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Piotr Bajor 

Dr hab., Zastępca Dyrektora ds. ogólnych i międzynarodowych  
w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych  

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

 

WPŁYW PANDEMII COVID-19  

NA SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO 

 

W referacie omówione zostaną najważniejsze aspekty dotyczące 

skutków pandemii COVID-19 na uwarunkowania współczesnych 

stosunków i bezpieczeństwa międzynarodowego. Zasięg oddziaływania 

oraz skutki czynią z COVID-19 problem o znaczeniu globalnym, 

rzutujący w istotny sposób na przyszłość stosunków 

międzynarodowych, układ na arenie globalnej, system bezpieczeństwa 

międzynarodowego, a także pozycję i funkcjonowanie poszczególnych 

państw. W procesy te integralnie włączona jest Polska, w związku z 

czym bezpośrednio implikują one i determinują bezpieczeństwo 

państwa polskiego. Dlatego też w referacie omówiona zostanie również 

problematyka dotycząca procesów wewnętrznych w Polsce. Badania 

przedstawione w referacie są wynikiem realizacji projektu 

„Bezpieczeństwo narodowe Polski w obliczu pandemii koronawirusa: 

implikacje wewnętrzne i międzynarodowe” finansowanego ze środków 

konkursu SocietyNow! w ramach programu Inicjatywa Doskonałości w 

Uniwersytecie Jagiellońskim. 
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Zbigniew Bednarek 

Dr, adiunkt  
Uniwersytet Łódzki 

 

ZMIANY KLIMATYCZNE I ICH SKUTKI JAKO ELEMENT 

KSZTAŁTUJĄCY NOWY POLITYCZNY PORZĄDEK  

STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

 

Celem wystąpienia jest dowiedzenie hipotezy, że w najbliższych 

latach globalne zmiany klimatyczne będą jednym z ważnych czynników 

wpływających na kształt przyszłych relacji między krajami i regionami. 

Prawdopodobnie w konsekwencji tych zmian również współczesny 

system bezpieczeństwa ulegnie modyfikacji. Wyraźniej zarysują się 

nowe wyzwania dla stosunków międzynarodowych. Skutki ocieplenia 

klimatu prawdopodobnie będą elementem wpływającym w sposób 

znaczący na kształt nowego politycznego porządku 

międzynarodowego, którego początku - jak się wydaje - powoli jesteśmy 

świadkami. Referat zostanie oparty na przykładach. 

 
 

Сергій Бєлай 
доктор наук з державного управління, професор 

Національна академія Національної гвардії України, м. Харків  
Ігор Волков 

здобувач, Національний університет  
цивільного захисту України, м. Харків  

 

СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

БЕЗПЕКИ ОБ'ЄКТІВ ДИПЛОМАТИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В 

ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 
 

Наприкінці ХХ-го і початку ХХІ-го століття відбулись карди-

нальні зміни у побудові світового порядку. Окремі країни, які 

відігравали важливі ролі на міжнародній арені, зникли з мапи Світу. 
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З'явились нові держави, здобувши свою незалежність, територіаль-

ну цілісність і самостійність. При цьому кількість невирішених 

проблем міжнародного характеру з часом не зменшилась, а тільки 

зростає. Зміни, що відбуваються у Світі викликають численні ката-

клізми міжнародного та соціально-політичного характеру. Загроза-

ми миру і стабільності окремих держав, а у деяких випадках і цілих 

регіонів стали боротьба за можливість домінування в різних сферах 

міждержавних відносин, як політичного так і економічного харак-

теру; виникнення регіональних збройних конфліктів; діяльність 

терористичних організацій; слабо контрольовані міграційні про-

цеси; боротьба за ринки збуту продукції та інші фактори. 

Великий вплив на розвиток політики світового порядку 

здійснює глобалізм, як результат світового індустріального 

розвитку. Глобалізація, як загальний глобальний обмін (general 

global interchange), веде до розподілу країн, окремих соціальних 

груп і людей на тих, що приймають участь у певних процесах 

(політичних, економічних, соціальних, тощо) і на тих, що не мають 

до них доступу по ряду причин. При цьому відбувається 

поляризація суспільств та їх складових, яка викликає появу зон 

напруженості, що потребують своєчасного та адекватного 

регулюючого впливу з боку різних державних структур.  

В таких умовах питання, національної ідентичності, національ-

них інтересів та їх захисту шляхом створення та забезпечення 

функціонування  ефективної системи національної безпеки держави 

набувають величезної актуальності. 

Необхідність своєчасного та дієвого врегулювання протиріч, що 

є причинами виникнення таких напружень у міждержавних 

стосунках, без застосування насильницьких способів, зумовлює 

зростання ролі і значення дипломатичного корпусу, як спеціального 

інструменту здійснення зовнішньополітичної діяльності держави. 

Конституцією України визначено, що зовнішньополітична 

діяльність України спрямована на забезпечення її національних 

інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного 
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співробітництва з членами міжнародного співтовариства за 

загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права. 

Саме дипломати покликані у складних умовах суспільно-

політичної обстановки знаходити ефективні компромісні рішення, 

виникаючих проблем міжнародного характеру. Вони повинні 

надавати президентам країн та їх урядам зважені та правильні 

пропозиції, які б допомогли у розблокуванні конфліктних ситуацій 

у міждержавних стосунках та попередили можливі негативні 

варіанти розвитку подій. Дипломати повинні відстоювати націо-

нальні інтереси держави на міжнародній арені. 

Ефективне здійснення функцій, покладених на дипломатичний 

корпус, можливе лише при створенні належних організаційно-пра-

вових умов їх діяльності. Складовою таких умов є забезпечення 

безпеки персоналу та об'єктів дипломатичного призначення в різ-

них умовах обстановки, у тому числі й при виникненні кризових 

ситуацій. 

Ще за часів Радянського Союзу Україна ратифікувала Віденські 

конвенції «Про дипломатичні зносини» 1961 року, «Про консульські 

зносини» 1963 року, «Про запобігання та покарання злочинів проти 

осіб, які належать до персоналу дипломатичних місій» 1973 року й 

підтвердила свої зобов'язання по ним із здобуттям незалежності. 

Таким чином вона прийняла міжнародні зобов'язання щодо 

створення належних умов для діяльності об'єктів дипломатичного 

призначення на своїй території. 

Тому безпека дипломатичних представництв та консульських 

установ іноземних держав, в умовах реального існування теро-

ристичних загроз, численних протестних акцій, що проводяться 

поряд з ними та у разі виникнення інших кризових ситуацій, 

покладають на Україну, як державу перебування, додаткову відпові-

дальність. Це також вимагає від відповідних органів державної 

влади та їх посадових осіб приділяти належну увагу діяльності з 

планування і організації систем охорони таких об’єктів, вдоскона-

ленню організаційно-правового механізму забезпечення їх безпеки. 
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Безпека об'єктів дипломатичного призначення (Security of 

diplomatic facilities) – це стан функціональної системи об'єкта 

дипломатичного призначення, при якому вона зберігає свою 

цілісність, стійкість (стабільність), здатність до ефективного 

функціонування і стійкого розвитку, а на їх основі – можливість 

надійного захисту усіх її елементів (підсистем, сфер, об'єктів) від 

будь-яких деструктивних внутрішніх і зовнішніх дій в різних умовах 

середовища, у якому вона перебуває. 

Забезпечення безпеки об'єктів дипломатичного призна-

чення можна визначити, як цілеспрямовану діяльність уповнова-

жених суб'єктів органів державної влади, яка полягає у здійсненні 

ними правових, організаційно-технічних та інших заходів, направ-

лених на захист життя, здоров'я, житла дипломатичного персоналу, 

будівель та іншого майна дипломатичних представництв і 

консульських установ іноземних держав, розташованих в Україні від 

протиправних посягань третіх осіб. 

Завданнями забезпечення безпеки дипломатичних 

представництв іноземних держав в Україні слід визначити: 

запобігання несанкціонованому проникненню сторонніх осіб на 

територію та в приміщення дипломатичної установи; 

запобігання несанкціонованому пронесенню на територію та в 

приміщення установ заборонених предметів та речовин, особливо 

вогнепальної та/або холодної зброї, вибухових речовин і пристроїв 

та ін.; 

запобігання здійсненню диверсійно-терористичних актів проти 

дипломатичних установ з використанням вогнепальної, легкої 

артилерійської зброї, транспортних засобів споряджених 

вибуховими (отруйними) речовинами, легкозаймистих рідин, 

підручних засобів, тощо; 

запобігання здійсненню диверсійно-терористичних актів проти 

дипломатичних установ з використанням каналів поштового 

зв'язку; 

запобігання витоку інформації з обмеженим доступом по 

технічним каналам; 
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забезпечення публічного порядку та публічної безпеки поблизу 

місця розташування дипломатичних установ, у тому числі під час 

проведення масових заходів різного роду та спрямованості; 

забезпечення функціонування життєво важливих систем 

дипломатичних установ в умовах надзвичайного стану, які 

включають сховища для персоналу установи, створення запасів 

продуктів харчування та засобів життєзабезпечення, наявність 

систем аварійного електроживлення, тощо; 

проведення евакуації персоналу та майна дипломатичної 

установи при виникненні кризових ситуацій; 

охорона приміщень, будівель, житла та іншого майна 

дипломатичної установи в умовах виникнення кризових ситуацій; 

охорона місць компактного перебування персоналу 

дипломатичної установи у разі проведення евакуації в умовах 

виникнення кризових ситуацій; 

супроводження колон з вантажем і персоналом дипломатичної 

установи, що евакуюється в умовах виникнення кризових ситуацій. 

Систему суб'єктів забезпечення безпеки об'єктів дипломатич-

ного призначення іноземних держав, розташованих на території 

України утворюють як вітчизняні органи державної влади так і 

підрозділи внутрішньої охорони дипломатичної установи. До 

вітчизняних суб'єктів входять Міністерство закордонних справ, 

Служба безпеки України, Державна прикордонна служба, 

Національна поліція України, Національна гвардія України та інші. 

Сили внутрішньої охорони об'єктів можуть утворюватись у 

відповідності до законодавства іноземних країн. 

Підбиваючи підсумок, хочеться зазначити, що в ході цього 

дослідження зроблена спроба короткого узагальнення сутності, 

функцій та основних завдань, які є складовою частиною організа-

ційно-правового механізму державного управління у сфері забезпе-

чення безпеки об'єктів дипломатичного призначення іноземних 

держав, розташованих на території України. Це дослідження 

безумовно буде продовжено і висвітлено у нових публікаціях. 
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LEGAL MEASURES IN RELATION TO NATIONAL 

MINORITIES AS A TOOL TO REDUCE POTENTIAL  

THREATS TO NATIONAL SECURITY  

IN BELARUS, LITHUANIA AND UKRAINE 

 

Belarus, Lithuania and Ukraine are inhabited by a relatively high 

percentage of people belonging to national minorities. The problem of 

protecting minorities in multicultural states through international law is 

a recognized contemporary global matter and all of these three countries 

represent different degree of protection of individuals. Minority issues 

tend to be framed in terms of security and control in particular different 

legal systems and policies concerning nationality groups. The 

indisputable importance of minority matters for the stability of Eastern 

Europe and the continuing threat of further disintegration of the region 

based on minority conflicts make countries to implement legal 

procedures to reduce potential threats from members of national 

minorities, which may be contrary to respect for fundamental minority 

rights under international law. Hence, conflicts between minorities and 

the majority do occur repetitively. We need a better understanding of the 

current security problems and observations among minority groups not 

only to improve significant state policies but also to find better ways for 

managing diversity. 

The Polish minority in Belarus is the subject of constant pressure 

from state authorities. Russification is carried out in all areas of life. The 

consequence of the actions of the Belarusian government is the 

repression of minority activists by intimidation, limiting the possibilities 

of cultural and educational activities as well as permanent surveillance.  

In Lithuania, representatives of national minorities are facing 

increasing lithuanization. Language discrimination, questioning the 

loyalty of Lithuanian parliamentarians who have a Polish Card or 
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reforms in the education system against national minorities are problems 

that constantly appear in the Lithuanian state. 

In Ukraine, legislative changes regarding the rights of national 

minorities have been passed in recent years. In particular, the Education 

Act and The Act from 2017 on the State Language of Ukraine from 2019, 

which will be elaborated. 

The crucial aspect of the analysis will be also the situation of rights 

of people belonging to the Russian minority due to the political situation 

of recent years.  

The author will try to answer the question whether national 

minorities indeed may pose a threat to national security. The concluding 

suggestions will assess the policy regarding minorities, the prediction of 

the potential risk, the assessment of existing legal regulations and the 

impact of national minorities on national security in these countries.  
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ГЕОМОНІТОРИНГ ПРИКОРДОННИХ СЛУБЖ  

ІСПАНСЬКОГО КОРОЛІВСТВА НЕЛЕГАЛЬНИХ  

ВОДНИХ МАРШРУТІВ БІЖЕНЦІВ З АЛЖИРУ 

 

Протягом тривалого часу біженці з країн Африки намагаються 

Середземним морем перетнути кордон до узбережь Іспанії, а 

контрабандисти, які переправляють людей побудували навколо 

човнів багатомільйонний бізнес. Трафік катерів почав бурхливо 

розвиватися в 1984 році і досяг свого зеніту в 1992 році, посилившись 

після цього лавиною нелегальних іммігрантів та біженців з всього 

Африканського континенту.  

Нелегальні переправи, щороку збільшують чисельність 

прохачів притулку по всій Європі. Велика частина біженців 
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переправляється з міста Уджда, яке знаходиться на північному сході 

Марокко та розташоване неподалік від державного кордону з 

Алжиром, в небезпечних човнах не розрахованих на довгі перетини 

водних кордонів, до берегів Іспанії. 

Нелегальні перевізники використовують три маршрути, які 

зв’язують узбережжя Алжиру з Іспанією та Італією. Західна частина 

маршруту проходить через вілаєти Орану і Мостаганема і виводить 

нелегальних мігрантів на узбережжя Альмерії та Мурсії, 

розміщених від Алжиру у 150 кілометрах. Східний маршрут між 

Аннабою та Сардинією (Італія), протяжністю 215 кілометрів, і, 

нарешті, центральний маршрут, через провінцію Бурмед, в 

передмісті Алжиру, що відходить від Делліса на півдні аж до 

Майорки, з маршрутом 260 кілометрів.  

В основному контрабандисти організовують переправу 

біженців через Середземне море в звичайних човнах або в невеликих 

рибальських катерах. Часто, при двосторонній домовленості обидві 

країни патрулюють водну прилеглу територію, щоб перехопити 

катери, які доставляють нелегалів до іспанського узбережжя.  

У 1999 році нелегальних іммігрантів та біженців, які намагалися 

в’їхати в Іспанію (на південь від півострова та Канарських островів), 

було 3569 осіб, у 2000 році їх кількість зросла майже в чотири рази - 

15 195 осіб, у 2003 році біженців вже було 19 176 осіб протягом року. 

Цей показник помітно впав у 2004 році, коли іспанською береговою 

охороною перехоплено 740 катерів, які прямували до узбережжя 

Канарських островів, та затримано 7 245 осіб. Наприклад, 

прослідковуючи статистику прибуття біженців до Андалузького 

узбережжя варто зазначити, що їх кількість щороку збільшується в 

тисячі раз. Якщо у 2002 році було зафіксовано 2662 біженці, то вже в 

2005 році було зареєстровано 11 781 нелегалів, які прибули до 

узбережжя Андалусії. Африканський міграційний потік суттєво 

збільшився у 2006 році, коли до Канарських островів прибуло 31 245 

біженців, що становило на той момент, рекорд, і зних, понад 5000 

осіб прибули до берегів Андалусії. Якщо говорити про тенденцію 

приросту біженців в Іспанії після початку Європейської міграційної 
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кризи 2015 року, варто зазначити що їх чисельність зросла.  Лише за 

першу половину 2017 року, до узбережжя Іспанії прибуло 18 016 

біженців. 

Спільними двосторонніми зусиллями між Іспанією та 

країнами Африки, у 2006 році було викрито 429 мереж, які 

торгували людьми, а 1821 учасник цих угрупувань були 

заарештовані. Часто контрабандисти катерів зазвичай обирають 

місця для їх посадки, до яких важко дістатись із суші, щоб встигнути 

втекти, перш ніж їх помітять місцеві сили безпеки, а нелегали 

змушені добиратись до човнів через кілометри води, перш ніж 

здійснити посадку на човен. Теж саме відбувається і при висадці 

біженців у пункті призначення. Щоб не потрапити у поле зору 

прикордонних берегових служб, біженців висаджують часто в 

декількох кілометрах від суші і зазвичай у важко доступних місця, 

щоб у разі виявлення контрабандистських човнів береговою 

службою, перші могли швидко втекти, а другим було важко до них 

добратись. Ризикуючи своїм життям, та прямуючи до кращих 

соціальних умов, біженці вистрибують вночі з катерів у воду, не 

знаючи що там можуть бути скелі та є велика ймовірність 

потрапити в течію, яка затягує їх назад в море. Погана погода та 

сильні хвилі є визначальним для більшості корабельних аварій. 

Небезпечні морські течії постійно продовжують перекидати в морі 

незахищені човни з біженцями, мертві тіла яких потім викидає на 

пляжі узбережь Середземномор’я та на узбережжях Канарів. 

Спроби перетнути нелегальні водні шляхи, які відокремлюють 

пляжі Західної Сахари від Канарських островів, в таких умовах дуже 

складно, особливо якщо слабкий двигуна і човен перебуває по серед 

океану чи моря, чи протоки. Більшість біженців та нелегальних 

мігрантів навіть не вміють плавати, оскільки багато з них 

приїжджають із внутрішніх районів Африки, де ніколи ніхто не 

бачив водного простору. Проте, всіх цих факторів ризику для життя, 

які трапляються протягом нелегального перетину водного шляху до 

пункту призначення не достатньо для молодих африканців, які все 
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ж таки наважуються втекти від постійних збройних конфліктів, 

бідності та злиденності.  

Морськими рятувальниками, лише на Канарських островах, 

протягом 2004-2007 років, було врятовано 37 661 нелегалів, які 

прямували до Іспанії чи Європи. Проте в їх звітах, також 

зазначались десятки, а іноді, і сотні загиблих мігрантів та біженців, 

яких виловлювали на берегах по обидва боки протоки, а також в 

атлантичних водах між Африкою та Канарськими островами. 

Тому, досліджуючи питання перетину біженцями водних 

маршрутів з Африки, в даному випадку з Алжиру, спостерігається 

тенденціє до впровадження все більш жорстких методів контролю 

прикордонних зон береговою службою.  Над зменшенням 

чисельності біженців  працюють і на політичному рівні. Для 

запобігання збільшення кількості прохачів притулку, особливо 

після Європейської міграційної кризи 2015 року, між Іспанією та 

країнами Африки, в тому числі і Алжиром, існують домовленості та 

підписані угоди про репатріацію біженців на батьківщину.  
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ІНСТРУМЕНТ  

ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ 

 

З моменту свого активного розповсюдження в Інтернеті 

соціальні мережі дуже швидко перетворилися зі засобів 

спілкування між друзями та партнерами по бізнесу в ефективний 

інструмент інформаційного впливу. За останні десятиліття в 

соціальні мережі “зайшли” великі міжнародні корпорації, 

глобальні міжнародні організації, державні урядові структури, 
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засоби масової інформації, політичні партії та багато організацій 

різних за розміром та сферою діяльності. 

За результатами дослідження Datareportal [3] на початок липня 

2020 року кількість користувачів соціальних мереж становить 3,96 

млрд осіб, порівняно із минулим роком більше на 10 %. 

Враховуючи, що загальна кількість користувачів інтернету 

перевищила 4,5 млрд, можна стверджувати, що в тій чи іншій мірі 

цифровими онлайн послугами користується близько 60 % 

населення Землі, а в соціальних мережах присутні майже половина 

з них. У різних регіонах показники дещо відрізняються, але в країнах 

Європи, і в Україні зокрема, у соціальних мережах присутні більше 

половини громадян. Очевидно, що така широка аудиторія є 

привабливим полем для зацікавлення комерційних структур, 

політичних та громадських організацій і, на жаль, не лише з 

благородною метою. 

На сьогодні існує багато прикладів використання соціальних 

мереж в якості потужного інструменту для формування громадян-

ського суспільства, самоорганізації громадян, управління держав-

ними структурами, обміну знаннями тощо.  

Водночас у соціальних мережах активно проводяться інфор-

маційні операції, в яких піднімаються чутливі для суспільства теми 

національного, релігійного, расового, культурного та іншого харак-

теру [1]. При цьому зловмисники використовують те, що через 

мережі легко здобути прихильність і довіру багатьох користувачів, 

насамперед тому, що тут нескладно визначити їх інтереси та 

уподобання, коло друзів та родичів, професійну зайнятість, спосіб 

життя, соціальний статус і багато іншого. Велика небезпека 

криється також у тому, що в середовищі, створеному при допомозі 

соціальних мереж, відбувається злиття віртуальної реальності з 

дійсністю, де паралельно існують реальні люди і вигадані 

персонажі, поширюється правдива інформація і фейкові новини, 

переплітаються повідомлення про події, що відбувалися в різних 

місцях і різний час. Виявити і протидіяти таким діям вкрай складно, 
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особливо тоді, коли для цього залучають значні ресурси і велику 

кількість людей, розсіяних по багатьох країнах і континентах. 

Чітке орієнтування на цільову аудиторії дає змогу найбільш 

ефективно пропагувати ті чи інші ідеї та знаходити прихильників не 

зважаючи на просторові та часові рамки, локальні законодавчі чи 

вікові обмеження. Соціальні мережі стали зручним механізмом 

впливу на власних громадян з метою заручення підтримкою та 

поповнення рядів різного роду нелегальних радикальних чи 

воєнізованих формувань.  

Все частіше інформаційні операції в соцмережах застосо-

вуються для дискредитації та породження недовіри до державної 

влади, боротьби з політичними опонентами чи конкурентами по 

бізнесу. 

Особливість діяльності в сучасних цифрових мережах, на 

відміну від традиційних ЗМІ, ще й в тому, що тут є добра 

можливість постійно доповнювати та видозмінювати поширю-

ваний контент, реагуючи на актуальні події чи діяльність опонентів. 

При цьому поширення інформації можна здійснювати з різних 

джерел, як вітчизняного так іноземного походження, офіційних чи 

неофіційних або за сприяння відомих особистостей чи популярних 

блогерів. За таких умов у людей може виникнути ілюзія отримання 

правдивої інформації, яка часто близька до їх власних переконань. 

В умовах гібридної війни, що веде Росія проти України, у 

соціальних мережах активно використовується широкий спектр 

інформаційно-психологічних операцій [2]. Зокрема, здійснюється 

координація протестних та терористичних рухів; поширення 

контенту, що належить до категорії інформаційної зброї; збирання 

важливої для нападника інформації про персони або організації; 

збирання розвідувальної інформації про офлайн-дії противника; 

відстеження суспільних настроїв; використання джерел соціальних 

мереж для подальшої трансляції на телебаченні чи в пресі; 

локалізація джерел інформації, що становлять загрозу для 

противника; дискредитація політичного та військового керівництва 
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України; поширення інформації, яка має на меті виправдання 

російської агресії та анексії  Криму та ін.    

Часто інформаційні операції проводяться синхронізовано із 

діяльністю на тимчасово окупованій території на сході України або 

напередодні чи під час міждержавних зустрічей на високому рівні. 

Як приклад, можна відзначити активізацію російських генераторів 

фейкових новин та пропагандистів після виборів президента 

Білорусі з метою знайти “український слід” в багаточисельних 

протестних акціях білоруських громадян проти фальсифікації 

результатів виборів. 

Для успішної протидії інформаційним загрозам у соціальних 

мережах необхідна системна скоординована діяльність державних 

та комерційних організацій у співпраці з громадянським 

суспільством з метою виявлення та припинення чи обмеження 

діяльності в інформаційному просторі держави структур, які 

здійснюють протиправну діяльність, викорінення джерел ведення 

інформаційних операцій. Необхідно активно співпрацювати з 

міжнародними партнерами для успішної нейтралізації зовніш-

нього втручання в національний інформаційний простір. 
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ  

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ПІДРОЗДІЛІВ 

СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗАДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

РЕГІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ  

 

Дослідження питання професійної підготовки поліцейських на 

теренах Європейського континенту свідчить, що ініціаторами 

уніфікації методів та засобів такої діяльності виступають в пергу 

чергу Німеччина, Франція, Велика Британія, результати роботи 

яких відображаються у відповідних нормативно-правових та 

організаційно-методичних заходах.   

Дійсно, висловлена на сьогодні думка з приводу особливостей 

службово-бойової діяльності спеціальних підрозділів поліції країн 

Європи є слушною, оскільки спостерігається тероризм, нелегальна 

міграція, незаконний обіг зброї та наркотичних засобів, торгівля 

людьми, підвищення інтенсивності масових заворушень соціально-

політичного та економічного характеру з урахуванням міграційних 

тенденцій через посилення напливу біженців із країн Близького 

Сходу [2, с. 4].  

Питання службово-бойової підготовки спеціальних підрозділів 

поліції країн Європейського Союзу має розглядатись у площині 

спеціального законодавства, зокрема в низці рішень Ради Європи, 

серед яких особливої уваги з огляду на предмет даного дослідження 

необхідно приділити рішенню 2008/617/JHA від 23 червня 2008 р., 

яке встановлює загальні правила застосування спеціальних 

підрозділів поліції країн-учасників у випадку настання 

антропогенних кризових ситуацій, що створюють загрозу того чи 

іншого характеру для окремих людей та суспільства в цілому [228]. 

Стаття 5 наведеного рішення Ради Європи прямо вказує на 
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можливості об’єднання професійних здобутків та матеріальних 

ресурсів відповідних країн у проведенні тренувань у рамках 

професійної підготовки підрозділів поліції спеціального 

призначення. 

Разом із тим, безпосередньо в кожній країні Європейського 

Союзу наявні власні підходи до службово-бойової підготовки 

наведених правоохоронних органів. У Франції (підрозділи RAID та 

GIPN) професійна підготовка працівників цих підрозділів включає 

в себе: штурмову, оперативну, висотну, водолазну, вогневу 

підготовку, рукопашний бій, екстремальне водіння. У межах 

першого виду підготовки відпрацьовується тактика дій при штурмі 

приміщень, транспортних засобів, другого – методів ведення 

зовнішнього спостереження, технічного зняття інформації, 

контрспостереження. У межах морально-психологічної підготовки 

використовуються комплексні методи, завдяки чому поліцейські 

навчаються зберігати почуття відповідальності й спокою у найбільш 

неочікуваних екстремальних ситуаціях.   

Із метою формування спеціальних компетентностей праців-

ників наведених підрозділів організовано заняття окремо зі 

снайперами, групами проникнення, кінологами, медиками, 

представниками групи для ведення переговорів, працівниками, що 

забезпечують оперативно-технічне супроводження [230]. 

У Німеччині новобранці спеціальних підрозділів поліції (GSG 9, 

SEK, MEK) проходять посилену загальну підготовку, у ході якої їм 

прищепляють навички самостійних дій в екстремальних ситуаціях і 

визначають можливості їх подальшого навчання та відповідної 

вузької спеціалізації за напрямом використання в межах діяльності 

тої чи іншої вузькоспеціалізованої групи. 

З урахуванням спеціалізації наведених підрозділів перевага 

віддається застосуванню методики рольових ігор, створення 

типових ситуацій із використанням макетів, що спрямовані на 

навчання ситуаційним діям, де використовуються патрони, які 

зафарбовують місце враження, а також інші допоміжні засоби з 

наглядними наслідками їх використання.  
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В Італії (ROS) професійна підготовка поліцейських 

здійснюється з урахуванням вимог загальновійськової підготовки, 

формування умінь і навичок із питань професійної поведінки з 

питань протидії терористичним проявам, затримання озброєних 

злочинців, подолання іншого силового опору, де перевага надається 

формуванню алгоритму тактики поведінки працівника поліції у 

типових ситуаціях, а також прийняття рішень за настання 

надзвичайних (позаштатних) обставин. 

Наведене надає можливість дійти висновку щодо нагальної 

необхідності імплементації основних напрацювань, які здійснені в 

межах службово-бойової підготовки працівників поліції підрозділів 

спеціального призначення країн Європейського Союзу з урахуван-

ням уніфікованих нормативно-правових актів на прикладі рішення 

Ради Європи 2008/617/JHA від 23 червня 2008 року. 

На наше глибоке переконання, на теперішній час в Україні 

дійсно назріла нагальна потреба внесення змін до існуючої системи 

професійного навчання поліцейських. Цілком очевидно, що 

пріоритетними завданнями в цій галузі зараз є модернізація, 

оптимізація, удосконалення та трансформація безпосередньо 

процесу професійного навчання поліцейських відповідно до вимог 

Конституції України та міжнародних стандартів, зокрема до 

Загальної Декларації прав людини, Європейського кодексу 

поліцейської етики, Європейської конвенції з прав людини, 

положень Лісабонської стратегії, доктринальних засад Педагогічної 

Конституції Європи. Наведені кроки нададуть можливість 

забезпечити належний рівень регіональної безпеки в Європі за 

участю нашої держави. 

 

Список літератури: 

1. Амельчаков И.Ф. Система органов внутренних дел в Европейском 

Союзе. Вестник Белгородского юридического института МВД РФ. 

2016. № 2. С. 4–9. 



Kryzys współczesnego systemu bezpieczeństwa:  
 w poszukiwaniu nowego porządku międzynarodowego                                  

28 

2. Council Decision 2008/617/JHA of 23 June 2008 on the improvement of 

cooperation between the special intervention units of the Member States 

of the European Union in crisis situations // OJ L 210, 6.8.2008, p. 73-75. 

3. La Gendarmerie aujourd’hui. Edition Atlas. Paris, 2003.  

 
 
 

Анатолій Головка  
кандидат політичних наук  

Національний інститут стратегічних досліджень  
 

БЕЗПЕКА ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ  

В УМОВАХ КРИЗИ “ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІДЕЇ” 

 

Країни Центрально-Східної Європи об’єднує не тільки 

географічна близькість кордонів, тісні економічні та політичні 

зв’язки, але й спільне минуле та етапи історичної еволюції, що 

також обумовлює їх сучасний зовнішньополітичний курс. Будучи 

протягом своєї історії ареною протистоянь між потужними 

регіональними “гравцями” більшість країн отримавши незалеж-

ність на початку ХХ ст. та переживши Другу світову війну 

опинились, де-факто, в сфері геополітичного впливу Москви, а з 

огляду на це стали виконувати функцію буферної зони в 

протистоянні між СРСР та США. Досвід «національних катастроф» 

сформував у частини країн регіону приховане почуття небезпеки та 

бажання знайти політичні та інституційні засоби захисту власного 

суверенітету, що стало однією із основних причин їх «прозахідного» 

курсу, як “реінтеграції” до Європейського простору.  

Нові виклики. В умовах сьогодення, становлячи собою частину 

ЄС та НАТО країни Центрально-Східної Європи (далі ЦСЄ) 

політично, економічно та культурно інтегровані в Євроатлантичний 

цивілізаційний простір і в той же час відчувають на собі суттєвий 

тиск Росії та вплив спричиненої її діями (російська агресія на 

Донбасі, нарощення військової присутності в окупованому Криму, 

військові навчання “Захід-2017”, втручання в виборчі процеси і т.д.) 
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політичної нестабільності в регіоні. Як слушно зазначає Олександр 

Власюк, – “зміни в міжнародній системі безпеки пов’язані із посиленням 

інтеграційних процесів на глобальному та регіональному рівнях… 

національного рівня гарантування безпеки вже недостатньо для їх 

попередження та протидії” [1, c. 55].  

