 

ефективного розслідування як такого, що здійснюється політично 

заангажованою вертикаллю посадових осіб. У вказаному контексті 

потужна субординація або надмірно сильна координація, які зазвичай є 

запорукою ефективності правоохоронної роботи, можуть призводити 

до формування однополярної, або ж монопольної, правоохоронної 

спільноти. Перехоплення засобів керування такою спільнотою стає для 

організованої злочинності запорукою як виживання, так і процвітання.  

Підсумовуючи слід зазначити, що організована злочинність 

становить серйозну та постійну небезпеку для демократичних держав. 

Органи, відповідальні за нейтралізацію цієї загрози, мають бути 

незалежними від суб’єктів політичної боротьби та здійснювати 

взаємний контроль.  

 

Ольга Шередько 

аспірант, Львівський національний  

університет імені Івана Франка 

 

СТАНОВЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО 

ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ (ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТ.) 

 

Права людини на сьогодні є відправною точкою у міжнародному 

праві.  

Ще до прийняття Загальної декларації прав людини, вчені юристи-

міжнародники розробили ряд проектів декларацій по захисту прав 
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людини на міжнародному рівні. До цих проектів належать: «Декларація 

міжнародних прав людини» А. Мандельштама, «Декларація прав лю-

дини» Г. Велласа, «Міжнародний білль прав людини» Г. Лаутерпахта. 

Першою спробою із вищезазначених документів у закріпленні 

універсальних прав людини на міжнародному рівні був проект 

А. Мандельштама  ще у 1928 – 1929 рр. під назвою «Декларація міжна-

родних прав людини». 

Декларація 1929 р. складається із преамбули і шести статей. У 

преамбулі зазначено, що «визнання прав, закріплених у численних 

конституціях, а особливо в американській і французькій, має стосува-

тися не лише громадян, а й усіх людей» та «важливо поширити в усьому 

світі міжнародне визнання прав людини» [1, c. 212]. Отже, зазначено 

основну суть даного документу, а саме – визнання прав людини та їх 

поширення у всьому світі. 

Ще однин проект документу, який мав на меті проголошення та 

захист прав людини було запропоновано Гербертом Веллсом 23 жовтня 

1939 р., письменник відправив у журнал «Таймс» лист, у якому заявив, 

що найкращим способом пояснити та донести за що саме людство 

бореться буде метод декларації прав [4, с. 464]. 

Г. Веллс у своєму листі стверджував, що у різні часи, коли були 

кризи у суспільстві для їх вирішення приймали такі документи як 

Велика хартія вольностей чи інші документи про права людини. Саме 

кризовий час, на його думку – найкращий момент для створення такого 

документу. В додатку до листа було подано текст самого документу [4, 

с. 464]. Запропонована Декларація складалася із преамбули і десяти 

статей. У Декларації зазначено, що кожна людина є «спільним 

спадкоємцем здобутків минулого», через те, що приходить у світ не за 

власною волею [2, c. 214]. Остання стаття декларації проголошує: 

«положення та принципи, втілені в цій Декларації, мають бути більш 

повно визначені в кодексі основних прав людини, які повинні бути 

доступні кожному. Ця Декларація не може зазнавати обмежень чи 

винятків за будь-яких умов. Вона включає в себе всі попередні 

Декларації прав людини. Відтепер це основний закон для людства по 

всьому світу» [2, c. 215]. 

Отже, цей проект містить прогноз та рекомендацій шляху у 

майбутньому прийняття кодексу щодо прав людини і в ньому 

безперечно констатується факт обов’язковості даного документу для 

всіх держав. 
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Ще однією вагомою пропозицією щодо міжнародного документу із 

прав людини було представлено Гершем Лаутерпахтом під назвою 

«Міжнародний білль прав людини». Особливість даного проекту 

полягає у тому, що Г. Лаутерпахт запропонував механізм забезпечення 

прав людини, а не лише їх нормативне закріплення. Даний проект був 

запропонований вже у 1945 р. у книзі вченого «Міжнародний білль 

прав людини».  

Проект документу складається із преамбули, трьох частин, які 

містять двадцять статей. 

В преамбулі «Міжнародного біллю прав людини» згадується, що 

метою війни яку вели Об’єднані Нації було визнання прав людини [3, 

c. 216]. 

У проекті даного документу передбачено численна кількість 

положень щодо прав та свобод людини, які в подальшому були 

закріплені у Загальній декларації прав людини. 

Усі ці три документи були важливим поштовхом до прийняття 

Загальної декларації прав людини. Автори є тогочасними новаторами у 

сфері захисту прав людини у міжнародному публічному праві, оскільки 

виділили основні права та свободи людини з метою їх подальшого 

закріплення на державному та міжнародних рівнях та втілення їх в 

реальності задля блага усього людства. 
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