До того ж, приєднання до НАТО та ЄС хоч і зміцнило позиції 

ЦСЄ як в безпековому так і в економічному аспектах все ж мало 

певні непрогнозовані наслідки. Поряд із такими позитивними 

ефектами як посилення економічної взаємодії із локомотивами 

економічного розвитку ЄС (перш за все Німеччиною), що відкрило 

їх ринок для інвестицій та використання фондів ЄС, завершення 

євроінтеграції спричинило соціальні зміни (до прикладу трудову 

міграцію) та, найголовніше, зростання взаємозалежності між 

учасниками спільного європейського ринку. 

Особливо відчутним даний взаємозв’язок став в період 

фінансової рецесії 2008 року. Показовий приклад Польщі – коли 

світовий попит на німецький експорт знизився то попит на 

промислову продукцію Польщі також впав. Загалом, у 2008 році 

через сильний взаємозв’язок економік держав членів-ЄС фінансові 

проблеми країн-боржників, не дивлячись на їх відносно невелику 

частку в спільному ринку (передусім йдеться про економіки Греції, 

Італії, Ірландії, Іспанії та Португалії), суттєво «вдарили» по всьому 

європейському співтовариству. 

Істотність вищезгаданих недоліків європейської фінансової 

системи стали особливо відчутними ще й через соціально-еконо-

мічну диференціацію західно- та центрально-східноєвропейських 

країн, “розрив” між якими можна помітити в багатьох аспектах: 

реального ВВП на душу населення [3], розміру мінімальної 

заробітної плати [4] і т. д. 

Криза довіри. Як і в Західній Європі в Центрально-Східній 

частині континенту стає відчутною криза довіри до європейських 

наднаціональних інституцій (яка посилюється на фоні міграційної 

кризи та прецеденту Brexit), одним із індикаторів чого може 

слугувати зростання рівня підтримки ультраконсервативних партій-
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євроскептиків та популістів, що створює сприятливі умови для 

продукування дезінтеграційних тенденцій серед країн-членів ЄС. 

Посилення негативного ефекту євроскептицизму відбувається ще й 

за рахунок прихованої російської антиреклами та політики 

дезінформації в доповненні до негласної підтримки вже згаданих 

євроскептиків. 

“Демократія стала лайливим словом у євроазійському політичному 

словнику, а протистояння із носіями відповідних поглядів та цінностей 

набуло характеру світоглядного антагонізму” [2, c. 94], – продовжуючи 

цю ідею можна сказати, що у випадку Європи критиці піддається не 

демократичний режим, а саме його «європейська версія» і сама ідея 

обмеження власного суверенітету та делегування частини своїх 

повноважень на наднаціональний рівень.  

Євроскептицизм та розходження у поглядах щодо майбутнього 

ЄС, що відбувається на тлі пожвавлення російської геополітичної 

активності та інших актуальних викликів спонукає країни ЦСЄ до 

самоаналізу та переоцінки своїх довгострокових цілей як в межах 

об’єднаної Європи так і в межах Північноатлантичного блоку. В 

спрощеному вигляді можна констатувати, що якщо ЄС слугував для 

країн ЦСЄ інструментом активізації соціально-економічного роз-

витку та політичної реінтеграції в європейський простір, то НАТО 

об’єднало країни ЦСЄ у реалізації спільної та скоординованої 

політики безпеки, перш за все, для стримування Росії.   

Разом з тим, важливо розуміти, що хоча НАТО та ЄС становлять 

собою блоки, які об’єднані спільними цілями в сфері безпеки та 

координують свої дії щодо стримування Росії, все ж на практиці 

(особливо протягом останніх років) наявні суттєві розбіжності в їх 

підходах. Офіційні Париж та Берлін не хочуть допустити початок 

“Холодної війни v.2.0” і в окремих аспектах намагається вести 

політику примирення із Москвою, що йде в розріз із безпековими 

пріоритетами та позицією ЦСЄ (особливо Польщі та країн 

Прибалтики). Такий розкол може слугувати тривожним свідченням 

невизначеності перспектив ЄС та НАТО в регіоні (принаймні в очах 
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широкої громадськості). Одним із показових прикладів є різна 

позиція щодо проєкту “Nord Stream 2”. 

Можливості для України. Криза міжнародної системи безпеки 

та загальний дефіцит «єврооптимізму» хоч і стали джерелом нових 

ризиків для України все ж дають їй певні можливості для активізації 

дій на найбільш пріоритетних напрямках.  

В умовах суперечностей в середині ЄС та НАТО набуває 

значення створення в регіоні ЦСЄ міждержавного об’єднання (або 

групи об’єднань) для посилення взаємодії в гуманітарному, 

економічному та безпековому сегментах. Це, зокрема, дає змогу 

посилити  взаємодію із існуючими регіональними об'єднаннями 

(«Ініціатива трьох морів») або просувати в політичній площині ідею 

формування нових (концепція Балто-Чорноморського Альянсу / 

“Міжмор’я” за участі країн ЦСЄ, включно надати їй конкретних 

“інституційних обрисів”). Взаємодія в питаннях безпеки, еконо-

мічної співпраці (включно, реалізація спільних транскордонних 

проєктів) та інших сферах не тільки  вирішує  конкретні секторальні 

завдання, але й призводить до більш тісних зв’язків між Україною та 

її сусідами-членами ЄС, що важливо зважаючи на євроінтеграційні 

прагнення України.  

Окрім того, в політико-ідеологічному плані поточний процес 

реформування Української держави та її постійна протидія внутрі-

шнім та зовнішнім викликам (що якраз і спричинено євроінтегра-

ційними намірами Києва) може стати підтвердженням життєздат-

ності “європейської ідеї” як драйвера змін в окремо взятій країні.  
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УГОДА ПРО ЗОНУ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ З ЄС  

У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

Визначаючи своє місце у міжнародному правопорядку та 

міжнародних відносинах Україна уклала низку дво- та багатосторонніх 

угод, ключовою з яких сьогодні можна вважати Угоду про асоціацію з ЄС 

[1], яка в умовах загроз національній безпеці нашої країни чітко визначила 

зовнішньополітичний вектор та дала змогу перейти від партнерства і 

співробітництва з ЄС до політичної асоціації та економічної інтеграції. В 

економічній площині з 2016 року між Україною та ЄС діє Угода про зону 

вільної торгівлі, хоча на практиці ще з квітня 2014 року ЄС в 

односторонньому порядку скасував мита для українських експортерів. 

Саме переговори про зону вільної торгівлі були ключовим елементом 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. І хоча п'ять років, які минули з 

моменту набуття чинності Угодою про ЗВТ Україна-ЄС, - це закороткий 

період, щоб робити висновки та пропозиції на середньо- та довгострокову 

перспективу, проте вже сьогодні можна визначити короткотермінові 

наслідки лібералізації торгівлі України з ЄС не лише в результаті 

досліджень, а й реального становища на ринках, особливо аграрних, адже 
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найважчим предметом переговорів про створення ЗВТ були саме 

агропродовольчі товари. 

Варто зазначити, що, по-перше, в Україні немає достатньої 

кількості проведених досліджень на тему наслідків лібералізації. 

Окремими її питаннями займалися О. Шнирков [2], В. Мовчан [3] та 

низка інших. А по-друге, практичні результати суттєво 

відрізняються від очікувань як теоретиків, так і бізнесменів у сфері 

зовнішньої торгівлі. У дослідженнях, які проводилися щодо 

розвитку української торгівлі агропродовольчими товарами в 

умовах функціонування ЗВТ з ЄС, фахівцями висловлювалися 

побоювання щодо безпеки можливого входження України на 

аграрний ринок ЄС. Багато експертів вважали, що Угода про ЗВТ 

«має перш за все стабілізуючий характер» [4], а «на позитивні 

наслідки угоди ще потрібно чекати, і європейський ринок отримає 

продукцію, яка вже тривалий час експортується Україною» [5]. 

Існуючі проблеми також стосувалися конкурентоспроможності 

агропродовольчої економіки України на ринку ЄС та питання 

надмірного імпорту з ринку ЄС. Багато експертів висловили думку, 

що угода про ЗВТ означає більш легкий доступ для компаній з ЄС 

до понад 42-мільйонного ринку українських споживачів. 

В одному з перших іноземних досліджень наслідків створення 

зони вільної торгівлі України з ЄС було зауважено, що українське 

сільське господарство отримає більш позитивні торговельні ефекти 

порівняно з промисловими секторами: збільшення експорту 

продовольчої продукції України до ЄС може досягти 50%, 

промислового лише 15% [6]. 

У 2016 році було проведено аналіз можливостей та переваг 

українського експорту продовольчої продукції на ринок ЄС після 

укладення Угоди про зону вільної торгівлі між ЄС та Україною, яка 

показала, що в умовах відкритості ринку Україна потребує 

високоефективної політики підтримки конкурентоспроможності [7], 

оскільки Україна втратила більшість своїх порівняльних переваг за 10 

років і потребує негайного вдосконалення структури експорту.  
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Україна має величезний аграрний потенціал. За останні чотири 

роки агропродовольчий сектор створив до 10-12% ВВП України і 

становив близько 17% усіх працівників, перебуваючи у трійці 

найбільших секторів економіки. 

В Україні зовнішня торгівля агропродовольчими товарами 

щороку зростає і досі характеризується позитивним сальдо. За 2009-

2018 роки експорт українських агропродовольчих товарів у всі країни 

світу більш ніж подвоївся, а імпорт - приблизно на 7%. У 2018 році 

вартість експорту агропродовольчої продукції зросла на 0,4% до 15,9 

млрд євро, а імпорт – на 2% до 3,8 млрд євро [8]. 

У 2018 році важливість країн ЄС як торговельних партнерів 

України вкотре зросла. В межах ЄС реалізовано 33% українського 

експорту (понад 5,6 млрд. євро) та 53% імпорту агропродовольчих 

товарів (понад 2 млрд. євро). За весь аналізований період у торгівлі 

агропродовольчими товарами України був відмічений позитивний 

баланс, вартість якого з року в рік зростала. У 2014 році це було 2,2 

млрд євро, а у 2018 році - 3,5 млрд євро. 

Поліпшення балансу торгівлі агропродовольчими товарами, 

головним чином за рахунок збільшення експорту, стало результа-

том лібералізації торгівлі сільськогосподарською продукцією з ЄС. 

Ринок ЄС також став «ринком безпеки», на який переорієнтувалися 

вітчизняні експортери після втрати ринку РФ. При виході на ринки 

ЄС вони можуть скористатися відносно низькими виробничими 

витратами в Україні, продаючи конкурентну продукцію. 

У процесі формування економічної політики в агропродовольчій 

галузі та оцінки інтеграції країни в економіку ЄС дуже важливим є 

аналіз показника умов торгівлі (ТоТ). За нашими підрахунками на 

підставі даних Державної служби статистики України [8] щодо ситуації 

в Україні індекс ToT для агропродовольчих товарів поступово збіль-

шувався і у 2018 році становив 106,8% порівняно з 99% у 2014 році. Ці 

дані свідчать про те, що зміни трансакційних цін експорту та імпорту 

за останні 5 років були загалом вигідними для українських експортерів.  
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До негативних факторів, які ускладнюють цінову ситуацію 

українських виробників порівняно з ЄС, можна віднести неефектив-

ну структуру українського експорту. Розрахунки показника 

структурної спеціалізації, який в Україні постійно нижчий за 1, 

показують, що Україна постачає на ринок ЄС в основному сировину 

і є досить значним споживачем продукції з високою доданою 

вартістю. Збереження цієї ситуації гальмує швидкий розвиток 

галузі та поглиблює технологічну відсталість економіки в цілому. 
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ВОДНЕ ПИТАННЯ ОКУПОВАНОГО КРИМУ  

В КОНТЕКСТІ ДЕОКУПАЦІЇ ПІВОСТРОВА 

 

За понад шість років окупації Криму проблема водопостачання 

стала найбільш актуальною для російської влади півострова. Тому 

вода може стати вагомим аргументом в процесі майбутньої 

деокупації півострова.  

До 2014 р. загальний обсяг водокористування  в Криму досягав 

1,55 млрд кубометрів, з яких 1,35 млрд куб. – це дніпровська вода, що 

подавалася Північно-Кримським каналом (ПКК) та складала 86,7% 

усього обсягу води. Інші джерела: водосховища місцевого стоку 

(понад 136 млн кубів у 2013 р.) та підземні води – 68,5 млн куб.  

Дніпровська вода переважно йшла на потреби сільського госпо-

дарства – 952 млн куб. у 2013 р. (84% усього обсягу водопостачання 

каналом). Саме тому після анексії та перекриття ПКК площа 

зрошених площ скоротилася в 10 разів – зі 130 до 13 тис. га, на 

зрошення яких щорічно витрачається 2,8 млн кубів води зі 

свердловин.  

Нестача води для сільського господарства та промисловості 

(особливо на півночі Криму) призвела до збільшення видобутку 
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підземних вод в рази [1, с. 53]. Це призводить до поступового 

зменшення їхнього обсягу та швидкої мінералізації. Така вода стає 

вже не питною, а технічною.  

У 2019 р. Крим вступає в маловодний цикл, який розтягується 

на 5−7 років. Відповідно, для цього природного етапу характерна 

невелика кількість опадів, малосніжні зими, що скорочує обсяги 

води у водосховищах природного наповнення. Саме тому на 

початок весни 2020 р. в них  залишилось менше 100 млн кубів води. 

Найбільші водосховища півострова були заповнені на 30-40%. А на 

кінець літа цей обсяг зменшився до 62,88 млн куб. – в 2 рази менше 

ніж у 2019 році [2].  

Найбільш несприятлива ситуація склалася в Сімферополі, бо в 

водосховищах, що живлять місто (загальним об’ємом 74,3 млн куб.), 

залишилось тільки 12,5 млн кубів води. Внаслідок цього окупаційна 

влада перевела кримську столицю та її передмістя на погодинну 

подачу води – 4 години на добу. Однак вирішення проблеми 

водопостачання до кримської столиці зосереджено на двох 

напрямках: перекачування води з Тайганського водосховища та 

швидке буріння нових свердловин.  

Але незважаючи на маловодний цикл та нестачу води в 

водосховищах, її повинно вистачити для місцевого населення з 

урахуванням залишків у водосховищах та видобутку підземних вод. 

За розрахунками фахівців, для забезпечення водою населення 

окупованої АР Крим (станом на 1 січня 2020 р. це 1,9 млн осіб) 

вистачить 100-105 млн кубів води. Але це без урахування російських 

туристів, військових та інших силовиків, які створюють додаткове 

навантаження на водну систему Криму.  

У той же час, саме їхні потреби у воді російська влада швидко 

забезпечує. Восени 2019 р. з невеликого за обсягом Балановського 

водосховища було прокладено трубопровід до с. Перевальне, де 

розташована російська військова база. Оскільки чисельність 

російських військових та силовиків на півострові постійно 

збільшується, це потребує додаткових обсягів води, яка стає все 

більш дефіцитною в Криму.  



Kryzys współczesnego systemu bezpieczeństwa:  
 w poszukiwaniu nowego porządku międzynarodowego                                  

38 

Відповідно, забезпечення півострову прісною водою (особливо 

військових) стає нагальною потребою для окупаційної влади, уся 

діяльність якої в цьому напрямку зводилася до постійного 

перекидання вод для забезпечення міст та збільшення видобутку 

підземних вод. Усі інші технології (наприклад, опріснення) росіяни 

вважають дорогими та не збираються їх використовувати в Криму.  

Тому головне завдання для російської влади – це відновлення 

водопостачання через ПКК з материкової України. Задля 

досягнення цієї мети Кремль вже використовує різноманітні засоби: 

від скарг в міжнародні організації на «гуманітарну катастрофу» в 

Криму до тиску на українську владу з метою «обміну води для 

півострову на Донбас» (таку ідею ще на початку 2020 р. висловив 

голова фракції «Слуга народу» в Верховній Ради Давід Арахамія).  

Останнім кроком у вирішення водної проблеми може стати 

військова інтервенція в Херсонський області та захоплення ПКК, 

про що попереджають українські та західні експерти. Однак це  

може призвести до посилення санкцій щодо РФ, тому 

найбажанішим сценарієм є все ж таки домовитися з українською 

владою, позиції якої з водного питання Криму не досить чітко 

визначені.  

Але для України водний дефіцит в Криму повинен стати  

вагомим інструментом, за допомогою якого можна примусити 

Росію як державу-окупанта, на яку покладається вся 

відповідальність за окуповану територію, суттєво збільшити її 

витрати на Крим задля забезпечення його водою. Таке додаткове 

навантаження на російський бюджет в умовах зменшення цін на 

енергоносії створить нові ризики для російської влади на тлі 

розгортання в країні соціально-політичної кризи.  

З іншого боку, бездіяльність російської влади щодо 

забезпечення кримського населення прісною водою Україна може 

використовувати для скарг на міжнародній арені та висування 

обвинувачень щодо Москви в створенні гуманітарної катастрофи на 

півострові. Це може призвести до більш жорстких міжнародно-

правових санкцій щодо країни-агресора.  



Криза сучасної системи безпеки:  
у пошуках нового міжнародного порядку                              

39 

Список літератури: 

1. Доклад о состоянии окружающей среды на территории 

Республики Крым в 2019 году. Симферополь, 2020.  

2. Мониторинги по обзору состояния рек «ФГУП «Крымское 

управление гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды». URL: http://meteo.crimea.ru. 

 
 

Михайло Грабинський 
асистент 

Львівський національний університет 
імені Івана Франка 

 

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ТА ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ 

СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

 

Система економічної безпеки держав Східної Європи 

складається з політичної, правової та власне економічної складової. 

При цьому усі ці елементи існують у гармонії та чіткій взаємодії. 

Якщо мова йде про правову складову цієї безпеки, то слід 

насамперед згадати, що у «Декларації про встановлення нового 

міжнародного економічного порядку» (затвердженої резолюцією 

ГА ООН у 1974 році) містяться положення, що застосовуються 

державами лише частково в силу їх суперечливого характеру щодо 

існуючого міжнародного економічного правопорядку та правил 

ведення міжнародних відносин, а саме щодо невідповідності заста-

рілих положень згаданої Декларації потребам ринкової економіки. 

Однак, резолюції Генеральної Асамблеї ООН можуть 

опосередковано впливати на міжнародні фінансово-кредитні 

відносини, як-от наприклад, резолюція від 27 березня 2014 року 

A/RES/68/262 «Територіальна цілісність України». Відповідно до цієї 

резолюції, Генеральна Асамблея закликає всі держави не 

порушувати державний суверенітет України будь-якими засобами 

та способами, до яких зокрема, можна віднести – економічну та 

фінансово-кредитну співпрацю [1].  
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Ця резолюція (яка має лише рекомендаційний характер) 

посприяла тому, що суб’єкти міжнародного права запровадили 

економічні санкції щодо Російської Федерації. При цьому це 

стосується не лише держав, а й міжнародних організацій. 

Наприклад, якщо б Росія клопотала (подала заявку) до 

Міжнародного валютного фонду чи до Міжнародного банку 

реконструкції та розвитку (в рамках групи Світового банку) щодо 

співфінансування, кредитування чи ґранту для покращення 

інфраструктури шляхом будівництва «Кримського (Керчинського) 

моста», то їй обов’язково мали б відмовити, адже це визнавалося б 

сприянням порушенню територіальної цілісності та державного 

суверенітету України. 

Також міжнародне економічне право використовує норми 

«м’якого права» (soft law), які є важливим інструментом для 

міжнародних економічних правовідносин, як-от, Заключний акт 

Наради з  безпеки і співробітництва в Європі 1975 року 

(м. Гельсинкі). 

Оскільки міжнародне право не містить імперативної норми, що 

забороняла б суб’єктам брати на себе зобов’язання у 

односторонньому порядку, у деяких випадках односторонні акти 

держав (нотифікація, визнання, відмова, обіцянка, завірення) 

можуть бути причиною виникнення міжнародних правових 

зобов’язань. Однак, такі акти повинні містити наступні елементи:  

1. Воля конкретного суб’єкта міжнародного права на виникнення 

такого зобов’язання; 

2. Незалежність від волі інших суб’єктів міжнародного права; 

3. Правові наслідки стосуватимуться лише волі суб’єкта, що про це 

заявив, та не стосуватимуться третіх сторін [2, с.105-106]. 

Для прикладу, Міністерство фінансів Республіки Польща у 

2017 році заявило на прес-конференції та через свій офіційний 

аккаунт в Твіттері про те, що польська економіка перебуває в 

настільки хорошому стані, що Польща має змогу відмовитись від 

кредитної лінії МВФ на суму понад 9 млрд доларів США [3; 4]. 

Аналогічну заяву від імені України ще у 2002 році зробив тодішній 
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Президент України Леонід Кучма, при цьому використавши 

недипломатичний тон, назвавши типові вимоги МВФ, спрямовані 

на покращення платіжного балансу України – «диктаторськими» 

[5]. Україна заявляла про небажання отримання нового кредиту 

МВФ також і у 2018 році [6]. 

Фактично такі заяви (включаючи їх характер, зміст та тон) 

можна вважати одностороннім усним актом держави у сфері 

міжнародних публічних фінансово-кредитних правовідносин. 

Також односторонні акти мають достатньо вагоме значення серед 

джерел, якими послуговується міжнародне фінансове право. Однак 

ми розуміємо, що це здебільшого можуть бути політичні заяви, 

адже проголошуються вони, зазвичай, перед черговими виборами, 

та не завжди мають на меті виникнення реальних правових 

наслідків. 

Односторонні акти умовно можна поділити на такі три групи: 

1. Акти, що створюють нові зобов’язання для суб’єкта, що їх 

декларує; 

2. Акти, що підтверджують та забезпечують права суб’єкта; 

3. Акти, згідно яких суб’єкт міжнародного права відмовляється від 

певних суб’єктивних прав у визначеній сфері міжнародних 

правовідносин [2, с.105]. 

Згадані вище заяви високопосадовців, відповідальних за 

визначення зовнішньої фінансово-кредитної політики держави, 

відносяться до третьої групи односторонніх актів – «акти, якими 

держави фактично відмовляються від своїх суб’єктивних прав». Хоча 

історія знає приклади односторонніх актів інших груп. Прикладом 

можуть слугувати заяви держав про намір стати членом 

Міжнародного валютного фонду (або іншої, схожої за діяльністю 

міжнародної неурядової організації), з метою термінового (у 

найкоротші терміни) залучення кредитних коштів для “порятунку” 

своєї економіки.  

Яскравим прикладом є бажання вступити СРСР до МВФ, 

правда через невиконання формальних вимог, Радянський союз не 
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встиг стати членом цієї міжнародної організації та вступити з нею у 

фінансово-кредитні відносини [7]. 

Таким чином, система економічної безпеки Східної Європи 

потребує значного перегляду та оновленого правового регулювання, 

адже наразі не може в повному обсязі задовольнити всі економічні 

потреби держав відповідного регіону. 
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ВПЛИВ ПЕРЕОБРАННЯ АНДЖЕЯ ДУДИ  

НА УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ВІДНОСИНИ 

 

Анджей Дуда вдруге став президентом Польщі на виборах, що 

відбулись 12 липня 2020 року. Перемога Дуди стала причиною 

невдоволення багатьох поляків, переважно через його внутрішню 

політику, що засновується на традиційних уявленнях про сім’ю та 

патріотизмі. Та хоч зовнішньополітичні пріоритети Дуди на час 

другої каденції поки що не такі чітко окреслені, безпека стала одним 

з ключових елементів його передвиборчої агітації. 

Співпраця з Україною сприяє забезпеченню безпеки Польщі у 

багатьох напрямках. Наприклад, енергетична безпека була одним з 

основних питань, що міністри закордонних справ України та 

Польщі розглянули 28 липня 2020 року у Варшаві. Сторони 

обговорили взаємодію у сфері енергетики та важливу роль, яку 

Україна та Польща відіграють у гарантуванні енергетичної безпеки 

Європи. Задля забезпечення енергетичної безпеки міністри 

наголосили на необхідності подальшого розвитку трьохстороннього 

меморандуму 2019 р. між Україною, Польщею та США. Дмитро 

Кулеба та Яцек Чапутович висловили занепокоєння запланованим 

російським проектом «Північний потік-2» та підкреслили, що 

будуть намагатись не допустити його реалізації. 

За словами Надзвичайного і Повноважного Посла України в 

Республіці Польща Андрія Дещиці, переобрання Дуди не передба-

чає значних змін в українсько-польських відносинах. Ще під час 

першої каденції Анджей Дуда проявив особисту зацікавленість у 

налагодженні двосторонньої співпраці, що позитивно вплинуло на 

динаміку відносин. На думку посла, Дуда налагодив контакти з 



Kryzys współczesnego systemu bezpieczeństwa:  
 w poszukiwaniu nowego porządku międzynarodowego                                  

44 

Порошенком, а потім і з Зеленським, як на офіційному рівні, так і 

на особистому. 

Позитивний вплив на розбудову відносин матиме офіційний 

візит президента Польщі до Києва, що запланований на жовтень 

цього року. Під час телефонної розмови 11 вересня глави держав 

обговорили епідеміологічну ситуацію та методи боротьби з її 

наслідками для економік обох держав, ситуацію на Донбасі, а також 

питання історичної пам’яті. При цьому сторони зійшлись на необ-

хідності поглиблення співпраці на основі взаєморозуміння та пова-

ги, що сприятиме інтенсифікації українсько-польських відносин. 

Економічна складова двосторонньої співпраці значною мірою є 

усталеною та не зазнає великих змін через переобрання Дуди. 

Важливо підкреслити, що у першому кварталі 2020 року Польща 

зайняла 4 місце серед торгівельних партнерів України, що свідчить 

про важливість даного співробітництва. 

У зверненні до Національних зборів після переобрання Анджей 

Дуда згадав про Україну. У контексті безпеки Дуда наголосив на 

важливості 2022 року, коли Польща головуватиме в ОБСЄ. На думку 

президента, це надасть можливість просувати основну ідею, якої 

Польща дотримується вже давно, – сила права, у даному випадку – 

міжнародного права. «Мир за допомогою міжнародного права є 

важливим завданням на майбутнє, яке ніколи не закінчиться. Це 

важливе завдання, яке полягає у відновленні повного суверенітету та 

територіальної цілісності і для нашого сусіда – України.» – заявив 

Дуда. Та лейтмотивом все ж стало бажання бути «президентом 

польських справ», що передбачає більшу концентрацію уваги 

президента на внутрішній політиці, це ж може негативно 

відобразитись на розвитку українсько-польських відносин. 

Існує й протилежна думка, яку опозиційні сили висловлювали 

ще під час передвиборчої гонки. Зокрема, Олександр Мишальський, 

керівник виборчого штабу Рафала Тшасковського у Південній 

Польщі, зазначав, що в уряду Дуди немає толерантності до трудових 

мігрантів, і це становить проблему у відносинах з сусідами, в тому 

числі й з Україною. Виходом з цієї ситуації він вважає лібералізацію 
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трудового законодавства Польщі та продуктивний діалог з 

українцями, що приїжджають до Польщі на роботу. Та з перемогою 

Дуди шанси на такі зміни фактично зникають, адже вони йдуть 

усупереч курсу президента. 

Отже, переобрання Анджея Дуди безперечно матиме вплив на 

подальшу розбудову українсько-польських відносин. Враховуючи 

передвиборчу кампанію та заяви, зроблені вже на посаді президента 

Польщі, можна припустити, що друга каденція Дуди буде 

спрямована на першочергове вирішення внутрішніх питань, проте 

у сфері зовнішніх зносин саме Україна займатиме провідну роль як 

необхідний елемент системи регіональної безпеки. При цьому ряд 

проблемних питань, що частково суперечать політичній програмі 

Дуди, зокрема позиція українських мігрантів у Польщі, ризикують 

залишитись невирішеними.  
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CPEC (CHINA−PAKISTAN ECONOMIC CORRIDOR) 

PARTNERSKA WSPÓŁPRACA, CZY EKSPANSJA? 

 

Chińska Republika Ludowa w ramach projektu CPEC prowadzi w 

Pakistanie szereg inwestycji infrastrukturalnych. Obejmują one rozwój 

energetyki, infrastruktury przesyłowej oraz transportowej (kolejowej I 

drogowej). Dla Pakistanu jest to korzystne, gdyz umożliwia 

zmniejszenie dystansu technologicznego względem Indii oraz stwarza 

warunki do rozwoju gospodarczego. Jednak rodzi tez poważne 

zagrożenia dotyczące suwerenności państwa. Chińskie korporacje 

starają się przejąć kontrolę nad pakistańskim sektorem energetycznym, 

a także nad portem morskim w Gwader. Co raz bardziej widoczne 

zaangażowanie Chin w Pakistanie jest także ważnym czynnikiem zmian 

geopolitycznych w regionie. Islamabad był dotąd postrzegany jako 

istotny członek proamerykanskiej koalicji. Obecnie miejsce USA starają 

się zająć Chiny. Obserwowane jest także pewne zbliżenie Pakistanu do 

Rosji. Celem tych działań w wymiarze lokalnym może być walka o 

wpływy w regionie z Indiami, rzadzonymi przez nacjonalistów 

Narendry Modiego. 
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ФЕНОМЕН ЛЬВОВА У КОНТЕКСТІ ОСНОВНИХ  

ПОЛОЖЕНЬ КРИТИЧНОЇ ГЕОПОЛІТИКИ 

 

Класична геополітика як наукова дисципліна традиційно 

виходила з передумов, що просторове положення країн чи регіонів, 

їхній ресурсний та силовий потенціал великою мірою здатні 

детермінувати міжнародні відносини і світову політику. За останні 

роки постмодерністські зміни зачепили й цю науку.  Його 

прихильники висловили припущення, що не лише статичні 

елементи просторових структур, а й мисленні маніпуляції про різні 

комбінації національної, регіональної та локальної ідентичності, 

національні міфи та стереотипи, прагнення етнічних, релігійних та 

різних інших соціальних спільнот здатні формувати уявлення про 

геополітичні інтереси та дати поштовх до коригування національ-

них інтересів країни. Це обумовило появу низки нових методів 

дослідження, зокрема, дискурс-аналізу, політичної ідентичності, 

формування політичного бренду територій, що отримали загалом 

назву “критичної геополітики”. 

Зачинателем теорії критичної геополітики вважаються 

американські вчені Джерард О'Тоал і Джон Егнью [O'Tuathail, 

Agnew 1992]1. Можна стверджувати, що критична геополітика  

вийшла за рамки дослідницьких завдань, які беруть до уваги лише 

фізичні кордони, інститут державної влади та зовнішні умови. У 

                                                           
1 O'Tuathail G., Agnew J. Geopolitics and discourse: practical geopolitical reasoning in 

American foreign policy // Political geography. 1992. Vol. 11. No. 2. P. 190-204. 
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сферу інтересів критичної геополітики увійшли соціальні науки, 

питання глобалізації, ідентичності і суверенітету.2 

Феномен території проживання є найважливішим у процесі 

самоідентифікації країни, регіону чи навіть локальних місць, якими 

можуть бути, наприклад, великі міста. Простір власного 

проживання з усіма його перевагами і недоліками, історичною 

спадкоємністю та культурними традиціями, міжнаціональними та 

міжконфесійними відносинами, соціальними та економічними 

проблемами часто  сприймається як об’єднавчий фактор, 

утверджується у свідомості та ментальності як об’єкт відмінності, а 

іноді, й гордості і власності, як елемент протиставляння себе іншим, 

насамперед сусіднім народам,  частинам своєї ж країни чи іншим 

містам. Регіональна та локальна ідентичність проявляється також у 

формі поєднання різних  соціально-психологічних елементів та 

політичної культури населення. 

До особливих міст, що мають добре виражену локальну 

ідентичність, виробили і вдосконалюють свій політичний візерунок, 

а відтак відчутно впливають на суспільний розвиток  області, 

Галичини та й усієї України належить і найбільше місто Західної 

України Львів.  За багатьма ознаками Львів підпадає під засади 

сучасної критичної геополітики.  

Львів було засновано галицько-волинським князем (королем) 

Данилом приблизно у 1231-1235 роках (перша згадка від 1256 року) 

на межі історичних Галичини та Волині, на перетині важливих 

торговельних шляхів, на стику Прикарпаття (Опілля) та горбів 

Розточчя. Близько 1272 року місто стало столицею Галицько-

Волинського князівства. І хоча досить скоро Львів був захоплений 

Королівством Польським, а його етнічний склад населення 

поступово змінився, проте його первородне руське (праукраїнське) 

походження стало основою тривалих домагань українського народу 

за своє національне визволення. Маючи високий політико-

                                                           
2 Окунев И.Ю. Критическая геополитика и посткритический сдвиг в исследовательской 

парадигме геополитики/ Критическая геополитика. Сборник статей Выпуск № 1.- 2014.- 

С.8-25. -160 с. 
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адміністративний статус, оскільки Львів був центром земель, країв, 

воєводств чи областей тих держав, до складу яких входив, він 

знаходився переважно на окраїні цих держав. Географічною 

особливістю міста є його розташування на Головному 

європейському вододілі, що також має свій символізм. А 

знаменною геополітичною ознакою є його контактний характер на 

стику західноєвропейської (католицько-протестантської) та 

східноєвропейської (православної) цивілізацій. Вже у складі Австро-

Угорщини Львів став осередком українського та польського 

національно-визвольних рухів. Тут було багато прикладів створення 

українських політичних організацій («Весна народів» та Головна 

Руська Рада 1848 р.) та спроб утвердження власної державності 

(Західноукраїнська Народна Республіка 1918 р. та Українська 

держава 1941 р.). Саме у Львові наприкінці 80-их років ХХ ст. визріли 

найпотужніші культурно-просвітницькі та політичні сили, що 

виборювали незалежність України (Народний Рух, Товариство Лева, 

багато партій та ін.). Зрештою, і тепер місто є провідним центром 

багатьох національно-демократичних сил. Тобто стикове 

міжцивілізаційне та прикордонне розташування вже само по собі 

створило імідж контактної функції міста та провідного центру 

державницьких змагань. 

Етнічний та конфесійний склад населення упродовж його 

історії істотно змінювався. Окрім корінного українського населення, 

котре згодом протягом багатьох століть тут було у меншості, 

основну частину його мешканців тривалий час становили поляки та 

євреї, але частка інших народів була незмірно більшою, ніж в інших 

сусідніх великих містах. Тут проживали чисельні і самобутні 

громади  німців і вірмен, росіян і сербів, молдаван і угорців, татар і 

греків. Католики і греко-католики, православні та іудеї, численні 

громади протестантів творили яскраву релігійно-конфесійну 

мозаїку міста. Всі вони залишили свій неповторний слід в 

архітектурі міста, насамперед у величі і розмаїтості храмів, у 

цікавому переплетінні мов (львівська говірка, ґвара), у численних 

зразках духовного надбання (театри та музичні школи), наукових 
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здобутках (університет, львівська економічна, математична та 

львівсько-варшавська філософська школи та ін.), освіті та 

шкільництві (діяльність Товариства «Просвіта», НТШ, Пласт), 

господарських досягненнях (кооперативний рух), традиціях 

толерантного щоденного співжиття. У Львові надрукували першу в 

Україні книгу, започаткували першу залізницю,  трамвай, пошту 

європейського зразка. Історичний центр Львова внесено до списку 

Світової спадщини ЮНЕСКО. У місті розташована найбільша 

кількість пам'яток архітектури в Україні. І зараз Львів вважається 

провідним центром культурного життя, місцем численних 

фестивалів, спортивних змагань, туризму не лише 

загальнонаціонального, а й міжнародного рівня. Тобто, Львів має усі 

підстави вважатися духовною та культурною столицею України, 

містом історичної пам’яті поляків, євреїв та інших народів. 

Культурне лідерство та елітарність - це ще додаткові виміри 

критичної геополітики. 

Цілком новим виміром новітніх геополітичних уявлень можна 

вважати центральне положення міста у слов’янському просторі. 

Постійні намагання Росії і росіян як найчисленнішого народу 

перебрати на себе лідера слов’янського світу і виробити на основі 

цього відповідну ідеологію панславізму чи «русского мира» 

потребують сконсолідованого опору у формі культурного і 

просвітницького протистояння. Саме у Львові як географічно 

найбільш вдало розташованому місті на стику проживання східних 

і західних слов’ян при відносно недалекому поширенні 

південнослов’янських народів, а також, враховуючи історичні та 

культурні надбання, можливості вивченні практично всіх 

слов’янських мов у Львівському національному університеті імені 

Івана Франка, варто створити Міжнародний слов’янський центр, 

позбавлений будь-яких політичних чи тим більше ідеологічних 

завдань. Такий задум, на нашу думку, має перевагу для втілення 

лише у великому нестоличному місті, оскільки будь-яка столиця 

апріорі буде підозрюватись в упереджених діях. Цей аргумент 

також можна розглядати з позицій критичної геополітики.  
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СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД США ДО ВІДНОСИН З КНР  

ЗА ЧАСІВ ПРЕЗИДЕНТСТВА ТРАМПА 

 

Прихід у Білий дім нової адміністрації на чолі з Дональдом 

Трампом у січні 2017 року, ознаменував собою кардинальну зміну 

підходу США до відносин з комуністичним Китаєм. Раніше за часів 

адміністрації Барака Обами,  вище керівництво та офіційні особи 

США, наприклад Державний секретар Хіларі Клінтон та Віце-

президент Джо Байден, неодноразово озвучували позицію, що 

піднесення та зростання Китаю не є викликом для США. Навпаки, 

обидві країни значно більше виграють від співпраці, ніж від 

конфлікту, й спільними зусиллями зможуть вирішити чимало 

світових викликів та проблем [1]. 

Проте не зважаючи на такий поміркований та лояльний підхід, 

з приходом до влади у Китаї Сі Цзіньпіна відносини обох країн 

значно ускладнилися. Китай за правління Сі став більш агресивним 

та цілеспрямованим. Звинувачення на адресу Китаю у шпіонажі, 

хакерських атаках, та крадіжках інтелектуальної власності, 

спорудження штучних островів у Південно-Китайському морі стали 

тому підтвердженням. На зміну кооперативному та партнерському 

ставленню до КНР прийшов більш реалістичний, скептичний та 

часто доволі критичний погляд на офіційний Пекін. Такий новий 

підхід ліг в основу нової стратегії  США до відносин з КНР. 

Вперше така зміна була продемонстрована ухваленням нової 

Стратегії Національної Безпеки США, що була оприлюднена 18 

грудня 2017 р. [2]. У документі зазначається, що США реагуватимуть 

на зростаючі політичні, економічні та військові виклики, з якими 

країна стикається по всьому світу [2]. 
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«Китай і Росія кидають виклик американській могутності, 

впливу та інтересам, намагаючись підірвати безпеку та процвітання 

США. Вони твердо вирішили зробити економіку менш вільною та 

менш справедливою, наростити власні військові сили та 

контролювати інформацію та дані, щоб придушувати своє 

суспільство та розширити свій вплив» [2]. 

«Ці виклики вимагають від Сполучених Штатів переосмислення 

політики останніх двох десятиліть - політики, заснованої на 

припущенні, що взаємодія з конкурентами, та їх включення до 

міжнародних установ та глобальної торгівлі перетворить їх на 

доброякісних суб'єктів та надійних партнерів. У більшості випадків 

це припущення виявилося помилковим» [2].  

Згодом після оприлюднення оновленої Стратегії Національної 

Безпеки, влада США презентувала оновлену Стратегія Національної 

Оборони США у січні 2018 року. 

У ній ще більше детально, та відверто характеризує стан справ 

у світі, та середовище з яким стикаються Сполучені Штати 

Америки. 

«Стратегія національної оборони США побудована на 

очікуванні нової ери посилення міжнародної конкуренції, для якої 

характерні зростаючі політичні, економічні та військові виклики, з 

якими стикаються Сполучені Штати» [3].  

У документі вказується на «відродження довгострокової 

стратегічної конкуренції» за участю «ревізіоністських сил» [3]. 

В якості головних викликів зазначаються дві країни: Китай і 

Росія. «Стає все більш очевидним», що обидві країни «хочуть 

сформувати світ у відповідності зі своєю авторитарною моделлю - 

отримати право вето на рішення інших країн в області економіки, 

дипломатії і безпеки» [3]. 

Відносини обох країн значно погіршилися починаючи з 

березня 2018 р., коли  адміністрація Д. Трампа оголосила про 

введення низки тарифних заходів проти КНР. Як зазначає Найл 

Фергюсон, старший науковий співробітник Інституту Гувера 
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Стенфордського університету у свої колонці для видання 

«Bloomberg»: 

«Ми перебуваємо біля підніжжя холодної війни. Це були слова 

Генрі Кіссінджера, коли я брав у нього інтерв’ю на форумі у Пекіні 

минулого листопада» [4]. 

За словами пана Фергюсона, таке спостереження саме по собі не 

було якоюсь несподіванкою [4]. Те що розпочалося на початку 2018 

р. як торгівельна війна через введення тарифів на товари, та 

звинувачень у крадіжці інтелектуальної власності, до кінця року 

трансформувалося у технологічну війну через глобальне 

домінування китайської компанії «Huawei Technologies Co.» у 

телекомунікаційних мережах 5G [4]. 

Також набрало обертів ідеологічне та політичне протистояння 

зокрема через утримуванням Пекіном, у «таборах перевиховання», 

мільйонів уйгурів  в китайському регіоні Сіньцзян, придушення 

демократичних протестів у Гонконзі,  ескалація старих 

суперечностей щодо Тайваню та Південно-Китайського моря [4]. На 

даний момент відносини США та Пекіна перебувають у їх 

найнижчій точці, з часів поїздки Президента Ніксона до Пекіну у 

1972 р..  

Пандемія COVID-19 тільки посилила суперечності між 

країнами, адже Сполучені Штати звинувачують Комуністичну 

Партію Китаю у приховуванні інформації про розповсюдження 

SARS-CoV-2 на початкових етапах пандемії, у грудні 2019 р., та 

економічній руйнації, що настала внаслідок вимушених 

карантинних заходів по всьому світу.  

В якості підсумку, та задля цілісного розуміння стратегічного 

підходу США до відносин з КНР, варто звернути увагу на 

нещодавній виступ державного секретаря США Майка Помпео в 

Президентській бібліотеці Річарда Ніксона 23 липня 2020 р. [5]. 

У своїй промові під назвою "Комуністичний Китай і майбутнє 

вільного світу" держсекретар США оголосив, що «стара парадигма 

сліпої взаємодії з комуністичним Китаєм провалилася», та оголосив  
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про новий підхід до Комуністичної партії Китаю (КПК): «Не довіряй 

та перевіряй» [5]. 

Він засудив Китай за нечесні торговельні практики, крадіжки 

інтелектуальної власності, порушення прав людини в Сіньцзяні та 

Гонконгу, та агресивні дії у Східному та Південно-Китайському 

морях. Ця промова підсумувала, та завершила низку звернень 

вищих посадових осіб США, присвячених зростаючим глобальним 

викликам з боку КНР для усього вільного світу [5]. 

Отже, можна чітко зробити висновок про зміну стратегічного 

підходу з боку США до відносин з комуністичним Китаєм. 

Адміністрація Президента США Д. Трампа вважає та активно 

артикулює, що попередній підхід до Китаю виявився помилковим 

та зазнав повної невдачі. Сподівання, що внаслідок економічної 

лібералізації Китаю також відбудеться його політична лібералізація 

не справдилися. За таких умов, США цілком логічно, та зрозуміло 

змінюють стиль своєї взаємодії з КНР, на такий, що більше 

відображає реальний стан справ між двома країнами, і краще 

відповідає американським інтересам. 

 

Список літератури: 

1. Clinton, Hillary. "America's Pacific Century". Foreign Policy. October 11, 

2011. URL: - https://foreignpolicy.com/2011/10/11/ americas-pacific-

century. 

2. The White House, National Security Strategy of the United States of 

America, Washington, D.C., December 2017. URL: 

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-

12-18-2017-0905.pdf. 

3. Jim Mattis, Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United 

States of America: Sharpening the American Military’s Competitive 

Edge, U.S. Department of Defense, January 20, 2018. 

URL : https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-

National-Defense-Strategy-Summary.pdf. 

4. Ferguson, Niall.” America and China Are Entering the Dark Forest”. 

Bloomberg Opinion. July 5, 2020. URL : 



Криза сучасної системи безпеки:  
у пошуках нового міжнародного порядку                              

55 

https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-07-05/is-the-u-s-in-

a-new-cold-war-china-has-already-declared-it?sref=ojq9DljU. 

5. Michael R. Pompeo, Secretary of State. Communist China and the Free 

World’s Future. The Richard Nixon Presidential Library and Museum, 

Yorba Linda, California. July 23, 2020. URL: https://www.state.gov/ 

communist-china-and-the-free-worlds-future/. 

 

 
Святослав Кавин  

аспірант 
Львівський національний університет 

імені Івана Франка 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ЄС  

ТА КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 

Найважливішим результатом формування інформаційного 

суспільства стало виникнення глобального інформаційного 

простору, в якому розгорнулася гостра боротьба за досягнення 

інформаційної переваги. Інформаційне суспільство сформувало 

нові форми конфліктів – інформаційні, з якими раніше не 

стикалось, і які є значно інтенсивніші та маштабніші і відповідно 

представляють серьозну загрозу для безпеки держав та суспільства.  

В цьому контексті, проблематика нормативно-правової 

платформи забезпечення інформаційної безпеки Європейського 

Союзу в контексті можливої кореляції законодавств країн ЄС в сфері 

інформаційної безпеки з метою оптимізації законодавчої бази ЄС в 

умовах диверсифікації зовнішніх відносин в системі міжнародної 

безпеки поки що недостатньо дослідженна.  Водночас сучасний 

контекст політики ЄС та державної політики національної безпеки  

країн ЄС потребує комплексного дослідження у контексті 

забезпечення національних інтересів, вироблення дієвих механізмів 

захисту інформаційного простору, дослідження політико-правових  

механізмів побудови системи інформаційної безпеки. Саме у 
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вирішенні цього наукового завдання й полягає теоретичне та 

прикладне значення такого дослідження. 

Події останніх років в світі, які викликані кризою міжнародної 

системи безпеки, показали неготовність сучасного суспільства 

протистояти інформаційним війнам, а інформаційна політика в 

цілому потребує удосконалення. А оскільки підходи до 

забезпечення інфрмаційної безпеки у країнах Європейського 

Союзу, наразі не є уніфікованими, що зумовлено їх геополітичною 

специфікою, то вирішення питань законодавчого забезпечення 

інформаційної безпеки набули невідкладного характеру.   На даний 

час в ЄС та і в кожній країні-учасниці ЄС наявна досить солідна 

нормативно-правова база у цій сфері, але проблема полягає у 

певному неузгодженні законодавств країн ЄС у підходах до 

вирішення окремих питань забезпечення інформаційної безпеки, 

що суттєво знижує ефективність правового регулювання у цій сфері. 

Відповідно вирішення питань законодавчого забезпечення 

інформаційної безпеки набули невідкладного характеру.  

Вивчення практики європейських країн у побудові власних 

моделей правового забезпечення інформаційної безпеки, а також 

аналіз відповідних міжнародних правових документів дає підстави 

відмітити відсутність єдиної моделі національної системи правового 

забезпечення інформаційної безпеки. І все ж країнам ЄС вдалось 

сформували в певному сенсі дієву систему інформації безпеки, хоча 

водночас з тим, кожна країна має свої закони, положення, інструкції 

щодо врегулювання питань інформаційної безпеки. Відповідно 

створення ефективного і надійного забезпечення інформаційної 

безпеки в умовах трансформації міжнародної безпеки та 

багатовекторності зовнішньополітичного курсу ЄС є надзвичайно 

актуальне і очевидне. І досвід країн ЄС в цьому аспекті дає грунтовні 

засади для формування   глобальної системи міжнародної безпеки, 

зокрема в умовах сьогоднішньої кризи та нестабільності в світових 

міжнародних відносинах.  

Оскільки країни ЄС є учасниками міжнародної організації 

«Європейський Союз», а більшість із них є учасниками міжнародної 
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організації НАТО, то  на національну законодавчу платформу  

кожної із держав поширюються стандарти цих міжнародних 

організацій щодо інформаційної політики та забезпечення 

інформаційної безпеки. Це, зокрема, стандарти НАТО щодо захисту 

інформації, викладені у Документі СМ (2002)49 «Безпека в 

Організації Північноатлантичного договору (НАТО)» (Document C-

V(2002)49 : Security within tne North Atlantic Treaty Organization 

(NATO)), офіційна політика НАТО у сфері кіберзахисту (NATO 

Bucharest Summit Declaration, 3 April 2008), стратегічна концепція 

кібербезпеки, сформульована на Лісабонському саміті (NATO 

Lisbon Summit Declaration, 20 Nowember 2010), й уточнена за 

результатами Варшавського саміту (NATO Warsaw Summit 

Communiqué, 9 July 2016). Окрім того, стандарти європейської 

інформаційної безпеки втілені у «Єдиних критеріях безпеки 

інформаційних технологій» (Common Criteria for Information 

Technology Security Evaluation.), де застосовано модель тріади CIA 

(CIA Triad), яка передбачає такі основні характеристики 

інформаційної безпеки, як  конфіденційність, цілісність 

та  доступність, а сучасне бачення ЄС проблематики інформаційної 

безпеки, окреслено в документі Європейської Комісії «Мережева та 

інформаційна безпека: європейський політичний підхід» 

(Communication from the European Commission: Network and 

Information Security: Proposal for a European Policy Approach. COM 

(2001)). Також необхідно відмітити, що Європейський Союз надає 

особливої уваги питанням правового забезпечення інформаційної 

безпеки, при цьому першочергового значення набувають питання 

протидії  кіберзагрозам, які є складовими процесу забезпечення 

інформаційної безпеки. В цьому напрямку активно реалізується 

програма «Безпечніший Інтернет» (Safer Internet). 

Аналізуючи законодавчу базу ЄС в сфері забезпечення 

інформаційної безпеки слід відмітити, що досвід розвинених країн, 

зокрема країн ЄС  показує, що потужний захист від викликів 

інформаційних війн може бути реалізований тільки за умов 

ефективної та обґрунтованої стратегії інформаційної безпеки, 
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наявності дієвої системи інформаційної безпеки та відповідних 

механізмів управління нею. Тому досить важливим є досвід кожної 

країни Європейського Союзу у процесі становлення та розвитку 

інформаційного суспільства. Тож дослідження, оцінка та 

імплементація позитивного досвіду кожної з країн ЄС мають 

важливе значення при розбудові системи забезпечення 

інформаційної безпеки Європейського Союзу.  

 

 
Ярослав Кавин 
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ЗАКОНОДАВЧА ПЛАТФОРМА ІНФОРМАЦІЙНОЇ  

БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ  

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

 

Зовнішньополітичний курс України зорієнтований першо-

чергово на стратегію розвитку країн-учасниць Європейського Союзу 

в інформаційній сфері. При чому, з огляду на геополітичне 

положення України, її провідним орієнтиром є передусім країни 

Центральної та Східної Європи, а також країни Балтії, адже саме 

вони є успішним прикладом втілення в життя оптимальної моделі 

інформаційного суспільства шляхом створення розвиненої інфра-

структури інформаційних технологій. Аналіз, оцінка та викори-

стання позитивних здобутків цих європейських країн мають важли-

ве значення при розбудові системи забезпечення інформаційної 

безпеки в Україні,  
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Важливою складовою забезпечення інформаційної безпеки 

держави є міжнародна діяльність України у контексті нормативно-

правової складової, як міцної законодавчої платформи. Аналіз 

міжнародного інформаційного простору дає підстави стверджу-

вати, що Україна, до речі, як і інші європейські держави, стала 

об’єктом інформаційних атак, спрямованих на встановлення 

контролю над усіма сферами існування держави. Тому нерозуміння 

важливості проведення з боку України акцій інформаційного 

впливу задля підтримки своїх національних інтересів і державної 

політики за кордоном, завдає державі величезних економічних, 

політичних, іміджевих та інших збитків.   

В Україні на інституційному рівні забезпеченням окремих 

напрямків інформаційної безпеки, протистояння зовнішньополі-

тичним впливам,   опікуються ряд органів державної влади, зокрема:  

Міністерство інформаційної політики, Національна рада України та 

Державний комітет з питань телебачення й радіомовлення, 

Національна комісія державного регулювання у сфері зв’язку та 

інформатизації, МЗС України, МВС України, СБ України, Державна 

служба спеціального зв’язку та захисту інформації, МО України, 

СЗР України тощо. Проте, відсутність суб’єкта юридичної 

координації зусиль забезпечення національної безпеки в 

інформаційній сфері ускладнює ефективне забезпечення інформа-

ційної безпеки держави в тому числі протидії кіберзагрозам. Адже 

кожне відомство виконує виключно свою функцію, не знаючи, що 

роблять інші відомства в цій сфері.  

Важливим вбачається досвід інших країн Європейського 

простору, які проходили аналогічний шлях євроінтеграції. Тож 

дослідження, оцінка та імплементація позитивних набутків цих 

країн мають неабияке значення при розбудові системи 

забезпечення інформаційної безпеки в Україні, та створення 

законодавчої платформи у цій сфері інтегрованої з нормативно-

правовою базою Європейського Союзу.  
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UNIA EUROPEJSKA WOBEC ZAGROŻENIA TERRORYZMEM – 

PRZECIWDZIAŁANIE WSPÓŁCZESNEMU KRYZYSOWI DLA 

BEZPIECZEŃSTWA PRZY KOINCYDENCJI RYZYKA DEGRESJI 

STANDARDU OCHRONY PRAW PODSTAWOWYCH 

 

Niebezpieczeństwo związane z przestępczością o charakterze 

terrorystycznym stanowi jedno z największych zagrożeń dla praw i 

wolności człowieka w obecnych czasach. Zagrożenie to jest co najmniej 

dwutorowe. Z jednej strony, sama działalność terrorystyczna, w swym 

destrukcyjnym charakterze stanowi atak na podstawowe dobra 

jednostki takie jak choćby zdrowie czy własność (wymiar horyzontalny). 

Z drugiej strony, we współczesnym świecie szybko rozwija się dalece 

ingerencyjna legislacja antyterrorystyczna, która stanowi odpowiedź 

władz publicznych na istniejące zagrożenia, w ramach wypełniania 

fundamentalnej funkcji porządkowej podmiotu państwowego. Atrybuty 

władzy przekazane zostały w ręce państwa, aby uniknąć 

hobbesowskiego stanu bellum omnium contra omnes. Władza 

państwowa dysponująca odpowiednimi środkami mającymi zwiększyć 

bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa, niejednokrotnie 

oddziałuje na sferę praw i wolności jednostki. 

Terroryzm powoduje nie tylko bezpośrednie zagrożenie dla dóbr 

prawnie chronionych oraz praw podmiotowych, lecz także – w sposób 

pośredni – prowadzi do dogłębnego penetrowania sfery wolności przez 

władzę publiczną, która chcąc chronić bezpieczeństwo państwa i 

społeczeństwa, wprowadza szereg mechanizmów dalece 

ograniczających chociażby prawo do prywatności. 

Dyskurs wokół konieczności stosowania, niekiedy wręcz 

nadzwyczajnych, środków bezpieczeństwa i prewencji toczy się nie 

tylko na poziomie wewnątrzpaństwowym, lecz również – w znaczącym 

zakresie – na arenie międzynarodowej. Także Unia Europejska w ramach 
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wykonywania swojej antyterrorystycznej strategii, aktywnie uczestniczy 

(prawodawczo, konsultacyjnie, orzeczniczo i dyplomatycznie) w walce 

z terroryzmem i kształtowaniu pewnych pryncypiów. Ze względu na 

transgraniczny charakter omawianych zagrożeń, Unia Europejska 

słusznie angażuje swoje siły w walkę z terroryzmem nie traktując jej jako 

wyłącznej domeny państw członkowskich. 

Przedmiot pogłębionych badań, powinny stanowić zarówno ogólne 

cele polityki unijnej w przedmiotowym zakresie, jak również 

szczegółowy zakres ingerencyjnego wpływu unijnego prawodawstwa 

antyterrorystycznego na zakres ochrony fundamentalnych praw i 

wolności oraz standardy tworzenia prawa antyterrorystycznego 

wyznaczane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

Zdecydowana multicentryczność współczesnych systemów prawnych 

powoduje, że refleksja nad legislacją z poziomu ponadkrajowego 

zyskuje na znaczeniu, a szczególnie ważna jest ona w przypadku 

stanowiącego globalne zagrożenie terroryzmu, któremu przeciwdziałać 

należy w sposób metodyczny i skoordynowany. 

 

 
 

Любов Корнійчук 
кандидат історичних наук, старший викладач  

Національний університет “Острозька академія” 
 

ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ В 

КОНТЕКСТІ ВІДНОСИН ІЗ РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ 

  

На сьогодні вже аксіомою стало твердження про те, що у ХХІ ст. 

міжнародна спільнота стикнулася з низкою нових безпекових 

загроз, що вимагає зваженої політики кожної держави і 

координування спільних зусиль заради їх усунення. Стратегічний 

характер для держав має забезпечення енергетичної безпеки, яка є 

неодмінною складовою національної безпеки в цілому. На 

забезпечення енергетичної безпеки впливає низка факторів 

політичного, економічного, правового, екологічного та 
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технологічного характеру. Оскільки споживання різних видів енергії 

постійно зростає, то зростає роль політики диверсифікації джерел 

її постачання. Роль енергетичних ресурсів постійно посилюється у 

світовій політиці і держави-експортери все частіше використовують 

енергетичний чинник як інструмент тиску у політичних відносинах.  

Енергетична безпека є важливою складовою у політиці Чеської 

Республіки і водночас вона є одним із найбільш делікатних питань 

у російсько-чеських відносинах. Росія експортує до Чехії 75% (9 

млрд. м. куб. щорічно, 28 млрд. м. куб. газу щороку транспортується 

до інших країн ЄС через Чехію) державного споживання газу (решта 

25% експортується Норвегією) та 79% споживання нафти (решта з 

Каспійського регіону, Трієстський нафтовий термінал) [1, с. 61]. 

Відтак, Чехія є однією із найбільш залежних від імпорту 

енергоресурсів держав ЄС, що зумовлює необхідність проведення 

диверсифікації структури постачання та збільшення власного 

продукування енергії. Питання енергетичної безпеки у контексті 

чесько-російських відносин заслуговує на особливу увагу, 

враховуючи той факт, що президент Чехії відомий своїм 

прихильним ставленням до Росії, а також, зважаючи на намагання 

чеської влади балансувати між прагненням отримати економічну 

вигоду від співробітництва із РФ, з одного боку, та виконувати усі 

зобов’язання як члена ЄС, з іншого боку.  

 18 травня 2015 р. чеський уряд затвердив оновлену Державну 

енергетичну концепцію на наступні 25 років, яка визначає п’ять 

стратегічних пріоритетів, серед яких вагому роль відіграє 

підвищення енергетичної безпеки та стійкості ЧР та посилення 

здатності забезпечувати необхідні енергопостачання у випадках 

накопичення збоїв, багаторазових атак на критичну інфраструктуру 

та у випадках тривалих криз постачання палива [5]. У цьому ж році 

була прийнята Стратегія безпеки держави, у якій як один із 

стратегічних інтересів виокремлено забезпечення енергетичної, 

безпеки, а також створення передумов для безперебійного 

диверсифікованого постачання джерел енергії [2]. Слід також 

підкреслити, що у стратегії прямо не згадується Росія як загроза 
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національній безпеці, лише вказано, що окремі держави все частіше 

не поважають міжнародний порядок і принципи міжнародного 

права [2].  

Чехія певною мірою залежить від Росії та російського гіганта 

атомної енергетики компанії «Росатом», яка є єдиним 

постачальником палива для АЕС Темелін. Частка ядерної енергії у 

виробництві електроенергії в країні становить 33% і вона повинна 

зрости до 46-58 % до 2040 р. завдяки добудові двох реакторів на АЕС 

Темелін та Дуковани, що зумовлює важливість цього сектору в 

енергетиці. В рамках плану диверсифікації постачання палива, 

оголошеного в серпні 2018 р. Чеська енергетична компанія ČEZ 

весною 2019 р. проводила завантаження випробувальних паливних 

збірок, що постачаються американською компанією Westinghouse 

Electric Sweden, у блок 1 АЕС Темелін [4]. Чинний контракт на 

постачання палива діє до 2023 р. і такого роду тестові перевірки 

свідчать про те, що не виключено підписання наступного контракту 

з іншим постачальником. Після скандалу із поставками забрудненої 

російської нафти навесні 2019 р., впродовж року стали помітними 

тенденції зменшення залежності Чехії від імпорту російської нафти. 

За даними статистичного управління Чехії, за січень-серпень 

минулого року імпорт із Росії впав на 14% о 2,24 млн. тонн. Падіння 

імпорту російської нафти частково компенсувалося збільшенням 

закупівель сировини з Азербайджану, а також імпортом нафти з 

нетрадиційних джерел – із Саудівської Аравії та США [6]. 

Крім того, цікавою виявилася позиція Чехії щодо проекту 

«Північний потік-2», оскільки держава може відігравати ключову 

роль в транзиті російського газу до Європи за допомогою цього 

газопроводу. По трубопроводу Eugal і далі через територію Чехії в 

країни Західної Європи будуть щорічно подаватися десятки 

мільярдів кубометрів газу. Будівництво трубопроводу, що з’єднує 

німецьке місто Лубмін з населеним пунктом Дойчшнеудорф на 

кордоні з Чехією, почалося восени 2018 р. Чеські чиновники ще у 

2016 р. підписали лист до голови Єврокомісії, підтриманий 

вісьмома урядами, в якому попереджали, що проект може 
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становити загрозу для енергетичної безпеки Центральної та Східної 

Європи. Однак, на сьогодні Чехія змінила свою позицію і досить 

високо оцінює економічні вигоди від збільшення імпорту 

російського газу [3]. 

В цілому, Чехія проводить політику доволі виважену політику 

по забезпеченні енергетичної безпеки, намагаючись диверсифі-

кувати свій енергоринок, водночас підтримуючи досить тісну 

співпрацю із Росією у економічно вигідних для себе проектах. 

Імпортозалежність від Росії, а також прагнення отримати 

економічну вигоду від співробітництва сприяє посиленню 

політичних контактів із Росією і позиція Чехії часто контрастує із 

позицією інших членів ЄС. 

 

Список використаних джерел:  

1. Кузнецова Е.О. Зовнішньополітичні пріоритети Чеської 

Республіки. Зовнішня політика у постбіполярному світі (Аналіз. 

Проблеми. Прогнози): Монографія / редакція С.С. Трояна. К., 2014. 

С. 55-67. 

2. Bezpečnostní strategie České republiky, 04.02.2015. URL: 

https://www.vlada.cz/assets/ppov/brs/dokumenty/bezpecnostni-

strategie-2015.pdf (дата звернення: 02.09.2020). 

3. Broniatowski M. Rosyjski gaz i Nord Stream 2 podzieliły Grupę 

Wyszehradzką. 19.03.2019. URL: https://wiadomosci.onet.pl/politico/ 

rosyjski-gaz-i-nord-stream-2-podzielily-grupe-wyszehradzka/e7jrhng 

(дата звернення: 02.09.2020). 

4. Czesi testują paliwo jądrowe od Westinghouse. 8 kwietnia 2019. URL: 

https://biznesalert.pl/atom-czechy-westinghouse-energetyka-jadrowa/ 

(дата звернення: 02.09.2020). 

5. Státní energetická koncepce, 2015. Ministerstvo průmyslu a obchodu 

České republiky. URL: https://www.mpo.cz/dokument158059.html 

(дата звернення: 02.09.2020). 

6. Tramba D. Méně závislosti na Rusku. podíl nakoupené ropy klesl na 45 

procent. 5.11.2019. URL: https://www.euro.cz/byznys/mene-zavislosti-

na-rusku-1472401 (дата звернення: 02.09.2020). 

 



Криза сучасної системи безпеки:  
у пошуках нового міжнародного порядку                              

65 

 
Małgorzata Kochańska 

Mgr, doktorantka  
Akademia Marynarki Wojennej  

im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni 
 

NOWE ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA  

ŚRODOWISKA SZKOLNEGO 

 

Obok zidentyfikowanych już zagrożeń dla zdrowia i życia osób 

przebywających w środowisku szkolnym intensyfikują się nowe źródła 

zagrożeń, do tej pory traktowane marginalne lub były całkowicie 

pomijalne. W artykule autorka wskazuje na nowe źródła do tej pory nie 

traktowane jako zagrożenie a skutkujące obniżeniem poziomu i poczucie 

bezpieczeństwa dla wszystkich interesariuszy tego środowiska. W 

artykule także zostaną wskazane narzędzia, z których dyrektor 

szkoły/placówki może skorzystać w celu ograniczenia lub eliminacji 

skutków oddziaływania tych zagrożeń. 
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ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ  

В КРАЇНАХ-ЧЛЕНАХ ЄС ТА УКРАЇНІ:  

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ 2010−2020 РОКИ 

 

У XXI ст. відбулися істотні зміни в суспільно-політичному 

просторі багатьох країн та народів. Особливе значення дана 

обставина має для України, яка здійснює пошук і вибір шляхів свого 

подальшого розвитку, засобів і методів забезпечення політичної 

безпеки. 

Своєчасне вирішення нагальних, складних і взаємозв’язаних 
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завдань з метою подолання наслідків системної соціально-

політичної кризи, подальшому перетворенню всіх сфер  діяльності 

Української держави, визначальним чином залежить від рівня 

забезпечення політичної безпеки країни, високий рівень якої, дасть 

змогу ефективно здійснювати керівництво і управління 

суспільством, організацію і реалізацію в ньому політичної влади, 

вирішення соціально-політичних конфліктів і суперечностей, 

гармонізацію суспільних стосунків, досягнення консенсусу різних 

суспільно-політичних сил з приводу основних цінностей, інтересів, 

цілей і напрямів суспільного розвитку. 

Сучасний світ є системою глобальної політичної взаємоза-

лежності та активного поширення універсальних політичних та 

соціокультурних практик, цінностей, технологій в різних регіонах 

світу. Однак, ускладнення характеру просторово-часових зв’язків, 

процесів інтернаціоналізації та політичної модернізації держав, 

становлення нових суб’єктів політики виявляє глибинні 

суперечності між локальними спільнотами на соціокультурному, 

макроекономічному та політико-правовому рівнях. У сучасних 

міжнародних відносинах і зовнішньополітичних зв’язках держав 

конкурентною перевагою стає не тільки якість збройних сил і 

досягнення дипломатії, але й здатність суспільства та держави 

забезпечити власну безпеку й цілісність, мінімізувати політичні 

ризики і загрози. [3] 

 Головною метою Німеччини в області політики безпеки є 

забезпечення миру, свободи  і незалежності країни. Вона бере 

активну участь  у формуванні нової політики безпеки в Європі. 

Німецька політика в галузі безпеки базується на національних 

ідеалах та інтересах, історичному досвіді і враховує обстановку в 

світі, що змінилося. 

Специфічною є та обставина, що служби безпеки  крупних 

компаній Німеччини входять до системи забезпечення безпеки 

країни так само, як спеціально уповноваженні на те державні 

органи. За безпосереднє розроблення концепції державної безпеки 

Німеччини відповідає Федеральна Рада безпеки. 
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У конституції ФРН встановлено, що «з метою запобігання 

небезпеки, яка загрожує існуванню чи основам конституційного 

ладу Федерації, або одній з земель, федеральний уряд може 

використати збройні сили для підтримки поліції і федеральної 

прикордонної оборони для боротьби з організованими 

повстанцями, якщо земля, якій загрожує небезпека, сама не є 

готовою, або не в змозі боротися з цією небезпекою, федеральний 

уряд може підпорядковувати собі поліцію цієї землі, поліцейські 

сили інших земель , а також використати підрозділи федеральної 

прикордонної охорони» [2, с. 181–234.]. 

Відміною особливістю керівництва забезпечення  національної 

безпеки Франції є особлива роль президента республіки, що 

визначено  конституцією 1958 р. Роль президента була закріплена в 

1959 р. у вигляді створення так званого «президентського сектора», 

тобто виключних повноважень президента, до яких віднесені 

питання зовнішньої політики, дипломатії, оборони, відносин з 

членами Співдружності. Сфера безпеки знаходиться у компетенції 

Генерального секретаріату національної оборони, який підпорядко-

ваний прем’єр-міністру, відповідальному за міжвідомчу координа-

цію питань оборони, функції якого аналогічні значенню Ради 

національної безпеки США [1, с. 47]. 

Польща – ключова держава регіону Центральної і Східної 

Європи за найбільш важливими параметрами території і чисель-

ності населення, геополітичної “ваги” і зовнішньополітичному 

впливу, економічному потенціалу. 

Членство в Польщі у ЄС значною мірою визначає основи 

безпеки держави. Держава повністю інтегрувала і упорядкувала 

систему національної безпеки. Це завдання було досягнуто за 

рахунок розробки механізмів комплексного і довгострокового 

планування розвитку системи безпеки, заснованих на загальних для 

всіх компоненті завдань і вимог з урахуванням національних 

інтересів у цілому. Польща дотримується принципу  стирання межі 

між внутрішнім і зовнішнім аспектом національної безпеки. До 

інтересів сфери безпеки Польщі відносять зміцнення позицій ЄС на 
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світовій арені і розширення її участі на регіональному і міжнарод-

ному рівні. Особливу увагу Польща приділяє заходам спрямованим 

на підвищення ролі ЄС на теренах Східної Європи і активній участі 

в розробці політики сусідства між країнами Європи [2]. 

Українська політична практика засвідчує, що технологія 

реалізації доктрин, стратегій та концепцій у сфері національної 

безпеки об’єктивно має інтегрувати всі складові політичної 

діяльності держави, враховуючи  історичний досвід і сучасні реалії 

та виклики.  Сьогодні нормативно-правове регулювання політичної 

безпеки проходить етап активного формування та динамічного 

розвитку.  

Констатовано, що вплив глобалізаційних загроз на становлення 

та розвиток Української держави за роки її незалежності був 

суттєвим. Під впливом глобалізації відбуваються серйозні зміни в 

усій структурі суспільства та держави, тому набувають нового змісту 

проблеми  політичної безпеки. Причиною такої уваги стало саме 

глобальне середовище безпеки, яке сьогодні містить у собі велику 

кількість загроз і викликів найрізноманітнішого характеру.  

Аналіз російської агресії надає підстави  констатувати факт, що 

за період незалежності України, влада не спромоглася забезпечити 

дієві заходи захисту економічного,  інформаційного та гуманітар-

ного простору, не створила умови для розвитку безпекових струк-

тур, і це стосується не тільки Збройних Сил України, а і створення 

дієвих інститутів по розробці механізмів захисту національної та 

політичної безпеки України. [4] 
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INTERCOMMUNAL CONFLICT:  

NORTHERN IRISH EXPERIENCE FOR UKRAINE 

 

In Ukrainian scientific and expert communities the experience of 

conflict resolution in Northern Ireland is still widely undervalued. 

Although it is understandable that a great deal of such skepticism may 

derive from our regional peculiarities and the existence of plethora of 

other, more related cases for studying efforts. It is undeniable that post-

soviet conflicts have their own unique  specifications, but other crises of 

the same nature can be found almost in any region. In the case of 

Northern Irish conflict the number of post-conflict resolution 

instruments, especially in the sphere of communal settlement, may come 

in handy for developing policies in liberated territories of Ukrainian 

Donbass and provide a first-hand experience on conflict resolution on 

the basic societal level.  

Intercommunal conflict is a term used to describe a conflict between 

competing groups (communities), living within one state and usually in 

a close geographical approachability. Their aspirations may be political 

power, redistribution of welfare and/or resources or the endorsement of 

their particular agenda. In most cases intercommunal conflicts are not set 

to achieve global or even state-level goals and are centered on regional 

or sub-regional levels. Also in most cases violent actions are undertaken 
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by paramilitary groups, recruited from among local civilians and armed 

with broad variety of smuggled and handcrafted weaponry.  

In Northern Ireland we can roughly divide those groups in two 

broad categories. One encompasses all catholic and Irish nationalist 

and/or republican factions, with IRA (Irish Republican Army) and PIRA 

(Provisional Irish Republican Army) being most notorious. They stood 

for the catholic minority of Northern Ireland, which at that time – 1960 

till 1998 - suffered severe political and economic restrictions [1, pp.35-37]. 

The second group is represented by the loyalist and unionist 

paramilitary and political groups which protected the rights of 

protestant communities and favored loyalism to British political 

establishment and the Royal family [2, p.4]. The positions of two 

communities - for practical reasons referred hereinafter as catholic and 

protestant communities - were polar on the issues of policymaking, 

religion and social order, and the violence between them lasted for more 

than 30 years. 

It is clear that after nearly 6 years of Russian occupation in Donbas 

the situation in every particular community, district and region will be 

quite radicalized. Russian governmental and military officials conducted 

several multi-facet operations aimed at creating pro-Russian sentiments 

and strengthening their influence in the region, including 

passportisation, compulsory recruitment and a large scale propaganda 

campaign [3]. So, what were the steps undertaken in the Northern 

Ireland that helped to provide for sustainable intercommunal dialog and 

cooperation? 

1. Common projects for polarized communities. Instead of conducting 

state-level projects in regional matters, such tasks were linked to 

common regional budgets and delegated to the communities in 

question. Not only did it facilitate the rise of local small and medium 

businesses, it also ensured trust and collaboration among locals. 

Additionally, this was a way of attracting more help from 

international partners and donors. 

2. Security issues only as a state concern. In order to ensure peace and 

stability in devastated regions first things first is to stop violence on 
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all levels after the region is liberated. This cannot be done by the 

means of any collaboration with former or present paramilitary 

units, as any such cooperation will ensure the free flow of arms and 

supplies to these groups. That is why Ukrainian scenario of post-

conflict resolution must include deoccupation, locals’ disarmament, 

and only after that - peacebuilding itself. 

3. Multi-level and multi-facet approaches. Achieving peace must not 

be centered on political issues only; such approach may not be 

sufficient enough [1, pp.97-99]. Broader engagement of economic, 

social and low-level projects will engage a bigger number of public 

and business activists who will keep the issues in question on the 

political agenda.  

Anyone speaking about the ultimate solution to any conflict is either 

a dreamer or a deceiver. However it is always preferable to learn from 

the mistakes of others, especially when their progress eventually brought 

productive results. Northern Irish conflict is far from comparison with 

the Ukrainian-Russian war; however those particular low-level 

instruments may become an important part of deoccupation and 

reintegration strategies for liberated Ukrainian territories and its 

population. 
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ПРЕВЕНТИВНІ ЗАХОДИ ОРГАНАМИ ПОЛІЦІЇ ЩОДО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ  

 

У сучасних умовах територія України, її суб’єктів із економічної, 

соціальної точок зору зазнає значного впливу з боку внутрішніх і 

зовнішніх загроз, іноді кримінального характеру, що призводить до 

появи не тільки кризових  явищ, але й до важких  наслідків у  сфері  

безпеки  держави.  У цих умовах  посилюється  роль  поліції  України 

щодо забезпечення регіональної безпеки, яка стає пріоритетною в її 

діяльності. 

Реальність зміцнення регіональної безпеки багато в чому 

залежить від критичного переосмислення сталих у науці й 

правоохоронній практиці догм і стереотипів щодо розуміння 

сутності і завдань цієї сфери, форм та методів її забезпечення 

органами поліції в сучасних умовах. Усе це зумовлює гостру потребу 

в дослідженні проблем стану і розвитку Національної поліції, її 

організаційних, кадрових та інших складових, нормативно-

правових засад функціонування щодо забезпечення регіональної 

безпеки України. 

Реформування системи МВС України передбачає перехід на 

новий якісний професійний рівень діяльності новоствореної 

Національної поліції, яка повинна гарантувати додержання в 

Україні принципів верховенства права, додержання прав і свобод 

людини, і громадянина та їх ефективний захист. У зв’язку з чим у 

процесі реформування окрему увагу слід звернути на методи оцінки 

діяльності органів поліції. Існує два підходи до визначення 

ефективності роботи поліції. 
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Перший полягає в існуванні чітких правил, відповідно до яких 

поліцейські отримають визнання своєї ефективності, другий перед-

бачає суб’єктивну оцінку ефективності: за допомогою суб’єктивних 

суджень визначається розбіжність між результатами роботи і 

визначенням того, наскільки вкладені зусилля досягають цілей 

поліцейської діяльності. 

Ефективність роботи поліції щодо забезпечення регіональної 

безпеки країни напряму залежить не тільки від завдань, які 

поставлені перед підрозділами, а ще й від критеріїв оцінювання її 

діяльності. Зокрема про це йдеться в Постанові Кабінету Міністрів 

України від 7 лютого. 2018 р. № 58 [1]. Як свідчить практика, 

неправильна оцінка роботи поліції може деформувати її мету і 

завдання, як це сталося з попередньою системою показників в 

українській міліції, коли досягнення планованих результатів якої 

породжувало як службові зловживання, так і пряме порушення 

прав людини, насамперед катування та жорстоке поводження. 

Існує два основні підходи до оцінки ефективності діяльності 

поліції щодо забезпечення регіональної безпеки держави. Перший 

підхід щодо оцінки ефективності поліції, це чіткі правила, які 

вказують на те, коли поліцейські отримають визнання своєю 

діяльністю в суспільстві, а другий підхід передбачає суб’єктивну 

оцінку ефективності, тобто, коли за допомогою суб’єктивних 

суджень визначається розходження між результатами ефективності 

і визначенням того, наскільки вкладені зусилля досягають цілей 

поліцейської роботи. В обох підходах є принципова відмінність, яка 

полягає в тому, чи оцінка базується на правилах, сформованих 

наперед, чи суб’єктивній оцінці за результатами діяльності [2]. 

Важливою умовою підвищення ефективності забезпечення регі-

ональної безпеки держави, суспільства органами Національної 

поліції, зокрема органами кримінальної поліції, є удосконалення 

кримінальної статистики, яка повинна повернути своє значення для 

вироблення заходів по профілактиці та боротьбі зі злочинністю. 

Для цього потрібно відновити попит на достовірну інформацію про 
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злочинність, як основу здійснення кримінально-правової політики 

держави. 

Профілактика правопорушень являє собою складний комплекс 

заходів, які ґрунтуються на застосуванні закону, знаннях психології 

та педагогіки. Ці заходи не сумісні з діями, пов’язаними з прини-

женням людської гідності, обманом, неправомірними обмеження-

ми прав громадян. У межах індивідуальної профілактики в процесі 

виховної роботи з правопорушниками органи поліції мають чітко 

дотримуватися правил взяття їх на облік, знати підстави та порядок 

застосування передбачених заходів впливу на таких осіб з метою їх 

виправлення і перевиховання.  

Сутність профілактичного впливу превентивних поліцейських 

заходів полягає, по-перше, в тому, щоб не допустити протиправної 

поведінки з боку конкретних осіб, які до такої поведінки схильні, а 

по-друге, в усуненні причин, які сприяють вчиненню правопо-

рушень, і створенні умов, які виключають протиправну поведінку. 

На відміну від заходів поліцейського примусу, які є реакцією на 

протиправні діяння людини, превентивні поліцейські заходи 

використовуються для попередження, профілактики правопору-

шень, а також для забезпечення охорони прав і свобод людини, 

протидії злочинності, підтримання регіональної безпеки і порядку 

в державі. Застосуванням превентивних поліцейських заходів в ряді 

випадків забезпечується виявлення правопорушень, завдяки чому 

також здійснюється профілактичний вплив. Превентивні полі-

цейські заходи не містять у собі елементу покарання особи, до якої 

вони застосовуються, до того ж їх використання часто зовсім не 

пов’язане з протиправною поведінкою конкретних осіб. Превен-

тивні поліцейські заходи, не маючи карального характеру, не 

потребують встановлення вини порушника як обов’язкової умови 

застосування, а також інших обов’язкових ознак протиправного 

діяння. Застосовуючи превентивні поліцейські заходи, поліцейські 

створюють тим самим необхідні умови для неухильного 
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додержання законів, виявлення і припинення різних правопо-

рушень, відвертають можливі посягання на інтереси суспільства і 

держави, які охороняються правом [3].  

Отже, враховуючи позитивний досвід зарубіжних країн, а 

також позиції науковців з окресленої проблематики щодо ефектив-

ності забезпечення регіональної безпеки підрозділами Національ-

ної поліції України, має передбачати систему кількісно-якісних 

параметрів, виходячи з характеристики їх властивостей, а саме: 

фахове призначення керівників нижньої ланки підрозділів поліції; 

швидке реагування працівниками поліції на різні правопорушення; 

ступінь задоволеності заявників та потерпілих щодо реагування з 

боку працівників поліції; взаємодія між представниками різних 

служб і підрозділів; покращення правопорядку і безпеки на 

вулицях; превентивна діяльність з боку працівників поліції; профе-

сійний рівень персоналу поліції; знання та дотримання вимог 

нормативних документів, уважність і доброзичливість у відносинах 

із громадянами й ін. 
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ЧИННИК ПАНДЕМІЇ COVID-19 В ПРОЦЕСАХ 

ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ДИСКУРСУ БЕЗПЕКИ 

 

Одним з ключових факторів сучасних тенденцій міжнародно-

політичної науки виявився чинник, який на перший погляд, не має 

безпосереднього відношення до проблематики безпеки, яка 

традиційно у вітчизняній науці досить часто пов’язується з 

військово-політичними чи силовими вимірами. Натомість 

побіжний аналіз ситуації яка склалася у сучасних міждержавних 

відносинах ставить перед дослідниками низку запитань які доволі 

важко розв’язати шляхом спрощеного підходу до розуміння 

безпеки. Важливість розгляду чинника пандемії та його впливу у 

сучасній світовій політиці має не лише і не стільки теоретичну 

значущість як і практичну прикладну актуальність. 

У цьому контексті слід зазначити, що сама по собі пандемія, яка 

радше виявилася як явище суто медичного характеру, змусила 

людство звернути увагу на особистість з її комплексом проблем та 

невирішених питань. Серед іншого варто звернути увагу на 

трансформацію, хоча можливо не в такій як би хотілося динаміці, 

підходів до вивчення суспільно-політичних, а особливо 

міжнародно-політичних аспектів впливу пандемії короновірусної 

інфекції на міжнародні процеси. 

Звідси випливає, короновірусна інфекція стала певного роду 

каталізатором суспільного розвитку та привернення уваги людства 

до нагальних проблем особистості. З іншого боку побіжний аналіз 

підходів до питань безпеки засвідчує появу нових підходів до 

розуміння дискурсу безпеки, у тому числі в міжнародно-

політичному аспекті. 
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Переміщення акценту на використання інноваційних 

технологій для переведення певної частини дипломатичної 

діяльності у формат дистанційної комунікації (Е-дипломатія), а 

також перенесення міждержавних відносин у сферу спільної 

протидії поширенню пандемії, яка часто кваліфікується як один з 

інструментів війни (біологічної, епідеміологічної тощо) зумовлює, 

щонайменше, необхідність переосмислення традиційних підходів 

до розуміння міждержавних відносин. 

Ще одним аспектом є діяльність багатосторонніх інститутів 

міжнародного співробітництва, які в час пандемії зіштовхнулися з 

проблемою вироблення спільної стратегії у боротьбі з поширенням 

короновірусної інфекції. Це стосується як вузькопрофільних 

спеціалізованих організацій (Світова організація охорони здоров’я) 

так і інститутів глобального характеру. Підтвердженням цьому 

може слугувати нещодавна заява ООН про неефективність та 

неспроможність в запобіганні поширенню пандемії.  

Таким чином питання безпеки людини як одного з важливих 

компонентів глобальної системи безпеки потребують сьогодні 

особливої уваги експертного середовища та вимагають 

переосмислення існуючих підходів, а відтак є надзвичайно 

актуальною на сьогодні науковою проблемою. 

 
 

Олег Лапін   
аспірант  

 Східноєвропейський національний  
університет імені Лесі Українки 

 

ГЕОПОЛІТИЧНІ НАСЛІДКИ БРЕКЗИТУ  

ДЛЯ ЄС ТА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ 

 

Від лише тільки проведення референдуму щодо виходу Великої 

Британії з ЄС піднялася хвиля прогнозів щодо політичного та 

економічного майбутнього Євросоюзу загалом та Об’єднаного 

Королівства зокрема. Британські аналітичні центри та експерти 
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давали абсолютно різні прогнози, та в більшості йшлося про три 

можливі сценарії: швидкий перехід до зростання економіки Великої 

Британії; складний перехідний період орієнтовно до 2020 року; 

затяжна криза до 2030 року [1]. У результаті маємо зреалізований 

другий сценарій розвитку подій – Велика Британія залишила 

Європейський Союз. Через три з половиною роки політичної кризи 

у Великій Британії довкола Брекзіту, зміни трьох урядів, 

позачергових парламентських виборів, запеклих дискусій у 

суспільстві переважна більшість депутатів нижньої палати 

британського парламенту 20 грудня 2019 р. підтримали угоду про 

вихід з Євросоюзу з правками прем'єр-міністра Б.Джонсона. 

Після закінчення перехідного періоду може спостерігатися 

зростання політичної напруженості в британських регіонах, де 

більшість населення голосувало проти виходу Великої Британії з ЄС 

на референдумі 2016 року. Можливими є виступи сепаратистів у 

Північній Ірландії. Партія “Шинн Фейн” у своєму передвиборчому 

маніфесті позначила як пріоритети протидію Брекзіту, референдум 

щодо об'єднання Північної Ірландії та сусідньої Ірландії, 

збереження членства в Євросоюзі. До проведення референдуму 

сепаратисти збираються домагатися особливого статусу для Північ-

ної Ірландії у складі Великої Британії. Всього за північноірланд-

ськими депутатами закріплено 18 місць у британському парламенті. 

За даними опитування лорда Ешкрофта, 46% жителів Північної 

Ірландії підтримують вихід зі складу Сполученого Королівства та 

входження до складу Ірландії (45% респондентів – проти, а решта не 

визначилися) [3]. 

У Шотландії події можуть розвиватися за каталонським 

сценарієм. Шотландія є частиною Великої Британії з 1707 року. У 

цьому британському регіоні ситуація для Джонсона ще складніша, 

ніж у Північній Ірландії, оскільки сепаратистська “Шотландська 

національна партія” домінує в місцевому парламенті, а за 

підсумками парламентських виборів отримала 47 із 59 місць, 

закріплених за шотландцями в Палаті громад. Перший міністр 

Шотландії Н. Стерджен 19 грудня 2019 р. скерувала Джонсону листа 
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з вимогою надати місцевому парламенту право на проведення 

другого референдуму щодо незалежності. Перший референдум 

відбувся у 2014 році, і тоді 55% шотландців проголосували проти 

виходу зі складу Сполученого Королівства. Влада Шотландії може 

провести незаконний референдум щодо незалежності. Шотландські 

сепаратисти мають солідну соціальну базу для організації 

провокацій і акцій протесту. Згідно з дослідженням YouGov, 

незалежність Шотландії підтримує активна меншість – 44% 

населення регіону (56% респондентів – проти) [2]. 

Важливим  питанням для британського уряду залишається 

Гібралтар після Брекзіту, який перебуває у складі Великої Британії 

з 1713 року. У 2016 році понад 95% населення Гібралтару 

проголосувало за збереження Великої Британії в складі ЄС. 

Заморська територія має власну банківську систему. Основою 

економіки заморської території є офшорна банківська справа, сфера 

послуг, ремонт та заправка комерційних судів. Не останнє значення 

мають торгово-економічні відносини з ЄС. На Гібралтарі немає 

свого сільського господарства. Щодня на роботу до Гібралтару їздять 

9 тис. громадян Іспанії. Брекзіт став каменем спотикання у 

відносинах Великої Британії та Іспанії, яка виступає за спільне 

володіння Гібралтаром. У 2018 році британський уряд ухвалив 

рішення поширювати на Гібралтар будь-які переговори з ЄС після 

Брекзіту. Є побоювання, що влада Іспанії блокуватиме торговельні 

переговори Великої Британії та ЄС, щоб вплинути на зміну статусу 

Гібралтару. 

Отже, для  Британії головна проблема – це позиція Шотландії 

та Ірландії. Навряд  дійде до розвалу Британського Королівства, але 

політичні еліти не врахували, що різні відносини між регіонами 

історично існують і нікуди не поділися. Вони загострили їх 

брекзітом. Брекзіт – це принципова річ для багатьох: Шотландія –

велика частина її прибутковості припадала саме через членства в 

ЄС, те ж саме і з Північною Ірландією. Це питання їх власного 

виживання й добробуту. Якщо вони вийдуть з ЄС, то вони будуть 
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більше залежати від Лондона. Певне переформатування структур-

них відносин всередині Британії, між Лондоном і регіонами 

відбудеться, і потрібно буде йти на якісь компроміси.  
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FASTER - ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE DLA SŁUŻB 

SZYBKIEGO REAGOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 

 

Celem referatu jest przedstawienie założeń projektu europejskiego 

FASTER. Jego głównym celem jest poprawa zdolności i efektywności 

reagowania w sytuacjach kryzysowych spowodowanych katastrofami 

naturalnymi, technologicznymi i atakami terrorystycznymi poprzez 

wykorzystanie zaawansowanych technologii (drony, "inteligentne 

ubrania", roboty itp.) . FASTER jest odpowiedzią na wyzwania związane 

z ochroną osób udzielających pierwszej pomocy w niebezpiecznych 

środowiskach, jednocześnie zwiększając ich możliwości w zakresie 

świadomości sytuacyjnej i komunikacji.  
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ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ЯК ФЕНОМЕН 

У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ 

 

Сучасний світ XXI століття важко уявити без швидкого розвитку 

технологій, які впливають на кожну сферу життя. Більше того, 

інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) стали невід’ємною 

частиною ефективного функціонування держави, приватного 

бізнесу та буденного життя. Люди з деяких найбільш відокремлених 

куточків світу тепер можуть щоденно взаємодіяти з найбагатшими 

центрами цивілізації. ІКТ зробили революцію в тому, як люди 

спілкуються та обмінюються інформацією, змінюючи політичний, 

соціальний та економічний ландшафт по всьому світу. 

Міжнародні відносини вже на цьому етапі зазнали суттєвих 

змін, до уваги варто взяти лише цифрову дипломатію та цифрову 

економіку. Загалом, через експонентне зростання рівня 

технологізації, ми вже говоримо не про революцію ІКТ, а четверту 

промислову революцію (Industry 4.0,) що торкається буквально всіх 

сфер нашого життя. Трьома ознаками, що вказують на прихід нової 

революції, є швидкість технологічних проривів, що не мають 

історичних прецедентів, масштаб розповсюдження (вона 

торкається всіх рівнів діяльності людини в кожній країні) та 

трансформацію цілих систем виробництва й управління [2]. Більше 

того, можливості, що відкриваються перед людством та подальший 

потенціал технологічних проривів є необмеженим в галузях 

штучного інтелекту, робототехніки, Інтернету речей, автономних 

технологій, нано- та біотехнологій тощо. Фактично, вищезазначені 

галузі є двигунами четвертої промислової революції. 
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Діджиталізація є компонентом Industry 4.0 і сьогодні стосується 

всіх сфер суспільства – від політики та економіки до науки та 

культури. Як глобальна тенденція, цифровізація не знає 

національних кордонів – трансформуючи міжнародну політику та 

створюючи нові проблеми безпеки. Різноманітність цих проблем 

відображається в широкому діапазоні: політичне проектування та 

регулювання цифрових технологій; нові загрози кібербезпеки та 

сприйняття загроз; необхідність змін у міжнародному праві та, 

зокрема, правах людини; і напруженість між глобальним 

технологічним прогресом та регіональним політичним розвитком. 

Діджиталізація у даному випадку розуміється як шлях до 

цифрової трансформації та інтеграція цифрових технологій у 

повсякденне життя, як процес набуття залежності від нових 

технологій; саме технології є запорукою діджиталізації. Цифрові 

технології – це електронні інструменти, системи, пристрої та 

ресурси, які генерують, зберігають або обробляють дані [1]. 

Розуміння впливу технологій на сучасний стан міжнародних 

відносин є критично важливим через трансформацію цих відносин 

та появу нових реалій. Зрештою, здатність державних систем та 

органів державної влади адаптуватися визначатиме їх виживання. 

Якщо вони виявляться здатними прийняти світ руйнівних змін, 

піддавши свої структури таким рівням прозорості та ефективності, 

які дозволять їм зберегти свою конкурентну перевагу, вони 

витримають. Тому, варто ознайомитись з наслідками діджиталізації 

для сфери міжнародних відносин: 

- збільшення кола акторів міжнародних відносин – недержавні 

організації різного спрямування, терористичні угрупування, при-

ватні компанії, окремі активісти, загалом громадянське суспільство 

тощо вже давно є самостійними акторами МВ, а держави окремо не 

володіють силою для прийняття ефективних рішень без урахування 

голосів інших учасників; 

- вільний доступ до інформації; - розмиття інформаційних 

кордонів; - збільшення швидкості передачі даних; - збільшення 
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швидкості прийняття політичних рішень – інтернет зробив можли-

вим розповсюдження будь-якої інформації (правдивої чи фейкової) 

за лічені хвилини по всьому світу, до якої має доступ майже все 

людство; таким чином, це змінює політичну картину: міжнародні 

скандали та суперечки стають гучніше, державні діячі повинні 

швидко реагувати на будь-які загострення, до того ж, вони пере-

бувають під постійним наглядом свого народу та міжнародної 

спільноти, а суспільством керувати стає все важче, адже кожен має 

свою думку;  

- посилення маніпуляцій людьми – масове поширення 

фейкових новин, інтернет ботів та тролів; не лише новинні портали, 

а також боти в соціальних мережах мають неабиякий вплив на 

користувачів, діпфейки можна зустріти все частіше, а їх якість з 

кожним днем покращується; окрім цього, за допомогою штучного 

інтелекту вже створюються так звані “генеративні змагальні 

мережі”, що наразі генерують фейкові фото та відео такої якості 

ніби вони справжні, а скоро зможуть генерувати також мовлення й 

поведінку [4]. 

- технологічна конкуренція та пов’язана з нею дилема без-

пеки – домінування в технологічній сфері стає ключовим фактором 

світового домінування в сучасних умовах; наприклад, у липні 2017 

року уряд КНР розробив грандіозний стратегічний план розвитку 

на 1 трильйон юанів (147,80 мільярда доларів США), щоб створити 

вітчизняний  сектор штучного інтелекту і зробити Китай провідним 

центром інновацій у галузі штучного інтелекту до 2030 року [3]; 

найгучнішою подією в цьому секторі є гонка за 5g між США та КНР, 

так як це є передовою технологією і хто впровадить її перший 

матиме вплив на інші держави; 

- технологічна залежність та вразливість усіх інформаційних 

мереж – технології є невід’ємною частиною функціонування всіх 

рівнів державного управління і саме тут постає гостра проблема 

національної безпеки, адже чим більше технологій, тим уразливіше 

є держава; будь-яка мережа, система може бути хакнута; державні 
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бази даних піддаються кібератакам, які, зазвичай, нелегко 

відслідкувати, а тим паче покарати злочинців;  

- нові види міждержавних конфліктів – додається ще одне 

поле битви між державами – кіберпростір, який наразі не є 

врегульованим, так само як і кібер кордони держав є відносними; 

нові види зброї – кібер-зброя та автономні технології; в таких умовах 

відрізнити стан війни чи миру стає все важче, законодавці в більшій 

мірі виявляються нездатними впоратись з завданнями, пов’язаними 

з урегулюваннями кіберпростору. 

Нові технології та четверта промислова революція володіють 

величезним потенціалом як деструктивним, так і позитивним. 

Очікується, що досягнення в розробках штучного інтелекту, біо- та 

нанотехнологіях, квантових обчисленнях принесуть великі 

економічні та соціальні вигоди. Комунікації, охорона здоров’я, 

боротьба з хворобами, освіта, сільське господарство, транспорт 

(автономні транспортні засоби), дослідження космосу, наука та 

розваги – це лише декілька областей, які вже отримали користь. 

Проте ризики, притаманні розвитку цих технологій та способу їх 

використання, можуть так само легко підірвати ці переваги. 

Безпосередні ризики та виклики включають розширення існуючих 

загроз та вразливостей в галузі кібербезпеки, оскільки штучний 

інтелект зближується з іншими технологіями, включаючи 

біотехнологічну та ядерну сфери; прогнози, що автоматизація та 

вдосконалене машинне навчання можуть посилити економічну 

нерівність, особливо викликають тривогу та ін. Таким чином, 

діджиталізація вносить свої корективи у функціонування 

міжнародного середовища і воно швидко змінюється. Для 

ефективності прийнятих рішень, держави повинні швидко 

реагувати та адаптовуватись, співпрацювати з приватними 

компаніями й громадянським суспільством, брати до уваги нові 

реалії, враховувати всі небезпеки та можливі переваги – тільки так 

можливо буде використати технологічний потенціал на благо 

цивілізаційної еволюції.   
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KRYZYS POLITYCZNY W BOLIWII  

W ŚWIETLE TEORII SEKURYTYZACJI 

 

Przedmiotem rozważań w referacie jest kryzys polityczny w 

Boliwii, do którego doszło na przełomie października i listopada 2019 r. 

Na fali protestów przeciwko nieprawidłowościom wyborczym oraz 

zarzutów o fałszerstwo, płynących zarówno od krajowej opozycji jak i 

podmiotów zagranicznych, od władzy odsunięty został wieloletni 

prezydent Evo Morales – symbol lewicowej fali w Ameryce Łacińskiej i 

pierwszy rdzenny Boliwijczyk pełniący w państwie najwyższy urząd. 

Władzę tymczasową przejęła prawicowa opozycja kojarzona z białymi 

elitami ze wschodniej części kraju. W państwie rozpoczęła się 

konserwatywna światopoglądowo i neoliberalna gospodarczo 

transformacja.  

Analiza wydarzeń prowadzących do odsunięcia Moralesa 

przeprowadzona zostanie z punktu widzenia teorii sekurytyzacji. W 
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referacie przyjęto hipotezę o sekurytyzacji rządów Evo Moralesa i 

uznania jego władzy za zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego 

oraz, co szczególnie istotne, bezpieczeństwa regionalnego i 

hemisferycznego. Przedstawione zostaną kluczowe elementy procesu 

sekurytyzacji rządów Moralesa - aktorzy sekurytyzujący (krajowa 

opozycja, Stany Zjednoczone, Organizacja Państw Amerykańskich), 

najważniejsze obiekty odniesienia (demokracja, wolność, bezpieczeń-

stwo) oraz „akty mowy” tworzące w Boliwii nowe fakty społeczne 

(fałszerstwo wyborcze, dyktatorski charakter rządów partii MAS).   
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ЕКСТРЕМІЗМ В УКРАЇНІ. ПРОЯВИ, ВПЛИВИ ТА ЗАГРОЗИ 

СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

 

Слід конcтaтувaти, що в ХХІ століття людство ввійшло в 

духовно-ціннісній кризi, одним із нaйнeбeзпeчнiших проявів, якої є 

падіння морaльноcтi, поширення eкcтрeмiзму, ceпaрaтизму та 

тeроризму, виникнeння гібридних війн, що зумовлене здeбiльшого 

протистоянням по лінії країн Зaхiдної цивiлiзaцiї, aрaбо-муcуль-

мaнcького та роciйcькоaзiaтcького світів. Україна, що знaходитьcя на 

перетині цих цивілізацій і cтaлa об’єктом цивілізаційного 

протистояння. У нас на очах розгорнулася «гібридна війна» сучасної 

епохи, до якої і Україна, і світ виявилися неготовими.   

Анексія Криму, події на Сході країни поставили великий знак 

питання щодо ефективності системи світової безпеки. Чи знайде 

світове співтовариство відповідь на цей новий виклик? Як 

забезпечити мир і національну безпеку в сучасній Європі? Від 

відповідей на ці запитання залежить сьогодення й майбутнє 

українського державного проекту. Нині Україна переживає кризу 
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державності. Вперше за історію незалежності наша країна стала 

об'єктом зовнішньої агресії. Як зазначив президент Володимир 

Зеленський у своєму виступі на 56-й Мюнхенській конференції з 

безпеки: «Ми розуміємо, що сьогодні на планеті є справді чимало 

гострих проблем і гарячих конфліктів. Але жодне питання не може 

втрачати актуальність, допоки його не буде вирішено остаточно. Я 

хочу звернути вашу увагу, що не зовсім коректно говорити «війна в 

Україні». Це – війна в Європі. І вона разом з анексією Криму вже 

триває стільки ж, як і Друга світова війна – уявіть собі. І сьогодні 

Україна продовжує послідовно та неухильно дотримуватися 

мирного, дипломатичного шляху врегулювання у відповідності з 

нормами міжнародного права. Я твердо переконаний, що без 

припинення вогню на сході України та повернення Криму ми не 

можемо полагодити пошкоджену систему регіональної безпеки в 

Європі. [1].  

Важливо, що в умовах широкомасштабного гібридного 

військово-політичного протистояння, політичний екстремізм стає 

найбільш підступною формою зовнішньої агресії проти Української 

Держави. Це є сучасна воєнна технологія, що застосовується 

ворогами України для проведення заходів тактичного, оперативного 

і стратегічного інформаційного військового протистояння. За 

своїми наслідками ці воєнні дії є не менш небезпечними, ніж воєнні 

дії із застосуванням традиційної зброї. Адже в цьому випадку 

театром воєнних дій є свідомість громадян. Україна і світ зіткнулись 

з агресією нового типу. Військова її складова відійшла на другий 

план. Головними ударними силами агресії стали «гуманітарна» 

інтервенція, активне залучення «п'ятої колони», домінування Росії в 

інформаційній сфері. Україна виявилася нездатною дати адекватну 

відповідь на зовнішні зазіхання. Одна з причин – роз'єднаність 

суспільства, громадянська незрілість, різновекторний патріотизм. 

Події на Майдані дали поштовх до подолання цих проблем, але 

українське суспільство перебуває лише на початку цього шляху. 

 Незважаючи на різноманіття тлумачень поняття екстремізму, 

сам термін досі не має загальноприйнятого визначення. Саме тому, 
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у багатьох випадках, боротьба з екстремізмом може сприйматись як 

спроба придушення свободи слова та демократичного волевияв-

лення в суспільстві. Простими словами екстремізм – це заклик 

соціальних мас до насильницьких дій проти існуючого політичного, 

релігійного або соціального ладу. Упродовж усього історичного 

розвитку тема екстремізму виражалася в расовій, соціальній, 

національній, мовній приналежності людини. Такий перебіг 

порушує інтереси та безпеку населення, яке може вільно вибирати 

віросповідання, мову і так далі. [4]. Резолюція Парламентської 

Асамблеї Ради Європи, прийнята в 2003 році, містить наступне 

визначення: «екстремізм є формою політичної діяльності, явно або 

частково заперечливої принципи парламентської демократії і 

заснованої на ідеології і практиці нетерпимості, відчуження, 

ксенофобії, антисемітизму та ультра-націоналізму» [2].  

Здійснення екстремістської, терористичної та іншої 

радикальної чи насильницької діяльності суперечить як 

положенням Конституції України, так і законодавству України 

загалом, у тому числі Закону «Про основи національної безпеки», 

який визначає основні засади державної політики, спрямованої на 

захист національних інтересів і гарантування в Україні безпеки 

особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх 

сферах життєдіяльності. У зв’язку з ситуацією яка склалася в 

державі Президент України Володимир Зеленський підтримуючи 

проголошені резолюцією Генеральної Асамблеї Організації 

Об’єднаних Націй від 25 вересня 2015 року № 70/1 глобальні цілі 

сталого розвитку до 2030 року та результати їх адаптації з 

урахуванням специфіки розвитку України, схвалив «Цілі сталого 

розвитку України на період до 2030 року» де основну увагу звернув 

на зміцнення національної безпеки держави та забезпечення 

здорового способу відкритого життя для всіх громадян України у 

будь-якому віці. Основна увага президента зосереджена  на 

сприяння побудові миролюбного і суспільства в інтересах сталого 

розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення 
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ефективних, підзвітних і заснованих на широкій участі інститутів на 

всіх рівнях [3].  

Як висновок, важливим кроком, що запобігає проявам 

екстремізму, є створення та відпрацювання в Україні  правових 

механізмів регулятивного характеру, які забезпечать рівність прав 

усіх людей незалежно від раси, національності чи віросповідання. Як 

пишуть деякі засоби масової інформації, «держава сама дає привід 

своїм громадянам ненавидіти себе і проявляти політичний 

екстремізм», «причина екстремізму в Україні – корумпованість», 

«некомпетентність чиновників на місцях, відторгнення держави від 

суспільства та суспільних проблем породжують екстремізм проти 

держави і тих, хто є носієм державності, тобто влади». Лише мир і 

консолідація суспільства відкриють шлях до повернення України на 

траєкторію стабільного розвитку й вирішення низки нагальних 

політичних, економічних і соціальних проблем.  
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НЕЛЕГАЛЬНА ІММІГРАЦІЯ ТА ТЕРОРИСТИЧНІ ЗАГРОЗИ  

ЯК ВИКЛИК ТРАНСКОРДОННОМУ СПІВРОБІТНИЦТВУ 

КАНАДИ ТА США: НА ПРИКЛАДІ ПРОВІНЦІЇ КВЕБЕК 

 

Побудова більш мирного та безпечного світу, заснованого на 

цінностях інклюзії, прийняття та гендерної рівності, верховенства 

права, територіальної цілісності, вільної та відкритої торгівлі тощо, 

як ніколи важлива для вирішення цілком реальних та стійких 

загроз, з якими світ стикається як глобальна спільнота. Ці загрози, 

включаючи іноземних акторів, які намагаються підірвати 

демократичні інститути, тероризм, насильницький екстремізм, 

сексуальне насильство, організовану злочинність, розповсюдження 

зброї, кіберзлочинність, а також нелегальну імміграцію, є дуже 

широкими і виходять за межі всіх кордонів. З точки зору Канади як 

країни-члена міжнародної спільноти демократичних країн, зараз 

потрібно діяти  всім разом та співпрацювати, щоб просувати та 

захищати права, свободи та безпеку громадян. 

Значну роль у транскордонному управлінні безпекою Канади 

відіграє Квебек, ця провінція стикається з багатьма викликами в 

галузі безпеки, та все ж намагається якомога ефективніше вико-

нувати ту транскордонну діяльність, що  входить до її юрисдикції.  

Хочемо звернути увагу на те, що, за нашими спостереженнями, 

питання безпеки піддавалось все більш зростаючій політизації з 

боку уряду Квебеку ще з 2000-х рр. в контексті подій 11/09, що 

сприяло розвитку ембріонального «багаторівневого управління». 

Ця політизація була добре помітною у політичних заявах та 

міжнародних угодах, але, схоже, вона поки що є лише в таких 

формах і не віддзеркалює реального бажання зробити Квебек 

лідером в сфері транснаціональної безпеки. Тому поки що не було 

оформлено жодних дипломатичних та/чи фінансових зобов'язань, 
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які б зробили безпеку частиною доктрини Жерена-Лажуа і 

розвинули стосовно цього питання подібну до інших сфер активну 

парадипломатію. Однак на різних технічних та бюрократичних 

рівнях були створені міжбюджетні відносини між деякими 

урядовими організаціями Квебеку, включаючи поліцейський 

корпус, та їх американськими колегами. Отже, все ж було зроблено 

спробу посприяти трансформації континентальних безпекових дій 

на більш ефективні, принаймні певною мірою. 

Зауважимо, що ефективне управління канадсько-американ-

ським кордоном стало основним викликом безпеці після 9/11. Теорії 

розподілу тягарів говорять про те, що Сполучені Штати повинні 

взяти на себе ініціативу з питань прикордонної безпеки через свою 

гегемоністичну роль у забезпеченні безпеки Північної Америки, 

тоді як менш активні країни, такі як Канада, почуваються вільніше. 

Але з огляду на серйозність загрози варто, можливо, відкинути 

гіпотезу про вільнішу ситуацію для Канади та запропонувати підхід, 

який врахує диференційовані проблеми суміжних держав. Виділя-

ючи значні ресурси на питання прикордонної безпеки та апелюючи 

до вигідних стратегій ведення переговорів, Оттава активно викори-

стовує свою позицію вторинної держави щодо Сполучених Штатів.  

Канада та США мають спільний найдовший кордон у світі. 

Тому регіональна та місцева співпраця між двома країнами є 

надзвичайно важливою для запобігання тероризму, торгівлі зброєю 

та наркотиками, нелегальній імміграції та іншій злочинній діяль-

ності. У відповідності до цього, у 2006 р. було створено Центр управ-

ління інформацією про безпеку, який звітує перед Міністром 

Секюріте дю Квебек, та ініційовано підписання угод про співпрацю 

між Квебеком та наступними американськими штатами: Нью-

Йорк, Вермонт, Массачусетс, Мен, Нью-Гемпшир. Ці ініціативи 

підтверджують значний внесок Квебеку у вирішення питання безпе-

ки та активне визнання цього внеску з боку американських парт-

нерів. Зусилля провінції Квебек посилили відносний вплив Канади 
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в сфері безпеки. В цьому питанні Квебек та Оттава діяли за взаємо-

доповнюючими інтересами, що дозволило канадському уряду 

більш рішуче реагувати на американські заходи безпеки після 11/09.  

Натомість з боку США є експерти, які вважають, що, якщо 

забути на хвилину про зосередження уваги на мексиканському 

кордоні, стане очевидно, що загроза безпеці може бути також з боку 

Канади, як в сфері нелегальної імміграції, так і тероризму. 

20 жовтня 2014 року в Сен-Жан-сюр-Рішельє в Квебеці поліція 

застрелила чоловіка після того, як він збив своєю машиною двох 

канадських солдатів, одного із солдатів було смертельно поранено. 

У серпні 2016 року канадська влада успішно зірвала заплановану 

атаку, коли прихильника ІДІЛ було застрелено в Квебеці під час 

спроби підірвати саморобний вибуховий пристрій. 29 січня 2017 

року в результаті стрілянини в мечеті міста Квебек загинуло 6 людей 

та 19 поранено, поліція заарештувала підозрюваного бойовика, 

який, як вважають, діяв один. За останні три роки Канада здійснила 

багато превентивних арештів, щонайменше 10 студентів було 

заарештовано перед виїздом з Монреаля, за підозрою щодо зв’язків 

з ІДІЛ. Ймовірний осередок ІДІЛ було також розкрито в Оттаві в 

2015 році, а в іншому випадку канадець, який народився в Кувейті, 

визнав свою провину в підготовці атак ІДІЛ у Нью-Йорку. Таким 

чином, загроза просочення потенційних терористів із Канади до 

США через прозорий кордон із гнучкою системою охорони є досить 

високо імовірною.  

За останні два фінансові роки митна служба США та охорона 

кордону зафіксували 400-відсотковий стрибок у кількості затримань 

людей, які незаконно перетинали кордон США-Канада. Це 

найбільший приріст за останні роки уздовж 5525 миль кордону. 

Тобто окрім терористичної загрози, стабільно зростає також і 

напруга в питанні нелегальної імміграції через цей колись такий 

прозорий та безпечний кордон. 

Бюджет Канади на 2020 рік включає 173 мільйони доларів для 

забезпечення більшої безпеки на кордоні з США, а обмін розвід-

даними між США та Канадою є надійним, з більш давньою 
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традицією взаємної довіри, ніж між США та Мексикою. Все 

вищеперераховане може означати, що спільними зусиллями поси-

лення транскордонної діяльності США та Канада зможуть долати 

зростаючі проблеми в сфері безпеки, хоча чи протягом тривалого 

часу та наскільки ефективно – питання залишається відкритим. 

 

 

 
Юрій Луценко 

кандидат юридичних наук, доцент  
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПІДХОДИ 

ДО БЕЗПЕКОВОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 

 

Можливість жити, не піддаючи себе різним ризикам і 

небезпекам, високо цінується у будь-якій державі та є головним її 

завданням. Це означає, що безпека набуває форму внутрішньої 

цінності і реалізує себе в індивідуальній і суспільній свідомості. 

Характерно, що ця цінність має універсальний характер і визнається 

фундаментальною, незалежно від їхньої раси, національності, статі, 

віку, соціального походження, хоча, природно, існує певна 

розбіжність думок, що відбивають ступінь переваг різних категорій 

людей [5, с. 8]. 

Виходячи з логіки життєдіяльності суспільства, типології 

джерел небезпек та загроз, а також переліку предметів безпеки, 

розрізняють наступні види безпеки: “воєнну”, “інформаційну”, 

“кримінологічну”, “соціально-політичну”, “фінансову” та інші види 

безпеки. До числа найбільш широких категорій автори зазвичай 

відносять такі поняття як “національна безпека”, “громадська 

безпека”, “особиста безпека”, “воєнна безпека” тощо.  

Останнім часом відбувається істотне розширення уявлень про 

безпеку, як щодо об’єктів посягання, так і стосовно джерел 

небезпеки, а в принципових питаннях при визначенні поняття 
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“безпека” мова, як і раніше, йде або про здатність (іноді властивості, 

якості) якоїсь системи протистояти зазіханням, або про стан об’єкта, 

що характеризується захищеністю від небезпеки або відсутністю 

самої можливості руйнівного впливу, або про стан окремих 

відносин чи взагалі пов’язується з певною діяльністю.  

Не вдаючись в проблемні питання визначення власне поняття 

безпеки та її складових, які на сьогодні посідають одне із провідних 

місць в загальній теорії безпекознавства, зазначимо, що ще більшого 

різноманіття отримали питання класифікації видів безпеки в теорії 

безпекової політики. 

Це обумовлено поліструктурністю природи безпеки, у зв’язку з 

чим вона може бути класифікована по цілому ряду підстав, залежно 

від виділення конкретних аспектів проблеми. Тут слід погодитись з 

позицією М.Ю. Зеленкова, який досліджуючи проблеми сучасної 

безпеки держави, обґрунтовує потребу у класифікації безпеки на 

певні види необхідністю відстежувати процеси виникнення і 

розвитку протиріч в суспільстві, з метою ефективного управління 

цими процесами і впливу на них. Він зазначає, що країна являє 

собою єдиний суспільний організм, який складається з ряду 

підсистем: політичної, економічної, соціальної, духовної. У кожній з 

них зароджуються і розвиваються суперечності навколо основних 

цінностей (матеріальних і духовних). Саме ці протиріччя, а точніше 

деякі з них, ведуть у разі їх загострення до формування джерел 

небезпеки не лише і навіть не стільки для самої цієї сфери відносин, 

скільки для безпеки країни в цілому, для всієї системи життєвих 

інтересів суспільства. І для того, щоб мати об’єктивну можливість 

відстежувати процеси виникнення і розвитку суперечностей, 

ефективно управляти цими процесами і впливати на них, 

суспільство та держава зобов’язані класифікувати всю систему 

відносин на однотипні, які мають свою сутнісну характеристику, свої 

закономірності розвитку і піддаються системному і проблемному 

аналізу. Звідси і виникає гостра необхідність класифікації всієї 

системи відносин у сфері безпеки на її певні види [1, с. 34]. 
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Аналіз чинних нормативно-правових актів України та наукової 

літератури, яка стосується питань пов’язаних з безпекою, дозволив 

виділити найбільш типові сучасні класифікації видів безпеки. 

Сучасні тенденції розуміння поняття безпека може бути 

визначене як багатоаспектний стан, характеризуючий становище 

людини, суспільства або держави у зовнішньому середовищі. Саме 

ці об’єкти, на нашу думку, виступають первинним рівнем сучасної 

класифікації видів безпеки на відповідно “безпеку людини”, 

“суспільну безпеку”, “державну безпеку”. Це випливає також із 

положення ст. 1 Закону України “Про національну безпеку 

України” [2] де зазначено, що національна безпека України це 

захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності, 

демократичного конституційного ладу та інших національних 

інтересів України від реальних та потенційних загроз. Таким чином, 

особливе місце в системі безпеки посідає національна безпека.  

Про те, що національні інтереси є основою життєдіяльності 

суспільства та визначають основні завдання і функції діяльності 

держави акцентується увага не лише в науковій літературі, а й на 

рівні нормативно-правових актів [3; 4]. 

Таким чином, розвиваючи наукові погляди відносно теоретико-

правових підходів до безпекової політики в сучасному світі 

необхідно наголосити, що національна безпека являє собою систему 

комплексних заходів, які забезпечують надійне та стабільне існу-

вання держави, як політичної організації всього суспільства, а також 

забезпечує її охорону від реальних та потенційних загроз як 

зовнішнього, так і внутрішнього характеру, які здатні завдати шкоди 

її належному функціонуванню. 

Необхідність класифікації безпеки на певні види покликана 

потребою відстежувати процеси виникнення і розвитку протиріч як 

у державі, так і у суспільстві, для ефективного управління цими 

процесами та швидкого впливу на них з метою прийняття 

відповідних управлінських рішень. 

Сучасні підходи до розуміння безпеки є різновекторні, у звʼязку 

з чим безпеку прийнято розуміти як стан людини, суспільства та 
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держави у зовнішньому середовищі. Зазначені об’єкти, виступають 

первинним рівнем сучасної класифікації видів безпеки та умовно 

поділяються на “безпеку людини”, “суспільну безпеку”, “національ-

ну безпеку”.  
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ПЕРСПЕКТИВИ РЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В 

ЧОРНОМУ МОРІ: ПОШУК НОВОЇ ПАРАДИГМИ 

 

Безпекова ситуація у Чорноморському регіоні традиційно 

визнавалася крихкою через низькі темпи економічного розвитку, 

конфлікти інтересів та територіальні суперечки між країнами 

регіону. Відповідно до загальносвітових тенденцій 1990-х рр.. 

регіональні актори утворюють низку об’єднань для стимулювання 
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сталого розвитку економіки та реалізації спільних інтересів, а також 

для зменшення напруги у зонах конфліктів через низку спільних 

проектів. ОЧЕС слугувала як платформа для формування єдиного 

підходу до спільних проблем, протидії спільним викликам та 

транснаціональним загрозам в умовах зростаючої стратегічної 

важливості Чорного моря. Ініціативи BLACKSEAFOR та 

Чорноморська гармонія об’єднали країни регіону для посилення 

співробітництва у питаннях військово-морської безпеки, 

стримування поширення терористичних та асиметричних загроз. 

Однак завдання з формування спільної регіональної ідентичності та 

інтегрованого простору не змогли виконати ані ці об’єднання, ані 

низка інших вузькоспеціалізованих механізмів співробітництва. 

Однією з причин низької ефективності регіональної кооперації є 

амбіції Росії та Туреччини щодо регіонального лідерства, які почали 

зростати протягом ХХІ ст..  

Поступове посилення геополітичної конфронтації між Росією, 

з одного боку, та США і ЄС, з іншого, на глобальному рівні не могли 

не відобразитися і на регіональному рівні. Саме Чорноморський 

регіон перетворився на одну з вирішальних точок встановлення 

російського розуміння світового порядку.  

Анексія Криму, його швидка мілітаризація та збільшення 

контингенту ВМС РФ в Чорному морі суттєво змінили баланс сил, 

зменшили і так невисокий рівень довіри та загострили загрози 

регіональній та загальноєвропейській безпеці. Так, регулярні 

військово-морські навчання Росії є інструментом проекції сили та 

тиску на Румунію, Польщу, а також Україну та Грузію з метою 

посилення в цих країнах відчуття небезпеки та вразливості, 

дестабілізації та затримання темпів європеізації. Не має гарантій, 

що Росія, яка в односторонньому порядку розширила виключні 

економічні зони, утримається від переслідування румунських чи 

болгарських кораблів та блокування портів, як це відбулося з 

українськими. Чорноморські флот РФ також є інструментом для 

збереження російської домінуючої ролі у зоні військово-політичних 

конфліктів в Молдові, Україні, Грузії. Негативно дії Росії вплинули і 
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на регіональне співробітництво, яке з 2014 р. занепадає: БЛЕКСІФОР 

та Чорноморська гармонія визнаються на даний час 

паралізованими, ОЧЕС «впала в летаргію через кризу довіри в 

регіоні», що вже вразило співробітництво в таких важливих сферах, 

як розвиток морської інфраструктури та автомагістралей, 

управління кордонами та міграційний контроль, торгівля людьми 

та боротьба з організованою злочинністю.  

Намагання Кремля встановити межу, що матиме риси так 

званої «червоної лінії» в Чорному морі, та посилити розбіжності 

між країнами регіону викликає нагальну потребу переглянути 

існуючи підходи до регіонального співробітництва. Новий 

стратегічний ландшафт, який на даний час встановлений 

одноосібно Росією, демонструє, що неможливо і надалі 

обмежуватися соціально-економічними проектами. Проте вони 

вимагають посилити безпековий сегмент регіональної кооперації за 

активної підтримки ЄС та НАТО.  

Повернення на порядок денний країн Центральної та Східної 

Європи відомих та ініціація нових ідей та проектів – Intermarium, 

Тримор’є, Бухарестська група, NATO-light, тощо – є своєрідною 

відповіддю на поточні вимоги у сфері безпеки Чорноморського 

регіону. Та чи здатні ці проекти стати ефективними платформами 

гарантування безпеки у Чорному морі? Відповідь залежатиме від 

низки чинників. По-перше, чи зможуть лобісти Чорноморського 

регіону – Румунія, Польща, Україна – переконати інші країни-

учасниці ініціатив приділяти значнішу увагу Чорноморському 

регіону як джерелу одночасно і можливостей, і нестабільності та 

загроз для безпеки усієї Європи. По-друге, чи вдасться 

скоординувати пріоритети зазначених проектів, збалансувати 

інтереси, потреби та економічні та військові спроможності сторін. 

Нарешті, чи вдасться посилити синергію регіональних проектів з 

політикою ЄС та НАТО у регіоні.  

Україна, Грузія та Румунія є тими країнами, які найбільш 

вразливі перед Росією в регіоні. Саме ці країни намагаються 

привернути увагу інших акторів, зокрема, членів ЄС і НАТО, до 
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необхідності посилення оборонного потенціалу та зменшення 

асиметрії в регіоні. Але тут варто враховувати різку негативну 

реакцію з боку Росії на будь-які акції, що, на думку Кремля, ведуть 

до збільшення військової присутності НАТО, а з іншого боку, 

відмову Болгарії та Туреччини брати участь в окремих 

чорноморських підрозділах НАТО. За таких умов варто посилити 

присутність ЄС в Чорному морі, наприклад, створивши спеціальну 

Чорноморську бригаду ЄС за прикладом Бойової тактичної групи 

Сил швидкого реагування HELBROC та Південно-Східній бригаді 

SEEBRIG, або Спеціальну моніторингову місію ЄС у Чорному морі. 

Такий формат сприятиме розширенню операційних можливостей 

та завдань, які на даний час виконують міжнародні військо-морські 

навчання в регіоні з відпрацювання спільних дій щодо забезпечення 

безпеки цивільного судноплавства, проведення операції з 

моніторингу та підтримки безпеки на р. Дунай. Враховуючи  

Успішна реалізація таких ініціатив стане важливим доказом 

єдності країн Європи щодо оцінки загроз з боку Росії, готовності 

протидіяти будь-яким провокаційним діям Кремля з дестабілізації 

регіону чи внутрішнього становища окремої країни, та у підсумку 

відверне загрозу перетворення Чорноморського регіону на 

«Ахіллесову п’яту» Європи.  

 

 
Маркіян Мальський 

доктор економічних наук, професор 
Львівський національний університет 

 імені Івана Франка 

 

ЛЮБЛІНСЬКА ІНІЦІАТИВА У СИСТЕМІ БАЛТО-

ЧОРНОМОРСЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Нестабільна безпекова ситуація у Центрально-Східній Європі з 

яскраво вираженою агресивною поведінкою Російської Федерації, 

збройним міжнародним конфліктом у Донбасі, анексією Криму та 
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внутрішньополітичним загостренням у Білорусії спонукають 

держави регіону до пошуку ефективних і дійових механізмів 

забезпечення колективної безпеки та консолідації зусиль щодо 

спільної та узгодженої реакції на нові виклики і небезпеки. 

У цьому контексті увагу експертів та політиків привертає ідея 

створення нової політичної, економічної та геополітичної 

платформи – Люблінського Трикутника у складі Польщі, Литви і 

України. Підписана у Варшаві у кінці липня 2020р. декларація 

формально підтверджує спільність у сьогоднішніх реаліях 

національних інтересів трьох держав та чітко фіксує намічений курс 

протидії російської агресії у регіоні. 

На початковому етапі Люблінській Трикутник не є 

формалізованою міждержавною інституцією, а являє собою новий 

формат спілкування між країнами трикутника, неформальну 

платформу для обміну інформацією та ініціативами. Цей 

тристоронній формат співпраці ґрунтується, з одного боку на 

історичних зв’язках та традиціях Польщі, Литви і України 

(Люблінська унія), а з іншого боку – на існуючій інфраструктурі 

секторальної співпраці. Таким підґрунтям служить не тільки 

Литовсько – Польсько – Українська багатонаціональна  військова 

бригада та Міжпарламентська Асамблея Литви, Польщі і України, а 

й спільна політична позиція з багатьох питань в ООН, Раді Європи, 

чисельних міжнародних форумах і конференціях. 

Україна, створюючи спільно з партнерами нове регіональне 

утворення, чітко переслідує свої національні інтереси та 

геополітичні цілі, очікуючи на додану вартість нового формату, 

розраховуючи на поглиблення співпраці через Люблінський 

Трикутник з іншими державами та альянсами. 

У першу чергу мова йде про безпекову складову зовнішньої 

політики України. У Декларації відзначається, що Україна, Польща 

і Литва, виходячи з норм дотримання міжнародного права, 

визнають переваги трьохсторонньої співпраці у сфері безпеки, 

беручи до уваги російську агресію проти України, рішуче 

засуджують анексію Криму і закликають Росію вивести свої війська 



Криза сучасної системи безпеки:  
у пошуках нового міжнародного порядку                              

101 

з території Донецької і Луганської областей. Виникають також 

додаткові можливості розширення та зміцнення взаємодії по чітко 

окресленій вертикальній геостратегічні Балто – Чорноморській осі. 

Збільшуються шанси України на доступ до великих економічних та 

індустріальних проектів через використання лобістських можли-

востей Польщі і Литви в ініціативі трьох морів – Тримор’ї, у 

співпраці з Вишеградською 4 та Нордично - Балтійською 8. Варто 

розраховувати і на сприяння партнерів України у Люблінському 

Трикутнику  на отримання ПДЧ з НАТО та оновлення Угоди про 

асоціацію України з ЄС. 

Ефективність та життєздатність Люблінського Трикутника 

залежить від вдалого та сучасного менеджерського наповнення, 

креативних форм інституалізації та серйозної фінансової 

підтримки. До цього слід додати і відповідне інтелектуальне 

наповнення у вигляді, наприклад, Наукової ради ініціативи, групи 

експертів, а також орієнтації окремих університетів на підготовку 

фахівців з економічних, політичних, соціальних проблем регіону, як 

от міжнародна магістерська програма «Baltic – Black Sea Reginal 

Studies» на факультеті міжнародних відносин Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

 

 

 
Małgorzata Mazur-Czajka 

Mgr, manager  
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni 

 

ZAGROŻENIA MIĘDZYNARODOWEGO  

SYSTEMU WALUTOWEGO 

 

W artykule zostaje podjęta próba określenia współczesnych 

zagrożeń międzynarodowego systemu walutowego. Autorka prezentuje 

w jaki sposób funkcjonuje system odnoszący się do łańcucha: system 

ekonomiczny – system walutowy – kursy walutowe. Przedstawia jakie 

znaczenie dla systemu walutowego maja funkcjonujące instytucje 
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finansowe oraz zjawiska rynkowe oraz uwydatnia zagrożenia jakie 

mogą z tego wynikać. Ponadto w artykule zostają omówione problemy i 

perspektywy będące swoistymi zagrożeniami funkcjonowania 

międzynarodowego systemu walutowego. 

 

 
Michał Marek 

Mgr, doktorant  
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

 

DZIAŁANIA POLSKICH INTERNETOWYCH OŚRODKÓW 

MEDIALNYCH POPULARYZUJĄCYCH TREŚCI ZBLIŻONE DO 

ROSYJSKIEJ PROPAGANDY SKIEROWANE NA DEPRECJACJE 

WIZERUNKU UKRAINY I UKRAIŃCÓW 

 

W ramach swojego wystąpienia przedstawię główne narracje 

popularyzowane w polskich mediach internetowych oraz w sieciach 

społecznościowych na przełomie 2019/2020 roku kreujących negatywny 

wizerunek Ukrainy i Ukraińców. Wskażę nie tylko same narracje, źródła 

oraz drogi popularyzacji (mechanizm działania) informacji 

kształtujących wizerunek Ukrainy i Ukraińców, ale opiszę główne cele 

tego rodzaju działań. Opis ten będzie rozwijany  w szerszym kontekście 

prowadzonych przez Federację Rosyjską kampanii dezinformacyjnych. 

Prezentacja będzie bazować na analizie przekazów, które zostały 

opublikowane w polskiej przestrzeni informacyjnej na przełomie 

2019/2020, a które noszą charakter dezinformacyjny, są manipulacjami 

lub informacjami fałszywymi. Zaprezentowane zostaną fragmenty 

publikacji, które pojawiły się m. in. na łamach tzw. portali 

alternatywnych oraz rosyjskiej agencji Sputnik (polska redakcja). 

Fragmenty artykułów zostaną omówione pod kątem wskazania cech 

propagandowych oraz ukazania zastosowanych tam środków 

dezinformacyjnych. Przykłady zostaną odniesione do podobnych 

działań w przestrzeni medialnej krajów bałtyckich i Ukrainy. Głównym 

celem prezentacji będzie ukazanie sposobu działania Federacji 

Rosyjskiej, która stara się udostępniać w polskiej przestrzeni 
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informacyjnej treści zgodnie z celami Kremla. Mimo pewnych 

problemów z dostępem do polskiej przestrzeni informacyjnej treści 

zbliżone do rosyjskiej propagandy pojawiają się w Polsce za 

pośrednictwem przestrzeni internetowej, gdzie wspomniane treści 

pojawiają się na portalach o niskiej popularności. Publikacje te są jednak 

popularyzowane przy zastosowaniu sieci społecznościowych w oparciu 

o założenia „bańki informacyjnej” (algorytmów oraz tworzonej przez 

użytkowników portali społecznościowych sieci osób i ośrodków 

paramedialnych dostarczających mu informacji). Wystąpienie będzie 

koncentrowało się na próbach wskazania dokładnych przykładów 

działania oraz mechanizmów służących czynnikowi zewnętrznemu do 

stymulowania antagonizmów pomiędzy Polakami i Ukraińcami. Tego 

rodzaju aspekt wydaje się być zagadnieniem istotnym ze względu na 

poważną ilość Ukraińców przebywających w Polsce. Długoletnie 

działania ośrodków medialnych stymulujących wzrost napięć pomiędzy 

Polakami i Ukraińcami w kraju może doprowadzić do wydarzeń 

poważnych i tragicznych w skutkach. Aktywność taka jak próba 

formowania polskiego społeczeństwa w kierunku wzrostu niechęci 

wobec Ukraińców stanowi próbę destabilizacji sytuacji polityczno-

społecznej w kraju. Warto przyjrzeć się stosowanym już od kilku lat 

mechanizmom, aby móc wypracować sposób reakcji na próbę 

rozszerzenia zdolności formowania polskiego społeczeństwa przez 

czynnik zewnętrzny.  

 

 
Jolanta Martuszewska 

Mgr, doktorant  
Akademia Marynarki Wojennej 

 

EWOLUCJA POGLĄDÓW NA ROLĘ MOCARSTW 

BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO I MIĘDZYNARODOWEGO 

 

"Podstawowy problem USA, który od wieków angażował nas w I, 

II wojnę światową i zimną wojnę to relacje pomiędzy Niemcami i Rosją, 

ponieważ razem są jedyną siłą, która może nam zagrozić i upewnienie 
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się, że to nie nastąpi (…). Dla USA zasadniczym zagrożeniem jest 

Niemiecki kapitał i technologia oraz naturalne zasoby Rosji i jej siła 

robocza, jako jedyna kombinacja, która od wieków piekielnie przeraża 

Stany Zjednoczone."  

Słowa G. Friedman opisuje otwarcie, iż USA jest imperium, które 

musi kontrolować cały świat by zapewnić sobie dominację i ochronę. W 

Europie opisuje, iż od 100 lat USA walczyło z wszelkimi możliwymi 

formami bliskiej współpracy pomiędzy Niemcami i Rosją, które razem 

stanowią siłę mogącą zagrozić Stanom Zjednoczonym. 

Aby do tego nie dopuścić Friedman proponuje sponsorowanie i 

dozbrajanie wszystkich stron konfliktu w Europie by prowadziły 

wzajemnie wyniszczającą wojnę, chroniąc w ten sposób interesy 

strategiczne USA. "Myślę, że masz w zupełności rację, nie możemy jako 

imperium tego robić. Wielka Brytania nie okupowała Indii. Wzięła różne 

stany Indii i zwróciła je przeciwko sobie zapewniając brytyjskich 

oficerów dla Indyjskiej armii. Rzymianie nie wysyłali wielkich armii. 

Ustanawiali królów podległych cesarzowi ici królowie byli 

odpowiedzialni za utrzymanie pokoju. Tak więc imperia, które 

bezpośrednio okupowały, jak nazistowskie imperium, upadły." (…) 

"Polityką jaką bym zarekomendował jest polityka jaką przyjął Ronald 

Reagan wobec Iranu i Iraku. Finansował obie strony by ze sobą walczyły 

a nie walczyły z nami. Było to cyniczne, z pewnością niemoralne, ale 

działało. I to jest najważniejsza sprawa, Stany Zjednoczone nie mogą 

okupować Eurazji." 

Trzeba zaznaczyć, że jest to otwarta wypowiedź przedstawiciela 

anglo-amerykańskiego establishmentu, która jasno i klarownie tłumaczy 

politykę, strategię w odniesieniu do reszty świata. Jest polem bitwy bez 

względu na sympatie i wydaje się, że Europę i Rosję czeka taki sam los, 

co kraje arabskie zmierzające ku pełnej bałkanizacji. Celem wystąpienia 

jest przedstawienie poglądów na rolę mocarstw bezpieczeństwa 

narodowego i międzynarodowego. 
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Z CHAOSU KU PORZĄDKOWI? KU NOWEJ  

„ARCHITEKTURZE” BEZPIECZEŃSTWA EUROPEJSKIEGO? 

 

Filarem bezpieczeństwa europejskiego, czy szerzej 

transatlantyckiego bezpośrednio po zakończeniu okresy „zimnej wojny” 

było funkcjonowanie NATO oraz uznawania amerykańskiej obecności 

wojskowej na Starym Kontynencie. Jednak zarówno istotne zmiany 

polityczne, jakie zaszły w Europie w wieku XXI , jak i szereg „kryzysów” 

jakie dotknęły państwa tego kontynentu (kryzys finansowy, 

terrorystyczny, migracyjny) zmieniły sytuację bezpieczeństwa. Część 

starych zagrożeń odeszła w przeszłość, niemniej jednak pojawiły się 

nowe, co wymusiło zmianę polityki w obszarze bezpieczeństwa 

wewnętrznego i międzynarodowego. Postępująca destabilizacja w 

obszarze Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (MENA), bezpośrednio 

sąsiadującym z Europą stwarza ciągłe zagrożenie dla występowania 

nowych odsłon kryzysów, które już dosięgły ten region. Globalizacja 

sprawia, że nowe zagrożenia mogą dotrzeć do Europy z miejsc od niej 

odległych (epidemie). Także rosnące rozbieżności interesów między 

głównymi aktorami państwowymi nie sprzyjają stabilizacji sytuacji w 

Europie. Referat poświęcony będzie wyodrębnieniu i analizie głównych 

czynników wpływających na postępującą destabilizację porządku 

regionalnego i próbie wskazania możliwych scenariuszy rozwoju 

wydarzeń w najbliższej przyszłości. 
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THE ROLE OF THE ONE BELT AND ONE ROAD  

FRAMEWORK IN CHINA-UKRAINE RELATIONS 

 

Relevance. The One Belt and One Road framework is a global 

infrastructure development strategy adopted by the Chinese 

government in 2013. The One Belt and One Road framework's objectives 

are to construct a large unified market, make full use of international and 

domestic markets through cultural exchange and integration, and 

enhance member nations' mutual understanding and trust. 

Ukraine is a strategically important geographic location in the Black 

Sea Region. That advantage can play a key role in Ukraine's involvement 

in the Chinese project - One Belt and One Road.  

Research objective. This research objective is to consider the role of 

the One Belt and One Road framework in Chinese-Ukrainian relations. 

One Belt and One Road strategy open a new opportunity for both 

Ukraine and China. Chinese efforts aim to fulfill the final goal: to 

strengthen connections and cooperation between European and Asian 

regions. Cooperation facilitates to create a convenient investment 

platform, to create new transport corridors for quick and effective trade, 

and to unify infrastructure in the logistic sphere. This plan can be 

achieved by sharing information and technology, exchanging specialists, 

culture and economic exchange, and Chinese infrastructure 

development investments. 

Moreover, China distinguishes a special place for Ukraine in the 

Chinese development plan. In more detail, Ukraine is situated in the 

essential part of the Black Sea Region: it is a logistic transit hub that links 

China and the European Union markets. It is benefiting from convenient 

access and connections to good roads and rail networks. For instance, the 

current trade route consists of three major segments. The first one is the 

European Part (Germany, Austria, Hungary, Serbia, Bulgaria, and 
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Romania), which is connected via Ukraine to the Southern Caucasian/ 

Turkey segment. The third part is the Central Asian segment 

(Turkmenistan, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan), which 

finally ends up in China. 

Nowadays, several documents are proving the development process 

of China-Ukraine cooperation: Memorandum of Understanding between 

the Ministry of Commerce of the People's Republic of China and the Mi-

nistry of Economic Development of Ukraine on the beginning of bilateral 

cooperation preparation plan for joint construction of the Silk Road Eco-

nomic Belt and the 21st Century Silk Road (2019); Agreement between the 

Government of Ukraine and the Government of the People’s Republic of 

China on Free Economic and Technical Assistance (2019) and others. 

Nevertheless, the current state of Chinese-Ukrainian relations is 

contradictory. That can be explained by the suspension of the 

development process in the Chinese-Ukrainian cooperation. Ukraine is 

ready to strengthen the cooperation and attraction of the Chinese 

investment, but at the same time, Ukraine does not have persuasive 

evidence of its intention, precisely the exact position due to the Chinese 

project's involvement. Moreover, there can be arisen such challenges in 

the Ukrainian-Chinese cooperation development process like economic 

challenges, income losses, unemployment, and even consequences of the 

2019-nCoV. 

On the other hand, if Ukraine confirms cooperation requirements 

and receives Chinese help, there will be a stable possibility of 

overcoming Ukraine's economic and social sectors. China has an 

excellent opportunity to involve Ukraine in a development process and 

to rebuild its economy. Therefore, longer-term strategic thinking and 

planning are needed to find solutions to problems that come with 

Ukraine's way. Furthermore, according to the current challenges, strong 

cooperation remains essential on multiple fronts. 

Conclusion.  

One Belt and One Road framework pretend to be a successful 

geoeconomic project covering both Asian and European regions' 

interests and integration. 
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The potential of the strategic partnership between Ukraine and 

China is exploited to a large extent. That can be explained by the 

privilege of Ukraine's location in the Black Sea region, which procures a 

specific role for Ukraine and increases Ukraine's geostrategic value for 

China. Ukraine's participation in the One Belt and One Road framework 

creates an opportunity for China to strengthen connections and 

cooperation between European and Asian regions by creating new 

transport corridors passing through Ukraine. 

For Ukraine, Chinese project involvement can offer Ukraine's 

economy incentives by attracting Chinese investments, facilitating an 

effective exchange of goods, services, technologies, specialists, and new 

development functions. Moreover, the role of connecting links between 

China and Europe can facilitate the improvement of Ukraine-EU 

cooperation and further integration. 

 
 

Олексій Молдован  
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і економічних ініціатив “Європейська стратегія” 
Національний інститут стратегічних досліджень 

  

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІСКАЛЬНОЇ 

БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ 

 

В умовах посилення напруженості на світовій арені, за яких 

держави як суб’єкти світової політики, стають все більше 

орієнтованими на реалізацію власних егоїстичних інтересів та 

агресивними у стосунках з іншими суб’єктами, питання 

забезпечення різних вимірів національної безпеки набуває особливо 

гострої актуальності як в науковому середовищі, так і на рівні 

формування конкретних заходів державної політики щодо захисту 

власного політичного і економічного суверенітету.  

Однією з найбільш істотних загроз, з якими може 

зіштовхнутися держава в сучасному світі, це розгортання проти неї 

стратегії гібридної війни. Дане явище є відносно новим в теорії та 
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практиці міжнародних відносин, тому ще не знайшло повного 

відображення у науковій думці. Виходячи з дослідження актуальних 

прикладів гібридної війни, варто звернути увагу на її ключову 

особливість в порівнянні з традиційними актами мілітарної агресії. 

Вона полягає в тому, що в рамках гібридної війни (або гібридної 

агресії, як першого етапу приготування до гібридної війни), 

супротивник розширює напрямки і ареал актів агресії. Він 

фокусується на тому, щоб завдати потужного удару по тих сферах 

функціонування держави, які є «слабою ланкою» її політичного та 

економічного суверенітету.  

Однією з найбільш вразливих до зовнішніх актів агресії є 

система державних фінансів. Зовнішня дестабілізація даного 

сектору може призвести до того, що вона сама по собі 

перетвориться на джерело небезпечних загроз для національної 

безпеки держави. Дисбаланси в системі державних фінансів 

підривають стабільність і ефективність базових економічних і 

політичних інститутів, послаблюють обороноздатність країни, 

обмежують ресурси для її розвитку, і, що найважливіше, 

дестабілізують і деморалізують суспільство.  

Варто визнати, що тактика підривання стабільності системи 

державних фінансів може бути важливим доповненням до актів 

військової агресії, і може суттєво підвищити її ефективність. 

Деморалізоване суспільство зі слабкими державними інститутами і 

обмеженими фінансовими ресурсами для оборонної сфери 

підриває фундамент системи національної безпеки і оборони та 

погіршує здатність країни протистояння прямій мілітарній агресії.    

З урахуванням вищесказаного, важко заперечити той факт, що 

питання забезпечення безпеки функціонування державного сектора 

фінансів має критичне важливе значення, особливо в умовах 

гібридної агресії та гібридної війни. З метою опрацювання стратегії 

державної політики, що має сфокусуватися на реалізації даного 

завдання, нами було сформовано засади концепції фіскальної 

безпеки держави.  
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1. Дефініція фіскальної безпеки. З нашої точки зору, поняття 

«фіскальна безпека держави» варто трактувати, як стан системи 

публічних фінансів, за якого фінансові ресурси держави 

мобілізуються, перерозподіляються і використовуються у такий 

спосіб, що забезпечує реалізацію ключових завдань державної 

політики та дозволяє нейтралізувати зовнішні і внутрішні загрози 

для економічної і соціальної стабільності в державі.  

2. Політика забезпечення фіскальної безпеки. Виходячи із 

запропонованого визначення базової дефініції, політику 

забезпечення фіскальної безпеки ми пропонуємо розглядати як 

комплекс заходів у сфері державного управління, який 

спрямований на досягнення такого стану публічних фінансів, за 

якого дана система є стійкою по відношенню до внутрішніх і 

зовнішніх ризиків. 

3. Загрози у сфері фіскальної безпеки. Під даним поняттям 

ми розуміємо, проблеми, які виникають у системі публічних 

фінансів в результаті дії зовнішніх і внутрішніх деструктивних 

чинників, що становлять серйозні загрози для суверенітету держави, 

а також її національних інтересів.  

Ґрунтуючись на запропонованих методологічних позиціях, ми 

можемо визначити стратегічні пріоритети забезпечення фіскальної 

безпеки держави в умовах гібридної війни. Отже, зусилля держави 

в даному напрямі мають бути спрямовані на виконання таких 

завдань: 

1. Інституціоналізація політики забезпечення фіскальної 

безпеки на практичному рівні. На нашу думку, важливим 

завданням є виокремлення політики забезпечення фіскальної 

безпеки з поточної фіскальної політики держави, оскільки вони 

спрямовані на реалізацію різних завдань. Фіскальна політика 

вирішує поточні проблеми і орієнтована на виконання кон’юн-

ктурних завдань. Натомість політика забезпечення фіскальної 

безпеки повинна бути сконцентрована на вирішенні тих проблем, 

які можуть створити загрозу національного масштабу. Інституціо-

налізація політики забезпечення фіскальної безпеки дозволить 
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змінити оптику, через яку сприймаються проблеми системи дер-

жавних фінансів. Її ключова функція полягає в тому, щоб іденти-

фікувати ті проблеми, що можуть становити загрозу національній 

безпеці такого самого масштабу, як і акти військової агресії.  

2. Ідентифікація і систематизація актуальних загроз в сфері 

фіскальної безпеки. Виходячи з положення, відповідно до якого, 

фокусом політики забезпечення фіскальної безпеки повинні стати 

проблеми, що можуть мати критичні наслідки на національному 

рівні, важливим завданням є ідентифікація і систематизація 

актуальних та потенційних загроз у сфері фіскальної безпеки. 

Держава має також чітко усвідомлювати механізми та канали, які 

можуть бути використані противником для дестабілізації системи 

державних фінансів. Це дозволить сформувати стратегію і тактику 

державної політики щодо їх нейтралізації.  

3. Формування механізмів протидії актам дестабілізації 

системи державних фінансів. В умовах гібридної війни система 

державних фінансів не може залишатися відкритою. Мають бути 

впровадженні певні обмеження, в тому числі влада має:  

а) зменшити активність на відкритому борговому ринку. 

Боргові зобов’язання можуть використовуватися країною агресором 

для дестабілізації стабільності національної валюти, що матиме 

критичні наслідки для системи державних фінансів; 

б) заблокувати трансферти фінансових ресурсів з країни 

агресора, а також обмежити рух капіталу, пов’язаного з органами 

державної влади агресора. Як показує практика, всупереч 

конфлікту, капітал агресора не лише не залишає країну, але й 

намагається встановити контроль над стратегічними активами 

економіки. Він також спрямований на підтримку внутрішніх сил, 

завданням яких є дестабілізація країни зсередини; 

в) максимально зменшити залежність національної системи 

державних фінансів від доходів, пов’язаних з країною агресором. Як 

показує приклад України, політичні еліти держави готові йти на 

дуже широкі компроміси з країною агресором, з якою вона 

знаходиться в стані гібридної війни, якщо існує перспектива 
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отримання значної суми доходів від торгівлі з нею, а особливо у 

сфері енергоресурсів. Цей чинник має бути знівельовано. 

4. Забезпечення додаткових джерел фінансових ресурсів. В 

умовах гібридної агресії, а тим більше війни, варто бути готовим до 

різкого падіння доходів бюджету з традиційних джерел. В таких 

умовах, відбувається різке скорочення податкового потенціалу і 

погіршення умов запозичень на світових боргових ринках, тому дер-

жава стикається з проблемою виникнення дефіцитів на всіх ланках 

системи державних фінансів. Остання повинна бути сконструйована 

таким чином, щоб коливання доходів бюджету могли бути 

пом’якшені оптимізацією витрат бюджету, і не приводили до 

дефолту і підриву економічної та соціальної безпеки в державі. 

5. Раціоналізація використання фінансових ресурсів 

держави. В умовах гібридної війни система державних фінансів 

знаходиться під подвійним тиском. З одного боку, скорочуються 

фінансові ресурси, якими вона диспонує, з іншого боку, стрімко 

збільшуються видатки, що пов’язані з необхідністю розбудови 

широкої системи оборони проти актів гібридної війни. В додатку, не 

дивлячись на складні обставини, важливими залишаються завдання 

розвитку економіки і соціального забезпечення. В таких умовах, 

держава потребує максимальної раціоналізації витрачання фінан-

сових ресурсів і винятково ефективних і дієвих механізмів контролю 

за їх цільовим використанням.  

Підсумовуючи дану тему, варто підкреслити, що у сьогоднішніх 

умовах Україна повинна надавати особливе значення забезпеченню 

фіскальної безпеки. Критично важливим є усвідомлення того, що 

система державних фінансів є одним зі слабких місць держави, 

через яке країни з агресивними цілями (а їх перелік постійно 

розширюється) будуть намагатися послабити її здатність до захисту 

національних інтересів. В цьому контексті, політика забезпечення 

фіскальної безпеки є не просто напрямком поточної політики, а 

чинником економічної безпеки держави. 

 

 



Криза сучасної системи безпеки:  
у пошуках нового міжнародного порядку                              

113 

 
Дарія Ніколаєва 

аспірантка  
Одеський національний університет  

імені І. І. Мечникова 
 

ПРОБЛЕМИ ДВОСТОРОННІХ ВІДНОСИН ТУРЕЧЧИНИ ТА 

САУДІВСЬКОЇ АРАВІЇ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО 

СТРАТЕГІЧНОГО ЛАНДШАФТУ БЛИЗЬКОГО СХОДУ 

 

Туреччина і Саудівська Аравія мають багато спільних інтересів 

на Близькому Сході, точки взаємовигідної співпраці. Однак після 

початку “Арабської весни” ці актори близькосхідної політики 

перейшли на антагоністичні позиції. Така поляризація не відповід-

на інтересам обох країн, а також сприяє наростанню геополітичної 

турбулентності в регіоні. Зберігаючи наразі доволі міцні економічні 

відносини, Саудівська Аравія та Туреччина мають напружені 

політичні взаємини. Їх взаємодію нині визначає жорстка конку-

ренція за лідерські позиції в сунітському мусульманському світі. 

Наростання напруги у двосторонніх взаєминах дозволяє 

говорити про фактичне ведення неоголошеної «холодної війни» 

Туреччиною (у спілці з Катаром) із блоком більшості країн-

учасниць Ради співробітництва арабських держав Перської затоки 

за лідерства Саудівської Аравії. Наростанню напруги сприяє 

військова присутність Туреччини на півночі Сирії, співпраця з 

Росією, Іраном, політика Туреччини щодо Кіпру та його 

континентального шельфу тощо. 

Відносини між Туреччиною та Саудівською Аравією різко 

змінили характер від 2011 р., з початком “Арабської весни”, в ході 

якої були повалені уряди Тунісу, Єгипту та Лівії. Туреччина та 

Саудівська Аравія підтримували протилежні сторони революцій-

них протистоянь. Якщо уряд Р. Т. Ердогана вітав революції та їх нові 

уряди, то влада Саудівської Аравії розглядала їх як дестабілізаційні. 

Прикладом такої незгоди з протестувальниками може слугувати 

той факт, що Саудівська Аравія разом з іншими державами 
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Перської затоки скерувала війська до Бахрейну, щоб пригнітити 

протести в цій країні.  

Розрив між Туреччиною та Саудівською Аравією посилився 

після військового перевороту в Єгипті 2013 р., який усунув від влади 

президента М. Мурсі. Р. Т. Ердоган рішуче засудив таку зміну влади 

та надав притулок членам “Братів-мусульман” у Туреччині. 

Водночас Саудівська Аравія (спільно з ОАЕ, Оманом та Кувейтом) 

запропонувала значну фінансову допомогу для зміцнення нового 

режиму військових у Єгипті. Відтак переворот у Єгипті 2013 р. 

посилив розлам мусульманського світу. Втім, на цьому етапі 

розриву відносин між Туреччиною та Саудівською Аравією 

допущено не було. І тоді, і опісля сторони робили такі публічні 

кроки, які запобігли розірванню двосторонніх взаємин. 

Відносини двох держав були підірвані у 2014 р. діями 

Саудівської Аравії, спрямованими проти набуття Туреччиною 

статусу непостійного члена Ради безпеки ООН. Ще одним поворот-

ним моментом була спроба державного перевороту в Туреччині 

липні 2016 р. Ця подія «обростала» непідтвердженою інформацією, 

що заколот фінансували союзники Саудівської Аравії (ОАЕ та ін.). 

Однією з найболючіших ліній розламу між Саудівською 

Аравією та Туреччиною стало оголошення низкою країн Близького 

Сходу в червні 2017 р. економічної блокади Катару та розриву 

дипломатичних відносин з цією державою. Попри підтримку 

Туреччиною Катару, Саудівська Аравія залишається потужним 

торговельним партнером Туреччини у регіоні Перської затоки. 

Проте така зовнішньополітична активність Туреччини викликала 

негативні її оцінки як актора близькосхідної політики. Так, 

кронпринц Саудівської Аравії М. ібн Салман Аль Сауд під час свого 

візиту до Єгипту у березні 2018 р. зарахував Туреччину до 

“трикутника зла” (Туреччина – Іран – Ісламська держава). Він 

звинуватив Анкару в спробі відновити халіфат, який був ліквідо-

ваний майже сто років тому під час краху Османської імперії. 

Отже, відносини Туреччини з Саудівською Аравією розвива-

ються в умовах надзвичайно нестабільного, динамічного та 
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взаємозалежного стратегічного ландшафту Близького Сходу. Ці 

держави мають багато спільних інтересів на Близькому Сході, але 

останнє десятиліття в них відмінні геополітичні пріоритети. Така 

поляризація не відповідає інтересам двох країн, ускладнює 

досягнення стабільності у регіональному порядку. Обидві країни 

вразливіші до економічних та безпекових загроз, коли вони 

перебувають у протилежних таборах. Нині очевидними є значні 

перешкоди для нормалізації турецько-саудівських відносин. 

Фактично розгортається “холодна війна” між Туреччиною, 

підтримуваній Катаром, та Саудівською Аравією за підтримки ОАЕ, 

Єгипту та низки інших держав. У сценаріях взаємин Туреччини та 

Саудівської Аравії очікується ведення ними проксі-воєн, коли 

держави воюють не безпосередньо, а стаючи на стороні третіх країн 

(підтримка їх фінансами, кадрами, технікою тощо). Такими третіми 

країнами, найперше, виступають Лівія та Судан. 

Очевидно, що метою Саудівської Аравії є обмеження 

регіонального впливу Туреччини та Р.Т. Ердогана. Це робиться як 

через економічні важелі (наприклад, згортання частини 

інвестиційних проєктів), так і через впровадження механізмів, за 

допомогою яких мінімізуватиметься роль Туреччини в ісламських 

питаннях. Саудівська Аравія вважає, що Туреччина в особі 

Р.Т. Ердогана зайшла задалеко в підриві її іміджу на міжнародній 

арені через обвинувачення представників політичної еліти у 

причетності до вбивства журналіста Дж. Хашкаджі. 

Водночас за такої несприятливої атмосфери у двосторонніх 

відносинах Туреччина навряд прагне подальшого погіршення 

стосунків зі Саудівською Аравією як одного з головних інвесторів 

Туреччини. В умовах фінансової кризи в Туреччині виведення 

саудівських інвестицій матиме відчутний дестабілізаційний вплив 

на турецьку економіку та фінансову систему. Туреччина все ще має 

чимало очікувань у відносинах зі Саудівською Аравією: посилення 

підтримки палестинців проти Ізраїлю, послаблення блокади проти 

Катару, поступки у питанні ізоляції Ірану, допомога у впливі на 
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екстремістські угруповання у сирійській провінції Ідліб, тиск на 

єгипетські еліти, фінансовані Саудівською Аравією тощо. 
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ГЛОБАЛЬНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ВИКЛИКИ ДО ФОРМУВАННЯ 

ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

В умовах значних змін, які відбуваються у світі з неймовірною 

швидкістю та непередбачуваністю сформувати концептуальні 

засади функціонування та розуміння сучасного дискусу безпеки 

вкрай складно. І глобальні, і національні виклики не мають 

системного та очікуваного походження, вони носять викривлений 

гібридний характер, що ускладнює можливості своєчасного 

попередження та мінімізації загроз як людській цивілізації, так і 

окремим державам, етносам, соціальним групам. 

Зростання ризиків відбувається в усіх суспільних сферах: 

економічній, політичній, соціальній, інформаційний тощо. Вони 

зумовлені дією багатьох природних, інформаційно-комунікатив-

них, соціальних і технологічних процесів, на розгортання яких впли-

ває цілий ряд непрогнозованих, випадкових об’єктивних та суб’єк-

тивних чинників. Тому і в глобальному, і в національному масшта-

бах постійно збільшується потреба в безпечному стані існування. 

Протидіяти національним викликам, які перешкоджають 

національним інтересам можливо, коли є стабільність, безпека, 

захищеність і відповідальність. Завдяки ним соціум здатен 

функціонувати в умовах конфліктів, криз, невизначеності, ризику та 
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забезпечувати збереження своєї структури, підтримання рівноваги 

ендогенних елементів і надійності зв’язків та має можливість 

протистояти зовнішнім і внутрішнім загрозам. Узгоджене 

функціонування та розвиток усіх соціальних інститутів створюють 

умови для гармонійного взаємовпливу різних сфер життєдіяльності 

людини, суспільства і держави, що забезпечує високу якість життя, 

умови гідної праці та соціальний захист громадян, політичну та 

економічну стабільність країни. 

Лінгвістичне визначення терміна “безпека” поєднує в собі 

свободу чи захист від небезпеки або тривоги, а також заходи, вжиті 

для гарантування безпеки країни, особи, цінності [1, с. 1062]. Генезис 

поняття “безпека” випливає з біологічної природи людини як 

суб’єкта, першоосновою якого є інстинкт самозбереження. Згідно з 

теорією потреб А. Маслоу потреба в безпеці стає пріоритетною 

одразу після задоволення фізіологічних потреб людини і передує 

виникненню потреб вищого рівня – соціальних, а також потреб 

поваги і самовираження [2]. Потреба в забезпеченні особистої та 

колективної безпеки супроводжує існування людини в часовому 

континуумі цивілізаційного розвитку та нерозривно пов’язана зі 

становленням соціуму і держави. Саме тому категорія безпеки є 

міждисциплінарною, має глибокий філософський зміст та 

історичне коріння, а також взаємозв’язок із політологією, історією, 

правом, економікою, соціологією та іншими науками.  

Послідовність розвитку категорії “безпека” створює спільну 

основу до визначення змісту категорії “соціальна безпека”. У 

континіумі цивілізаційного розвитку людства визначається, що в 

суспільстві ризику послідовно виникають нові соціальні 

конфігурації, форми та якість колективного співіснування, за яких 

ключовою цінністю суспільного розвитку стає безпека як людства в 

цілому, так і окремої людини. Одночасно відбувається кількісне та 

якісне зростання ризиків, зміна основного нормативного ідеалу в 

моделі суспільства з рівності на безпеку та орієнтації із задоволення 

нових потреб – на їх самозбереження, внаслідок чого посилюється 

необхідність державного регулювання цими процесами. 
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Сутність трансформації моделі соціальної безпеки у сучасному 

правовому полі національної безпеки України пов’язана зі зміною 

концептуального розуміння національної безпеки через зростання 

потреби у захисті національного суверенітету й територіальної 

цілісності країни. Це обумовило зміну моделі національної безпеки 

від широкого соціально-гуманітарного контексту до виключно 

воєнно-політичного спрямування. Соціальна безпека в прийнятій у 

2018 р. у новій редакції Закону України “Про національну безпеку 

України”  визначається звужено, обмежено і побічно. На перший 

план поставлена захищеність державного суверенітету, терито-

ріальної цілісності, демократичного конституційного ладу і лише 

після цього інші національні інтереси, до яких належать життєво 

важливі інтереси людини, суспільства і держави. 

Зростання зовнішніх та внутрішніх загроз національній безпеці, 

тривала системна криза, збройний конфлікт на сході України, 

зменшення можливостей для соціальних перспектив людини, 

суспільства, держави обумовили необхідність посилення держав-

ного регулювання соціальної безпеки. Результати експертного 

опитування визначили, що 98% респондентів вважають загальний 

стан в Україні небезпечним, при цьому вагомість внутрішніх загроз 

виявилася більш значущою (96% експертів), ніж вагомість  зовнішніх 

загроз (91%). На стан соціальної безпеки найбільш негативно 

впливають економічна сфера (77%), внутрішньополітична (59%), 

воєнна сфера (52%) та інформаційна (34%) [2]. Незважаючи на вкрай 

негативний соціальний стан у країні в державній політиці не 

простежується пріоритетність дій щодо його подолання. Державне 

регулювання не застосовує важелі впливу на соціальну безпеку, а 

сучасна система національної безпеки ігнорує соціально-гумані-

тарне спрямування, а віддає перевагу воєнно-політичному. 

Використання досвіду, накопиченого розвиненими країнами 

світу та Європейським Союзом в цілому у стратегічному управлінні, 

повинно сприяти активізації зусиль України до розробки та 

впровадження власної стратегій соціальної безпеки, орієнтованої на 

надійний захист національних соціальних і економічних інтересів. 
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Процес інтеграції України до Європейського Союзу передбачає 

гармонізацію вітчизняного законодавства з національної безпеки та 

соціально-економічного розвитку з нормативно-правовими актами 

ЄС. Країни-члени ЄС визначили ряд спільних пріоритетів 

державної політики соціального залучення, де основний пріоритет 

надається досягненню рівності можливостей і використанню 

потенціалів. У центрі державного регулювання в майбутньому 

мають стояти питання рівності шансів, рівного доступу до ресурсів 

та солідарності, а також бути спрямовані на інвестування в розвиток 

людського капіталу. 
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KRYZYS W BEZPIECZEŃSTWIE KULTUROWYM  

UNII EUROPEJSKIEJ 

 

Kryzys pojawia się wtedy, gdy „(…) przyroda gwałci w jakiejś 

mierze wprowadzone przez paradygmat przewidywania nauki 

instytucjonalnej”. Nieusuwalne rozbieżności między teorią, zgodną z 

obowiązującym paradygmatem, a „rzeczywistością”. Sytuację 

kryzysową w nauce, będącą na ogół bodźcem do poszukiwania nowego 

paradygmatu, Khun utożsamia z rewolucją naukową, w której 

dotychczasowy paradygmat zostaje wyparty przez nowy. Być może, jak 

twierdzi B. Fiedor, kryzys jest immanentną cechą procesu rozwoju jako 

nauki, gdyż zawsze do pewnego stopnia jest ona „spóźniona” jeśli 

chodzi o stan rozpoznania w teorii i w polityce gospodarczej ważnych 

procesów i trendów ekonomicznych, technologicznych, cywilizacyjnych 

i kulturowych”.Współpracę w zakresie kultury państwa członkowskie  

Unii Europejskiej podjęły późno, ponieważ formalnie dopiero po 

podpisaniu Traktatu z Maastricht. Współpraca nie miała oznaczać 

wspólnej polityki kulturalnej. Powodem była dbałość o zachowanie 

tożsamości kulturowej państw członkowskich, a więc w praktyce 

szeroko pojęte aspekty bezpieczeństwa kulturowego. Wykluczało to 

również jakiekolwiek działania o charakterze ujednolicającym. Stąd też 

aktywność Unii w tej dziedzinie zawsze opierała się na zasadzie 

subsydiarności.Wykluczenie harmonizacji polityk kulturalnych na 

szczeblu organów UE nie jest równoważne z biernością Unii, nie 

wyklucza pozytywnych działań Unii, nie obejmuje również rosnącego 

znaczenia ochrony europejskiego dziedzictwa kulturowego. W tym 

zakresie następuje wyraźna harmonizacja polityk narodowych na forum 

Unii. Ale czy wystarczająca? Dlatego głównym problemem badawczym 

podjętym w tym wystąpieniu będzie analiza przyczynowo-skutkowa z 

porównaniem wdrożenia harmonizacji polityki  kulturalnej poprzez 
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implantację na poziomie wybranych państw członkowskich. Nie należy 

zapominać, że kultura amerykańska wyrosła z europejskiej, ale stanowi, 

jak pisze G. Michałowska, jej zwulgaryzowaną wersję. Amerykańskie 

dążenie do demokracji uczyniło z niej wartość naczelną [...], przeniesione 

zostało także do kultury, z której potrzeby społeczne uczyniły produkt 

ogólnie dostępny. Zdemokratyzowana kultura, w naturalny sposób 

musi być płaska, pozbawiona niuansów i subtelności, nie zmuszająca do 

myślenia, czytelna dla wszystkich, w tym także dla pozbawionych 

kompetencji kulturalnych odbiorców. Musi także spełniać kryteria 

ilościowe. Takim warunkiem odpowiada kultura masowa, trafiająca 

przez media do gustów odbiorców nie tylko amerykańskich, ale na 

całym świecie, w tym w Europie. 
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TYPES OF FOREIGN RELATIONS  

AS PARTNERSHIPS AND MANAGEMENT 

 

The study of the multidimensionality of world politics is quite 

relevant and requires global actors to search for conceptual forms of 

interaction to solve complex international processes, which contributes 

to the deepening of cooperation and the creation of special partnerships. 

The growing political, economic and military instability at the global 

level has led to the need for theoretical and practical renewal of foreign 

policy strategies, as well as for the development of effective mechanisms 

for collective cooperation. 

At present, international cooperation manifests itself in cooperation, 

rivalry and conflict. It should be noted that strategic partnership can be 

formed both in terms of cooperation and rivalry. In particular, in the case 

of cooperation, global actors participate in various international 

institutions on the basis of bilateral and multilateral agreements on 



Kryzys współczesnego systemu bezpieczeństwa:  
 w poszukiwaniu nowego porządku międzynarodowego                                  

122 

friendship and cooperation that are in line with their strategic interests. 

Whereas, in the face of rivalry, actors may be in a state of strategic 

partnership as well as confrontation, and if a peaceful nature of struggle 

is observed, then interaction is manifested through the realization of 

national economic, technological or cultural interests [1]. 

The concept of “strategic partnership” is also associated with the 

interpretation of the concept of “strategy”, which is difficult to interpret 

because of the inconsistency of the goals pursued by global actors. In this 

context, researcher L. Harte points out that the essence of the strategy lies 

not only in the search for military action to realize its interests, but also 

in the formation of a favorable strategic situation that can resolve a 

foreign policy problem or become a continuation of military action. In 

general, researchers characterize strategy as a significant influence on the 

actor or situation; as a means of forming a lasting impact or as a 

perspective dynamic adaptation to the goal of interaction [2]; [3]. 

Therefore, the strategy can be defined as long-term behavior of a global 

actor, based on the available means of achieving the goal and 

implemented through situational analysis, comparison with their own 

benefits and the choice of effective means of securing foreign policy 

interests. We will add that with the change of the foreign policy situation, 

the transformation of the strategy of behavior of global actors takes place, 

which leads to the adjustment of priorities or their full revision. 

In view of the international and political changes in which strategic 

partnership is formed and developed, Ukrainian researchers distinguish 

such types of foreign relations as partnerships, which are related to the 

support of foreign policy actions, which is manifested in forming a 

common international position, providing assistance, guaranteeing 

security, conducting joint military exercises, etc.; confrontational 

relations based on the non-perception of the foreign policy of another 

international participant and the emergence of political confrontation, 

manifested in the form of diplomatic demarches or military rivalries. It 

should be added that this type of relations is formed, according to the 

researchers, when vital foreign policy interests are at stake and 

manifested through the support of "the opponent of his opponent" [4]; 
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dominant relations that develop between states when one state is 

politically, economically, militarily or territorially dependent on another, 

and when a more powerful state assumes the function of protecting the 

weaker and forcing it to act or inaction [4]. 
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ПРОБЛЕМА ЗМІНИ КЛІМАТУ В КОНТЕКСТІ  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ:  

УНІВЕРСАЛЬНИЙ І РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІРИ 

 

Зміна клімату є глобальною проблемою сучасності, яка 

перебуває у центрі уваги міжнародного співтовариства та становить 

загрозу екологічній безпеці в цілому. З кожним роком збільшується 

кількість викидів парникових газів через активізацію антропогенної 

діяльності, що негативно впливає на навколишнє середовище. У 

свою чергу, забезпечення екологічної безпеки і підтримання 

екологічної рівноваги можна впевнено вважати головним завданням 

держав у сфері охорони навколишнього середовища, а також 

пріоритетним напрямком їх національної природоохоронної 
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політики. У науці міжнародного права поширена концепція 

екологічної безпеки, згідно з якою екологічна безпека є складовою  

всеохоплюючої системи міжнародної безпеки. Під час виступу на 

42-й сесії Генеральної Асамблеї ООН 2 жовтня 1987 року глава 

делегації УРСР, міністр закордонних справ В. Кравець зазначив, що, 

виходячи з принципу неподільності міжнародної безпеки, така 

безпека може бути лише загальною, рівною для всіх та включати  

військово-політичні, економічні, екологічні й гуманітарні аспекти [2, 

с. 92]. Безумовно, екологічна безпека тісно взаємодіє з іншими 

складовими системи міжнародної безпеки, без яких її досягнення є 

неможливим [3, с. 104]. Вона, зокрема, є ключовим елементом 

вищевказаної системи, оскільки від збереження, раціонального 

використання, відтворення та підвищення якості навколишнього 

середовища залежить наше майбутнє. Зауважимо, що становлення 

і розвиток концепції екологічної безпеки стали результатом 

поступової екологізації міжнародного права та міжнародних 

відносин [6, с. 192]. На думку В. Василенка, від створення ефективної 

системи міжнародної екологічної безпеки для збереження природи 

Землі залежить не лише забезпечення сталого розвитку, а й 

виживання людства. Наявні механізми протидії екологічним 

загрозам є неспіврозмірними зі зростаючим ступенем екологічної 

небезпеки [2, с. 95].   

Зміна клімату як проблема планетарного масштабу охоплює 

широке коле питань ‒ від енергетики до охорони здоровʼя, 

продовольства, розвитку, безпеки [6, с. 190]. На сьогоднішній день 

існує три основні міжнародні договори універсального характеру в 

сфері боротьби зі зміною клімату, учасником яких є, безперечно, і 

Україна. До них належать наступні: Рамкова конвенція ООН про 

зміну клімату 1992 року, Кіотський протокол до Рамкової конвенції  

ООН про зміну клімату 1997 року, Паризька угода 2015 року [4;8;11]. 

У звʼязку з необхідністю досягнення стабілізації концентрацій 

парникових газів в атмосфері на такому рівні, який би не допускав  

небезпечного антропогенного впливу на кліматичну систему було 

прийнято Рамкову конвенцію ООН про зміну клімату від 9 травня 



Криза сучасної системи безпеки:  
у пошуках нового міжнародного порядку                              

125 

1992 року [11]. Вона стала позитивним кроком держав на шляху 

зменшення рівня викидів парникових газів. Для конкретизації 

положень рамкової конвенції 11 грудня 1997 році було прийнято 

Кіотський протокол, який встановив кількісні зобовʼязання для 

розвинутих держав і держав із перехідною економікою щодо 

скорочення або стабілізації  викидів парникових газів до рівня 1990 

року [4]. Насамперед, щоб ефективно реалізувати Кіотський 

протокол, розвинуті держави включили у його текст такі «гнучкі 

механізми», як проєкти спільного провадження, механізм чистого 

розвитку, торгівля викидами [3, с. 377‒381]. Доцільно підкреслити, 

що вищезазначений документ є першим міжнародно-правовим 

актом, в якому передбачено використання ринкових механізмів для 

вирішення глобальних екологічних проблем. Разом з тим, 12 грудня 

2015 року держави прийняли Паризьку угоду, спрямовану на 

зміцнення глобального реагування на загрозу зміни клімату в 

контексті сталого розвитку та зусиль з викорінення бідності [8]. 

Нагадаємо, що США вийшли із кліматичної угоди, так як 

Президент США Д. Трамп не є прихильником теорії глобального 

потепління та не має бажання витрачати значні кошти на 

природоохоронні проєкти, які сприятимуть забезпеченню 

екологічної безпеки. Паризька угода суттєво відрізняється від 

Кіотського протоколу. По-перше, вона скасувала будь-які санкції за 

викиди парникових газів і встановила, що кожна держава сама буде 

визначати власний обсяг скорочення викидів. По-друге, в Паризькій 

угоді не передбачено міждержавну торгівлю квотами, яку було 

дозволено в Кіотському протоколі. По-третє, Паризька угода 

містить положення, згідно з якими розвинуті країни надають 

фінансову та технологічну допомогу на скорочення викидів 

парникових газів країнам, що розвиваються. Крім того, відповідно 

до неї держави матимуть можливість використовувати ринкові 

механізми для досягнення своїх цілей зі скорочення викидів 

парникових газів, купуючи міжнародні вуглецеві одиниці, які мають 

відображати реальні скорочення викидів [5, с. 17].     
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Варто зауважити,  що держави окремих регіонів продовжують 

активну співпрацю з адаптації до змін клімату та подоланні їх 

наслідків. У Латинській Америці було прийнято більше вісімдесяти 

кліматично орієнтованих регіональних стратегій, включаючи 

Регіональну конвенцію зі зміни клімату 1993 року та Стратегічну 

домовленість про скорочення уразливих і стихійних впливів [1, с. 

136‒137].   

Звернемо увагу на те, що ЄС проводить комплексну 

енергетично-кліматичну політику, яка передбачає відмову від 

використання викопного палива, поступовий перехід на 

низьковуглецевий розвиток і підвищення енергоефективності. У 

2014 році Україна підписала Угоду про асоціацію з ЄС, що 

врегульовує і питання, повʼязані із протидією зміні клімату. Стаття  

361 угоди відносить зміну клімату до регіональної та глобальної 

проблеми навколишнього середовища і визначає загальні засади 

співробітництва між Україною та ЄС у даній сфері. У свою чергу, 

відповідно до статті 365 міждержавна співпраця охоплює розвиток 

та імплементацію політики з питань зміни клімату, зокрема, як 

визначено у Додатку ХХХІ до цієї угоди [12].  

З метою апроксимації українського законодавства до законо-

давства ЄС у сфері охорони довкілля 12 грудня 2019 року було 

прийнято Закон України «Про засади моніторингу, звітності та 

верифікації викидів парникових газів» і Закон України «Про 

регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними 

речовинами та фторованими парниковими газами». Закон України 

«Про моніторинг, звітність та верифікацію парникових газів», 

розроблений для імплементації положень Директиви 2003/87/ЄС 

про створення системи торгівлі викидів парниковими газами, 

визначає правові та організаційні засади моніторингу, звітності й 

верифікації викидів парникових газів і сприяє впровадженню 

загальнообов’язкової єдиної методики розрахунку таких викидів [9]. 

Він набирає чинності з 1 січня 2021 року. Натомість, Закон України 

«Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними 

речовинами та фторованими парниковими газами», який враховує 
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положення Регламенту (ЄС) № 842/2006 про деякі фторовані парни-

кові гази та Регламенту (ЄС) № 2037/2000 про речовини, які 

руйнують озоновий шар, регулює правовідносини щодо вироб-

ництва, імпорту, експорту, зберігання, використання, розміщення 

на ринку та поводження з озоноруйнівними речовинами, 

фторованими парниковими газами, товарами та обладнанням, які 

їх містять або використовують, що впливає на озоновий шар та на 

рівень глобального потепління  [10].  

Україна впевнено рухається шляхом євроінтеграції, а тому 

прагне брати участь у Європейській зеленій угоді (European Green 

Deal), яка є частиною реформ та економічного зростання нашої 

держави. Нагадаємо, що її було представлено у грудні 2019 року 

президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Лейєн. 

Європейська зелена угода передбачає здійснення комплексу  

заходів, за допомогою яких Європа має стати кліматично-

нейтральним континентом до 2050 р. У березні 2020 року 

Європейська Комісія оприлюднила  проєкт Європейського закону 

про клімат (Європейського кліматичного пакту), спрямованого на 

досягнення поставленої глобальної мети – нульового рівня викидів 

парникових газів [7, с. 8].     

Таким чином, для протидії зміні клімату як одній із загроз 

екологічній безпеці держави повинні обʼєднувати зусилля не тільки 

на універсальному, а й на регіональному рівні з метою збереження 

навколишнього середовища для теперішніх і майбутніх поколінь.  У 

свою чергу,  поєднання універсальних та регіональних  правових 

механізмів для подолання екологічних проблем має сприяти 

зміцненню системи міжнародної безпеки в цілому. 
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Сьогодні напруженість у білоруському суспільстві зростає через 

те, що держава не виконує одну з головних  обов'язків – захист прав 

та свобод  власних громадян. Білорусь, яку часто називають 

останньою країною в  Європі з диктаторським режимом, практично 

не зазнала реформ після розпаду Радянського Союзу. На відміну від 

багатьох сусідніх держав, які прагнули до незалежності від Росії, 

розвиваючи зв'язки з Європейським союзом і НАТО, Білорусь 

здебільшого відмовилася від політичної та економічної інтеграції з 

Заходом. Замість цього держава «загального добробуту в 

радянському стилі Лукашенка» залежить від російських нафти і газу 

(іноді продаючи їх Європі за ринковими цінами, забираючи 

різницю). Росія також є найбільшим торговим партнером Білорусі. 

 Білорусь не має такої багатої історії, як Україна. Багато 

білорусів, особливо які працюють в державному секторі, схильні 

дотримуватися швидше радянської, ніж білоруської ідентичності. 

За минулі десятиліття Білорусь приєдналася до багатьох 

організацій, в яких домінує Росія, таких як Євразійський економіч-

ний союз (ЄАЕС) і Організація Договору про колективну безпеку 

(ОДКБ). Зовсім недавно білоруські війська брали участь в російських 

військових навчаннях, в тому числі в операції 2017 року з перевірки 

реакції російських військ на потенційний конфлікт з НАТО. 

Витрати білоруської держави перевищують його доходи; 

білоруським керівникам грошей не вистачає. Іншими словами, 

білоруська влада живе «не по кишені». У білоруської влади 

катастрофічна нестача грошей, незважаючи на те, що Росія не 

зменшила підтримку Білорусі (наприклад, в серпні 2017 року 
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Білорусь отримала 700 мільйонів доларів у вигляді кредитів, без 

митна поставляє нафту, дешевий газ, а також зберігає свій ринок 

відкритим. У той же час білоруські державні підприємства зазнають 

збитків через знецінення продукції та інфляції. 

Білоруська влада обрала дуже небезпечну стратегію з 

вибивання грошей з бідного населення для потреб держави. З 

огляду на різке падіння рівня доходів населення в Білорусі, це веде 

до зростання соціальної напруженості, дестабілізації і масового 

невдоволення населення. У республіканському бюджеті є штрафи, 

які державні органи повинні за всяку ціну стягнути з населення. 

Наприклад, в 2016 році оштрафовано близько 8 мільйонів білорусів, 

тобто фактично, кожен другий житель країни або кожна сім'я були 

оштрафовані. 

Згідно зі статистикою ООН, в 2013 році Мінськ навіть став 

другим містом  за небезпекою в Європі за кількістю навмисних 

вбивств. Напередодні президентських виборів 9 серпня у 

президента Лукашенка була унікальна можливість зробити 

правильні речі для своєї країни - провести справедливі вибори та 

змінити вектор руху країни . 

Замість цього, повернувшись до звичної поведінки, запустив 

механізм  фальсифікації  результатів виборів і  почав жорстоко  

придушувати протести проти диктаторського режиму. Лукашенко 

вирішив зберегти свій пост і це стало причинною наймасштабніших 

протестів в Білорусі за всю історію незалежності. 

Інтернет - ключове поле в цій битві. У день виборів в Білорусі 

почалися перебої в роботі Інтернету, які спочатку були пов'язані з 

кібератаками з-за кордону. Хоча багато білорусів виявилися 

майстерними в пошуку обхідних шляхів для «глушіння».  

Стратегії подолання цієї складної ситуації можуть бути 

різними, кожна стратегія має свої плюси і мінуси. Різні гравці 

вибирають різні стратегії, залежно від цілей. Які ж є варіанти 

вирішення конфлікту для простих білорусів? 

Пасивність- означає прийняття подальшого правління 

Лукашенка на невизначений термін. Активна протидія означає 
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цілком реальний ризик затримання з серйозними травмами або без 

них. Невдалий протест означає, що причина невдоволення та 

«бунту» знову скоро буде забута; занадто успішний протест несе за 

собою невеликий, але постійний ризик того, що Росія втрутиться з 

пропозицією «братньої допомоги» і Білорусь стане фактично 

провінцією Росії, а не незалежною країною з потенційною 

можливістю вибору майбутнього. 

На жаль, у Білорусі не існує культури вирішення соціальних 

конфліктів, де однією із сторін конфлікту є держава або 

представники державних органів. Це призводить до того, що 

конфлікти стають латентними: ховаються в тіні, накопичуються і 

переходять у стадію емоційного протистояння.  

Але при всіх цих обставинах політика Заходу повинна 

базуватися на визнанні того факту, що нинішній уряд Білорусі не є 

легітимним. 

 

 

Agnieszka Pieniążek 
Dr 

Państwowa Wyższa Szkoła  
Wschodnioeuropejska w Przemyślu 

 

BEZPIECZEŃSTWO KULTUROWE A WSPÓŁPRACA 

TRANSGRANICZNA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY 

TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 

 

W czasach, kiedy obawy o utratę tożsamości kulturowej i narodowej 

wydają się być powszechną troską społeczeństw, znaczenia nabiera 

problem zapewnienia bezpieczeństwa kulturowego. Dziedzictwo 

kulturowe i tożsamość narodowa dotyczą bowiem najważniejszych 

spraw narodu. Dziedzictwo kulturowe wiąże się z przekazywaniem 

następnemu pokoleniu tradycyjnych wartości i idei w społeczeństwie. 

Tradycja zaś jest nośnikiem wartości społecznych, tak długo istniejących 

w świadomości, jak długo mają aktualne znaczenie. Z kolei tożsamość 

kulturowa jest tym co dla większości ludzi ma najważniejsze znaczenie. 
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Obawy o ich utratę podyktowane są istnieniem takich zagrożeń jak: 

napływ kultury masowej, masowa migracji, kryzys wartości, 

dezintegracja tradycyjnych struktur społecznych.  

W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-

Ukraina, od ponad 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 przyrodniczego, zwiększeniu 

infrastrukturalnej dostępności regionów, poprawie infrastruktury, jak 

również na rozwoju służby zdrowia i usług socjalnych. Ochrona 

dziedzictwa kulturowego była i jest jednym z celów przedsięwzięć 

realizowanych w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-

Ukraina INTERREG IIIA/TACIS 2004-2006 oraz Programu Współpracy 

Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 realizowanego w 

ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, jak 

również obecnie realizowanego Programu Współpracy Transgranicznej 

2014-2020 (Europejski Instrument Sąsiedztwa).  

Celem referatu jest analiza wpływu transgranicznej współpracy 

oraz przedsięwzięć realizowalnych w jej ramach na pograniczu polsko-

ukraińskim, a przyczyniających się do ochrony dziedzictwa 

kulturowego, zachowania tożsamości kulturowej i tradycji i regionów 

oraz ograniczenia ryzyk związanych z jakością życia w sferze 

kulturowej, mających wpływ na kształtowanie się bezpieczeństwa 

kulturowego. Współpraca transgraniczna pomaga bowiem w 

łagodzeniu niekorzystnych skutków istnienia granic, a także w 

przezwyciężaniu negatywnych skutków położenia terenów 

przygranicznych. 
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МІЖНАРОДНІ ОНЛАЙН СЕРВІСИ  

ОРЕНДИ НЕРУХОМОСТІ 

 

Сучасне суспільство стрімко розвивається, змінюються цінності 

та норми життєдіяльності людей, що впливає на їх мобільність. 

Сучасна людина значно частіше, ніж донедавна, змінює своє  місце 

проживання, мігрує, подорожує, шукає роботу, відпочиває далеко 

поза домом. Зміна місця проживання зумовлює потребу пошуку 

житла, а саме купівлю чи оренду. На сьогодні велика кількість людей 

вирішує проблему житлового забезпечення за допомогою оренди 

помешкання.   

Згідно аналізу, зробленого відділом соціальної політики 

національного інституту стратегічних досліджень, кількісні 

показники сектору орендного житла в країнах ЄС та в Україні не 

дають підстав розглядати орендне житло як другорядне у 

порівнянні із житлом, що знаходиться у приватній власності. 

Оренда житла на певний термін для людей, які мають гнучкі плани,  

має більше переваг, ніж винайм готелю чи  купівля власного 

помешкання. Для людей з невисоким рівнем доходів оренда житла 

також є доступнішою, ніж купівля власного житла у кредит [1]. 

Економічна вигода оренди, насамперед забезпечується нижчою 

ціною послуги, ніж готельна пропозиція чи купівля власного житла. 

Водночас орендоване житло дає змогу забезпечити домашній 

комфорт, самостійне господарювання, автономність і незалежність.  

В наш час стає популярною оренда житла як на короткий 

термін, так і довготривала. Довготривала оренда особливо актуальна 

для молодих сімей, які ще не спроможні купувати власне житло чи 
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сплачувати перші внески для його купівлі в кредит. Короткотривала 

оренда житла потрібна подорожуючим чи відпочивальникам.  

Конкуренція у секторі орендного житла стимулює власників до 

забезпечення максимального комфорту мешканців, а саме 

дизайнерський інтер’єр, облаштування помешкання сучасною 

побутовою технікою тощо.  

Відповідно процедура винайму житла потребує сучасного 

технологічного забезпечення, що відповідає вимогам мобільності, 

прозорості, інформаційності, безпеки.  

Таким чином розробка надійних сервісів для оренди 

нерухомості є надзвичайно важливою проблемою, яку допомагають 

розв’язати Web-технології. Інтернет став опорою для сфери туризму 

та індустрії готельних послуг, саме це сприяло створенню численних  

і вагомих нововведень та продуктів. [5].  

На сьогодні існує три основних сервіси бронювання житла, це 

Вooking.com, HomeAway та Airbnb. 

Одним з найкращих ресурсів цієї сфери вважають 

міжнародний сервіс booking.com [2]. Він має набір всіх необхідних 

фільтрів для пошуку відповідного помешкання і як наслідок - 

надзвичайно складний та перенасичений великою кількістю 

інформації інтерфейс. Це робить даний ресурс непростим для 

використання. Також він ставить більший акцент на пошуку  готелів 

та хостелів по всьому світу, а не на оренді нерухомості чи 

апартаментів. Позитивною стороною веб-сервісу є власна система 

лояльності для користувачів. 

Наступним представником ресурсів такого типу є сайт 

HomeAway [3]. Цей сайт має кращий інтерфейс, простіший у 

користуванні, тому він може бути надзвичайно прибутковим 

засобом просування туризму в сучасному світі. Особливістю цього 

сервісу є те, що він позиціонує себе для оренди житла. Проте вже з 

назви стає зрозуміло, що ця оренда орієнтована лише на людей, які 

подорожують.  

Airbnb також є міжнародним сервісом, де люди здають в оренду 

своє житло по всьому світу [4]. Перевагою цього сервісу є ціни, які 
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часто нижчі за готелі та хостели, також можна вибрати квартиру, 

будинок чи лише кімнату. Він є доволі зручним у використанні. 

Серед переваг можна звернути увагу на хороший дизайн, зручність 

та простоту. Але цей веб сайт має одну важливу ваду. Веб 

інструменти розробника, які «логують» кожну дію користувача не є 

відключені. Можна визначити введений логін та пароль 

користувача. Також в цих даних може зберігатися токен, який 

можна використати для отримання доступу до всіх даних 

користувача. Це можна вважати суттєвою помилкою, адже такий 

аспект можна розцінювати як недолік системи безпеки.  

Таким чином доцільним є створення нових веб ресурсів для 

оренди нерухомості, які б вміщали у собі всі переваги 

перерахованих вище платформ, враховували їх недоліки,  

базувались на новітніх технологіях та інструментах (ReactJS, Redux, 

TypeScript, Visual Studio Code, Yarn), та надавали безпечні, надійні й 

швидкі послуги оренди нерухомості. 
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ОКУПАЦІЙНІ РЕЖИМИ НА ПРОСТОРІ ГУАМ  

ЯК ВИКЛИК МІЖНАРОДНОМУ ПОРЯДКУ 

 

10 жовтня 1997 р. Грузією, Україною, Азербайджаном та 

Молдовою створена регіональна організація - ГУАМ. У Спільному 

Комюніке глав держав, підписаному в цей день у місті Страсбург, 

було наголошено на необхідності розвитку чотиристороннього 

співробітництва для зміцнення стабільності та безпеки в Європі на 

основі принципів поваги суверенітету, територіальної цілісності, 

непорушності державних кордонів, демократії, верховенства закону 

і поваги прав людини. 

Одним із пріоритетних напрямків діяльності ГУАМ є 

вирішення існуючих конфліктів на територіях країн-членів 

організації. Щорічно, починаючи з 2008 р., за ініціативою ГУАМ 

Генеральна Асамблея ООН включає у порядок денний сесій 

питання «Тривалі конфлікти на просторі ГУАМ та їх наслідки для 

міжнародного миру, безпеки та розвитку». За результатами 

обговорення цього питання Генеральною Асамблеєю постійно 

приймаються важливі резолюції, наприклад, серед останніх: «Повне 

і беззастережне виведення іноземних збройних сил з території 

Республіки Молдова» (72/282 від 22 червня 2018 р.), «Становище 

внутрішньо переміщених осіб і біженців з Абхазії, Грузія, та регіону 

Цхінвалі/Південна Осетія, Грузія» (73/298 від 07 червня 2019 р.). 

Проте, в резолюціях щодо Молдови та Грузії ігноруються факти 

російської окупації та підтримки Російською Федерацією 

маріонеткових режимів у Придністров’ї, Абхазії та Південній Осетії. 

Відповідно, терміни «окупація», «окуповані території», й тим 

більше, «окупаційний режим» у цих резолюціях не вживаються. У 

2008 р. ГУАМ вдалося забезпечити прийняття Генасамблеєю 
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резолюції під назвою «Положення на окупованих територіях 

Азербайджану» (A/RES/62/243 від 25 квітня 2008 р.), в якій Нагорний 

Карабах визнано окупованою територією Азербайджану. Однак, 

статус окупанта в резолюції визначено за «вірменськими силами», 

тоді як згідно з міжнародним правом відповідальність за окуповані 

території можна покласти виключно на державу.  

Найбільш чіткою є позиція ООН щодо російської окупації 

Криму. У резолюції Генасамблеї 71/205 від 19 грудня 2016 р. 

Автономна Республіка Крим та місто Севастополь названі 

тимчасово окупованими територіями, а Російська Федерація – 

окупаційною державою. На жаль, відсутні подібні резолюції щодо 

ситуації на Донбасі. Що стосується міжнародної підтримки, то 

порівняно з іншими тривалими конфліктами на просторі ГУАМ, 

ситуація в Україні отримала найбільшу підтримку. Очевидним для 

світової спільноти стало розуміння реальної загрози усьому 

міжнародному порядку внаслідок актів військової агресії РФ й 

підтримки нею сепаратистських рухів на пострадянському просторі. 

Примітною в цьому контексті є промова представника Швеції на 

засіданні Ради Безпеки ООН 17 травня 2018 р., який сказав: 

«перекроювання кордонів з опорою на військову силу представляє 

собою загрозу, яка не обмежується однією Україною; це виклик 

міжнародному правопорядку і Статуту Організації Об'єднаних 

Націй як таким, а значить - це загроза для всіх держав» [2]. А 

представник України на тому ж засіданні заявив, що «тривожна 

тенденція до проведення Росією реваншистської політики 

застосування військової сили проти інших держав почала даватися 

взнаки ще в 1990-і роки в Молдові, вийшла на перший план у 2008 

році в Грузії і досягла апогею в 2014 році в Україні» [2]. 

Аналізуючи причини тривалого невирішення конфліктів й 

існування окупаційних режимів на просторі ГУАМ, можна виділити 

наступні моменти: 

− ГУАМ не став військово-політичним блоком, а ініціатива 

створення власних миротворчих сил, яка обговорювалась на 

саміті в Баку у 2007 р., так і не була втілена в життя; 
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− політика країн-членів щодо підтримки один одного не завжди є 

рішучою та послідовною. Наприклад, Україна єдина серед 

членів ГУАМ офіційно підтримала Грузію в російсько-

українській війні в серпні 2008 р.; 

− у країн-членів існує різне бачення шляхів припинення 

окупаційних режимів та відновлення власної територіальної 

цілісності. Якщо представники Азербайджану, Грузії та України 

чітко і недвозначно кваліфікують захоплення своїх територій як 

незаконну окупацію, уряд Молдови, навпаки, не зображує 

Придністров'я окупованим Росією, хоча й не погоджується з 

присутністю російських військ на цій території та вимагає їх 

повного виведення. Молдова вважає, що використання терміна 

«окупація» спричинить нові ускладнення в перемовинах про 

возз'єднання з Придністров'ям [1]; 

− на сьогодні Російська Федерація як постійний член Ради Безпеки 

ООН не дасть розгорнути повноцінні миротворчі операції на 

окупованих територіях ГУАМ, як це було можливим в 1990-х рр. 

при вирішенні конфліктів на території колишньої Югославії. 

Викладене вище означає, що спільні зусилля країн-членів ГУАМ 

у безпековій сфері повинні бути більш ефективними, й, можливо, 

слід замислитись над разбудовою власного миротворчого 

потенціалу. В умовах кризи світової безпекової системи сміливим і 

рішучим кроком могло б стати укладення угод між державами-

членами ГУАМ щодо проведення спільних миротворчих операцій 

без санкції ООН. 
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Нові технології завжди прямо чи опосередковано змінюють 

методи та характер ведення війни. У книзі “Нічия армія: автономна 

зброя і майбутнє війни” Пол Скарре досліджує історію створення та 

використання автономних систем з часів ІІ світової війни (німецькі 

торпеди з акустичною голівкою самонаведення “Врен”) до ідеї 

створення автономних роботизованих танкових армій майбутнього. 

За даними Скарре, вже близько тридцяти країн мають на озброєнні 

оборонні автономні системи, які поки що працюють під наглядом 

людини. До створення наступального автономного озброєння 

військових підштовхує розвиток безпілотних автомобілів, 

машинного зору і підвищення точності в розпізнанні зображень 

нейронними мережами. Скарре також звертає увагу і на те, що Росія 

і концерн «Калашников» працюють над створенням бойових 

модулів, здатних визначати мету і автономно приймати рішення 

про відкриття вогню. 

У вересні 2017 року в США вийшла книга генерал-майора ВПС 

США у відставці Роберта Латіффа «Майбутня війна», у якій Латіфф 

пише, що майбутня війна вестиметься із застосуванням технологій: 

Інтернету, соціальних мереж, глобальних телекомунікаційних 

каналів тощо. На думку автора, при бойових діях застосовуватимуть 

штучний інтелект і синтетичну біологію (генно модифікованих 

солдат). [5] 

Розвинені країни світу намагаються інтегрувати штучний 

інтелект до збройних сил. У 2018 Міністерство оборони США 

розробило першу стратегію використання штучного інтелекту 

задля досягнення безпеки та процвітання. Збройні сили США 
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прагнуть пришвидшити використання технології в різних 

військових сферах: від операцій зі збору розвідувальної інформації 

до прогнозування технічних проблем на кораблях і літаках, оскільки 

«інші країни, зокрема Китай і Росія, роблять значні інвестиції в 

розробку штучного інтелекту для військових цілей включно із 

такими формами застосування, які піднімають питання про 

відповідність міжнародним нормам і дотриманню прав людини». 

[6] Американські вчені створили систему штучного інтелекту, що 

навчатиме солдатів у 13 разів швидше, ніж традиційні методи, 

об'єднуючи і обробляючи інформацію з різних битв в різних місцях 

планети та допомагаючи розпізнавати загрози. Вчені 

використовували програмовані вентильні матриці — мікрочіпи для 

створення штучного інтелекту. Це дозволить вбудовувати їх у 

військову техніку і бойові костюми солдатів, а також знизить 

енергоспоживання в 10 разів. [3] 

Розвиток штучного інтелекту може призвести до створення 

автономної зброї, яка зможе самостійно виконувати військові 

операції та приймати рішення. Автор книги «Майбутня війна» 

Латіфф вважає, що “…найбільшою перевагою роботів є те, що в 

стресових ситуаціях, коли людина не може стабільно функціонувати 

і приймати рішення, машини залишаються холоднокровними”. 

Однак вчені занепокоєні етичною стороною використання 

автономних «роботів-вбивць». Науковці побоюються, що такі 

системи можна буде хакнути кібератаками, що такі роботи можуть 

некоретно спрацювати або ж вони можуть потрапити до рук 

терористів. З точки зору права, виникає питання хто нестиме 

відповідальність, якщо постраждає цивільне населення.  «Радіо 

Свобода» повідомляє, що Ілон Маск, Стівен Хокінг та Білл Ґейтс 

погоджуються з тим, що в разі неправильного поводження зі 

штучним інтелектом він може перетворитися на загрозу існуванню 

людства, а тому Маск разом зі 115 іншими лідерами в сфері 

штучного інтелекту підписали відкритий лист в ООН, що закликає 

покласти край гонці озброєння в сфері автономної зброї ще до того, 

як її використання набуде поширення. [4] Після заяви Путіна про те, 
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що той хто опанує штучний інтелект, стане володаром світу Ілон 

Маск висловив побоювання, що ШІ може розпочати третю світову 

війну, вирішивши, що превентативний удар є запорукою перемоги 

у війні. [2] 

З 2017 року у Женеві щорічно відбувається Всесвітній саміт 

«Штучний інтелект на благо», під час якого тривають обговорення 

використання штучного інтелекту в озброєннях, цілі сталого 

розвитку та етичні питання використання нових технологій. [4] 

У світі вже почалася гонка озброєнь із залученням новітніх 

технологій та штучного інтелекту. Розвинені країни публікують 

стратегії залучення штучного інтелекту у системи оборони та 

інтеграції технологій у збройні сили. Це може сприяти ескалації 

напруження, а також піднімає низку етичних питань.  
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ПРИЙНЯТТЯ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ  

В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ КРИЗИ 

 

Теорія прийняття зовнішньополітичних рішень зводить 

сутність зовнішньої політики до аналізу процесу прийняття рішень 

у сфері зовнішніх зносин [1]. У свою чергу,  вивчення процесу 

прийняття зовнішньополітичних рішень є динамічним виміром 

системного аналізу зовнішньої політики. Дослідження детермінант 

зовнішньої політики без урахування цього процесу може виявитися 

неповним, оскільки саме він є тим самим «фільтром», крізь який 

проходять найбільш важливі (з точки зору особи / осіб, що 

виробляють рішення) чинники, що визначають специфіку 

зовнішньої політики. 

Насамперед, вкажемо на дві методологічні проблеми форму-

вання зовнішньополітичних рішень в умовах міжнародної кризи. В 

першу чергу, мова йде про два головні підходи до розуміння 

процесу прийняття зовнішньополітичних рішень:  нормативно-

прескриптивний та дескриптивно-експлікативний. Ці підходи 

виходять із протилежних способів розуміння проблеми: 

прескриптивний підхід зорієнтований на побудову формальних, 

нормативно оптимізованих моделей; дескриптивний – на створення 

емпірично обґрунтованих моделей реальних практик процесу 

прийняття зовнішньополітичних рішень (націлений на розкриття 

глибинної мотивації суб’єкта, що приймає те чи інше рішення). 

У межах нормативно-прескриптивного підходу зовнішньополі-

тичне рішення розуміється як явище, що піддається опису за 

допомогою ідеальної теоретичної моделі. Зовнішньополітична 

діяльність оптимізується за допомогою формальних правил (норм) 
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і процедур, а головним предметом дослідження виступають 

«альтернативи вибору», пов’язані із побудовою формальних 

алгоритмів. Отже, прийняття певного рішення, наприклад,  щодо 

участі у миротворчих операціях, формулюється як багатофакторне 

завдання групового вибору з побудовою матриці преференцій. 

Якщо чітко визначені критерії, від чого залежить надсилати чи не 

надсилати військовий контингент, та вибудовано ієрархію 

преференцій, то вироблення оптимального рішення буде зведене до 

обробки інформації. З точки зору нормативно-правового підходу, 

винесення оптимального рішення залежатиме від неухильного 

дотримання всіх процедур, встановлених законом. При такому 

аналітичному підході процес прийняття зовнішньополітичних 

рішень (у тому числі, і в умовах міжнародної кризи) розуміється 

крізь призму заданої, формалізованої і несуперечливої моделі, 

котра для вироблення ефективного рішення вимагає суворого 

виконання всіх процедур. Перевагою такого підходу є те, що він до-

зволяє раціоналізувати зовнішньополітичний процес, чітко окрес-

лити критерії, розрахувати преференції, встановити витратність 

альтернативних рішень. Разом з тим слід вказати, що він передбачає 

значне абстрагування від «неідеальної політичної практики», на яку 

впливають цінності, установки, емоції, стереотипи [3, 59].  

Дескриптивно-експлікативний підхід особливою популярністю 

користується у біхевіористів, які звертають увагу не лише на 

формалізовані норми та процедури, а також і на неформальні 

чинники. При прийнятті рішень в кризових умовах тут поряд із 

кількісною інформацією оцінюються й такі фактори: цінності, 

індивідуальна мотивація, соціокультурні стереотипи [3, 60]. Так, 

провівши порівняльне дослідження прийняття зовнішньополітич-

них рішень «командами» провідних адміністраторів і радників 

президентів США у воєнний і повоєнний періоди (від Ф. Рузвельта 

до Р. Ніксона), американський дослідник А. Джордж описав три 

альтернативні моделі взаємодії президента із своїм оточенням: 

формальну,  змагальну і конкуруючу [1; 2, 46-47]. 
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Теорія прийняття зовнішньополітичних рішень розрізняє два 

рівня вироблення рішення – індивідуальний та бюрократичний. 

Якщо у першому випадку ключова роль належить особі, що 

приймає рішення, то у другому – зовнішньополітичне рішення є 

результатом складної взаємодії бюрократичних структур. Віднос-

ною автономією характеризується операційна модель, що розуміє 

процес прийняття зовнішньополітичних рішень як послідовність 

фаз / операцій [1, 55-68]. 

Основи операційної моделі були закладені професором 

Гарвардського університету Г. Аллісоном у монографії «Сутність 

рішення» (1971 р.), який першим застосував даний підхід для 

аналізу зовнішньої політики. Вчений розглядав уряд як «сукупність 

відносно вільних організацій, кожна з яких діє в межах визначених 

процедур та норм». Прийняття рішення розуміється як результат 

спільної практичної взаємодії організацій (відомств), що функці-

онують до вироблених стандартів поведінки (patterns). Отже, 

акценти у процесі прийняття рішень переміщуються на «організа-

ційну логіку» (процедури, регламенти), комплексну взаємодію між 

державними структурами, стереотипи організаційної культури. На 

думку дослідника, у центрі аналізу має бути спільна сукупна 

взаємодія відомств і конкретна діяльність кожного з них. Саме у 

такому контексті Г. Аллісон інтерпретує ситуацію навколо 

Карибської кризи 1962 р. З його точки зору, навіть в умовах гострих 

міжнародних конфліктів прийняття рішення відбувається з 

дотриманням чітких організаційних процедур, які і визначають 

багато в чому логіку поведінки держави на світовій арені [3, 63].  

Отже, у даному дослідженні було простежено основні моделі 

прийняття зовнішньополітичних рішень в умовах міжнародних 

криз у рамках структурно-функціонального підходу теорії 

зовнішньої політики.  
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ВПЛИВ КЕРОВАНИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

НА СУЧАСНЕ БЕЗПЕКОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ 

 

Військовий теоретик Карл фон Клаузевіц називав війну 

«хамелеоном, який пристосовується до навколишнього 

середовища» [1, 30]. Підтвердженням цього є те, що у зв’язку із 

суспільно-політичними змінами, науково-технічним прогресом 

тощо, на заміну розумінню війни як суто збройного протистояння 

поступово приходить інше бачення цього явища. Зокрема останнім 

часом з’явилася низка концепцій сучасних війн, активізувався 

науковий пошук щодо засобів і інструментів їх ведення. Серед них – 

концепція м’ятеж-війни, мережевих війн, нових війн, війн 

четвертого покоління, політичної війни, гібридної війни тощо. 

Власне, вже зараз спостерігається тенденція об’єднувати концепції 

сучасних війн під парасольковим терміном «гібридні війни». 

Застосування поняття гібридності пояснюється поєднанням в таких 

війнах військових і невійськових засобів, а також відсутністю чіткої 

межі між станами війни та миру. 

Дослідження найбільш відомих концепцій гібридних війн 

дозволило нам виявити основні методи і інструменти гібридного 

впливу в контексті війни. При цьому якщо під засобом ми 

розуміємо послідовність дій, а в якості інструменту – явища або 

процеси, що використовуються при застосуванні засобу, то серед 
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найбільш розповсюджених інструментів можемо виділити такі: 

інформаційні операції, пропаганда, економічні санкції, диверсії, 

заколоти, ведення партизанських війн, кібертероризм, підтримка 

лояльних до агресора політичних еліт і груп населення, культурна 

експансія, діяльність агентів впливу тощо.  

Таким чином спектр інструментів є вельми широким, містячи в 

собі і такі, що на перший погляд не містять конфліктного 

потенціалу. Зокрема, навіть мирні суспільні процеси і явища 

можуть бути використані як інструменти гібридного впливу, при 

цьому акцентується вплив на населення країни противника, в тому 

числі вплив на колективну свідомість і суспільну думку, формування 

і використання протестного потенціалу населення.  

Однією з найважливіших особливостей суспільних процесів, які 

роблять їх ефективними інструментами впливу в контексті 

гібридної війни є можливість для суб’єкта політики здійснювати 

прихований контроль і керування ними, або пояснити 

використання вказаних процесів благовидними причинами. Це 

дозволяє суб’єкту політики навіть в разі завдання шкоди цільовій 

країні уникнути міжнародно-правової відповідальності і зберегти 

чи створити позитивний імідж на міжнародній арені. 

Враховуючи вказані особливості інструментів впливу в контексті 

сучасних гібридних війн, в якості одного з таких інструментів може 

виступати міжнародна міграція. Ефективність застосування 

міжнародних міграційних процесів пояснюється їх політичними, 

економічними, соціальними і культурно-ідеологічними наслідками 

як для країни походження, так і для країни спрямування мігрантів 

[2]. В контексті сучасних видів гібридного протистояння міжнародні 

міграційні процеси можуть бути застосовані перш за все для 

погіршення умов функціонування і розвитку цільової країни, її 

ослаблення і, можливо, для підготовки для переходу під зовнішнє 

управління. Це в тому числі може бути досягнуто шляхом 

цілеспрямованого зосередження на території країни чи регіону 

відповідної кількості осіб які, за умови прихованого керування ними 

сприятимуть досягненню деструктивних цілей суб’єкта зовнішньої 
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політики відносно конкретної країни чи регіону. Зокрема одним з 

важливих наслідків міграції, які призводять до дестабілізації 

ситуації в країні зсередини, є підвищення рівня конфліктогенності 

суспільства і, відповідно, формування протестного потенціалу 

населення [3]. 

Отже, для використання міжнародних міграційних процесів в 

якості інструменту гібридної війни вони мають піддаватись 

зовнішньому керуванню, причому такому, що здійснюється у 

прихований спосіб. Можливість для прихованого зовнішнього 

контролю і керування міжнародними міграційними процесами 

з’явилася відносно нещодавно, коли бурхливий розвиток 

інформаційно-комунікаційних технологій призвів до виникнення 

нових можливостей впливу на свідомість через новітні засоби 

масової комунікації і інформації, а також завдяки доступу до них 

широких мас населення [4].  

Таким чином міжнародні міграційні процеси, яка є по своїй 

суті мирним суспільним явищем, але який має політичні, 

соціально-економічні, демографічні, воєнні наслідки тощо, може 

вважатись дієвим інструментом гібридного впливу в випадку 

цілеспрямованого керування ними. Той факт, що міграція зазвичай 

не ототожнюється з процесом, який може бути цілеспрямовано 

використаний політичним суб’єктом з метою гібридного 

деструктивного впливу на конкретну країну чи регіон ускладнює 

виявлення такого використання, відповідно, реагування з боку 

цільової країни на таке використання або його попередження. 

Відповідно міграційні процеси, в тому числі міжнародні, мають 

підлягати постійному відслідковуванню в тому числі на предмет їх 

цілеспрямованого використання як інструменту деструктивного 

впливу в контексті сучасного зовнішньополітичного протистояння.  
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АКТУАЛЬНІ ОСНОВИ УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ БЕЗПЕКИ 

 

Серед провідних учасників та координаторів дій міжнародної 

коаліції на захист України необхідно виділити Канаду – одного з 

найвпливовіших закордонних партнерів Києва. Публічна 

підтримка Оттавою позиції нашої держави має важливе значення 

для ефективного просування українських національних інтересів в 

регіональному та глобальному вимірах. Особливого значення 

набуває сьогодні українсько-канадське безпекове партнерство, 

актуальні основи якого визначаються низкою чинників зовнішньо- 

та внутрішньополітичного характеру.  

По-перше, серед згаданих чинників варто виокремити високий 

рівень політичного взаєморозуміння, що відповідає принципам 

особливого українсько-канадського партнерства [1]. Завдяки цьому 

діалог сторін щодо визначення конкретних напрямків безпекової 

взаємодії має відвертий та конструктивний характер. Унікальну 

атмосферу двостороннього діалогу обумовлює також наявність в 

Канаді численної та впливової української діаспори, котра 



Криза сучасної системи безпеки:  
у пошуках нового міжнародного порядку                              

149 

послідовно фокусує увагу керівництва свої країни до української 

проблематики.  

По-друге, обидві держави поділяють спільні цінності у сферах 

безпеки та міжнародного співробітництва. В особі України Канада 

бачить міжнародного партнера, готового до політичної підтримки 

пріоритетних для Оттави цінностей, якими є глобалізм, 

антимілітаризм, мультикультурність, відкритість, толерантність, 

демократичність засад управління, захист прав меншості, підтримка 

ефективних та впливових міжнародних організацій. Обидві сторони 

традиційно декларують готовність захищатимуть спільні цінності 

євроатлантичної спільноти, зміцнювати мир та безпеку в регіоні та 

світі. Ставши на шлях європейської та євроатлантичної інтеграції 

Україна де-факто підтвердила готовність розділяти цінності та 

підходи своїх нових партнерів, що неодноразово доводилося в 

діалозі з Канадою.  

По-третє, безпекове співробітництво сторін вирізняє спільність 

підходів до ідентифікації та протидії актуальним загрозам 

міжнародній безпеці. Цей чинник має важливе значення для 

своєчасного реагування на потенційну небезпеку та оперативне 

налагодження ефективної взаємодії у протистоянні новим 

глобальним і локальним викликам. Серед таких викликів – 

кібернетична злочинність та пандемія COVID-19. 

Водночас, найважливішим на сьогодні чинником українсько-

канадського безпекового партнерства є взаємодія в контексті 

допомоги Україні у конфлікті з РФ. Зовнішньополітичний авторитет 

та міжнародні партнерські зобов’язання Оттави не дозволяють їй 

залишатися осторонь ключових конфліктних подій світового рівня. 

Канада намагається чітко артикулювати свою позицію щодо всіх 

проблемних питань, котрі несуть загрозу її ціннісним орієнтирам, 

навіть, якщо ситуація безпосередньою не загрожує зовнішньопо-

літичним та зовнішньоекономічним інтересам Оттави. Виходячи з 

цього, Канада повністю поділяє зі своїми союзниками відпові-

дальність за застосування наступальної санкційної політики проти 

РФ та виступає за її послідовне продовження.  
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Центральним осередком надання Україні допомоги у конфлікті 

з РФ виступає військова навчально-тренувальна місія «UNIFIER», 

активно діюча в нашій державі з квітня 2015 року. За оцінками МЗС 

Канади, завдяки реалізації зазначеної місії Канада відіграє провідну 

роль у стратегічно важливому регіоні, підтримуючи країну на 

передовій ідеологічного поля битви між Росією та Заходом. Ця 

діяльність підкреслює прихильність Канади до міжнародного 

порядку, заснованого на міжнародному праві та демонструє 

готовність Канади розділити з партнерами  тягар основних 

міжнародних місій безпеки та проектує позитивний імідж Канади 

за кордоном [2].   

П’ятим важливим чинником, обумовлюючим характер 

безпекового співробітництва сторін, слід вважати співпрацю між 

Україною і Канадою в рамках НАТО. Українсько-російський 

конфлікт активізував дискусію серед країн Альянсу стосовно 

доцільності відкриття для України перспективи вступу до НАТО. У 

цій дискусії Канада займає послідовну позицію на користь 

застосування політики «відчинених дверей» по відношенню до 

України. При цьому канадські офіційні чинники акцентують на 

пріоритетності приведення філософії і стандартів Збройних сил 

України до стандартів країн НАТО, насамперед, у сфері підготовки 

військових фахівців.  

Показово, що Посольство Канади в Україні разом з 

Британським дипломатичним представництвом з 2019 року 

ініціативно перейняло на себе функції контактної дипломатичної 

місії Північноатлантичного альянсу в Україні (Contact Point 

Embassy). 13 червня 2020 року Представництво Канади при НАТО 

оприлюднило офіційну позицію Оттави, згідно якої «Канада тепло 

вітає рішення зробити Україну партнером Програми розширених 

можливостей НАТО. Україна - міцний та відданий партнер 

операцій НАТО»  [3].  

Активна безпекова співпраця України з Канадою у 

двосторонньому та багатосторонньому форматах, посилення 

взаємодії в галузі військо-технічного співробітництва, регулярні 
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консультації та обмін інформацією на експертному рівні сприяють 

виробленню та реалізації ефективної безпекової політики нашої 

держави та відповідають довгостроковим пріоритетам обох сторін.  
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СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ-ЧЛЕНАМИ 

ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО АЛЬЯНСУ У ВІЙСЬКОВІЙ СФЕРІ 

НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 

Наш північний сусід, скориставшись не стабільною внутрішньо-

політичною ситуацією в Україні на початку 2014 року, зневажаючи 

та порушуючи фундаментальні норми та принципи міжнародного 

права, анексував Крим та розв’язав збройний конфлікт на сході 

нашої держави. За таких обставин Україна, відстоюючи свої 

національні інтереси, насамперед може розраховувати на власні 
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сили, підтримку країн-підписантів Будапештського меморандуму 

та держав-членів ЄС і НАТО, які вважають, що збереження неза-

лежності та територіальної цілісності України є одним із визначаль-

них факторів забезпечення світової та регіональної стабільності.  

Указом Президента України від 26 травня 2020 року №203/2020 

затверджена Річна національна програма під егідою Комісії Україна 

– НАТО на 2020 рік. Цей документ містить опис реформ за 

відповідними напрямами, визначає їх стратегічну мету, пріоритетні 

завдання і заходи, необхідні для забезпечення ефективної 

планомірної реалізації закріпленого Конституцією України 

стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства в 

Організації Північноатлантичного договору і ЄС.  

Поряд з іншими важливими пріоритетними завданнями, 

особливу увагу у Програмі приділено питанням переведення 

сектору безпеки і оборони України на стандарти НАТО та 

покращення взаємосумісності Збройних Сил України з арміями 

держав – членів НАТО, в тому числі щодо озброєння та військової 

техніки. Програма передбачає продовження співробітництва в 

рамках діяльності робочих груп Конференції національних 

директорів з озброєння (CNAD), проектів концепції НАТО 

«Розумна оборона», проектів Промислово-дорадчої групи НАТО 

(NIAG), Організації НАТО з питань науки та технологій (STO), Офісу 

стандартизації НАТО (NSO) та інших проектів/ініціатив. 

12 червня 2020 року Північноатлантична  рада на своєму 

засіданні, за присутності представників усіх держав-членів Альянсу, 

прийняла одностайне рішення про надання Україні статусу 

партнера з розширеними можливостями (Enhanced opportunity 

partner - EOP) НАТО. Що є одним з визначних та важливих кроків 

до повноправного членства нашої держави в НАТО, який відкриває 

допуск до актуальної інформації, яка ухвалюється Альянсом; до 

консультацій, сертифікації, підготовці, оперативного планування та 

оцінки обстановки. Доступним для нас стає обмін розвідувальними 

даними з Альянсом і надає військовослужбовцям Збройних Сил 

України можливість брати участь у роботі керівних органів НАТО. 
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Країни зі статусом EOP беруть участь у спільних місіях з НАТО 

на рівні, схожому до повноправного члена НАТО. Окремі додаткові 

можливості, які можуть бути надані країні залежно від рівня 

співпраці та поточного рівня взаємосумісності.  

Не важко здогадатись, що ці додаткові можливості можуть 

стосуватися більш тісної співпраці щодо військово-технічного спів-

робітництва, а саме допуску до високотехнологічних військових 

наукових розробок різного спрямування, ліцензійного випуску 

озброєння та військової техніки на підприємствах оборонно-про-

мислового комплексу (ОПК) України та прямої закупівлі військової 

техніки, яка зараз так необхідна ЗСУ в зоні проведення ООС.  

Довгоочікувана подія яка вже відбулась, приєднання України в 

2020 році до Програми розширених можливостей НАТО, має 

виключно позитивний вплив на бойові спроможності і готовність 

українського війська до виконання завдань за призначенням. 

Розважливий курс до подальшої стандартизації НАТО - це серйозні 

зміни у філософії управління, технологіях ухвалення рішень, 

кадровій політиці, переоснащення ЗСУ високотехнологічними 

зразками озброєння та військової техніки, утвердження лідерства і 

розвитку критичного мислення військових посадових осіб та дер-

жавних службовців сектору національної безпеки й оборони країни. 

Даючи інтерв’ю телеканалу «ДОМ», директор Центру інформації 

та документації НАТО Барбора Маронкова, коментуючи приєд-

нання України до програми «Партнерство розширених можливо-

стей» наголосила: «Це означає, що Україна має доступ до програми 

співробітництва з НАТО, яка значною мірою орієнтована на 

військово-технічну сторону співпраці. Це частина ширшої 

ініціативи, яка називається Ініціативою НАТО з оперативної 

сумісності з партнерами, яку ми створили 2014 року, щоб мати 

змогу продовжувати військову співпрацю з багатьма партнерами по 

всьому світу». Не більше і не менше. 

На нашу думку, це є демонстрацією подальшої вагомої 

підтримки України, це - важливий сигнал, що підтверджує довіру з 

боку Альянсу, визнає особливість України як стратегічного 
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партнера, спроможність нашої країни брати участь в операціях під 

проводом НАТО та відзначає вже чинну роль і внесок України у 

проведенні спільних операцій. 

Тема міжнародного військового співробітництва України набула 

надзвичайно вагомого значення після розв’язаної проти нашої 

держави різновекторної агресії з боку Російської Федерації. Україна 

стикнулась з новими видами загроз в усіх сферах життєдіяльності 

держави, у військовій зокрема. Реалії гібридної війни потребують 

нових підходів у забезпеченні державного суверенітету та 

територіальної цілісності України, у тому числі шляхом посилення 

військового партнерства з країнами – членами НАТО та ЄС.  

Сьогодні для протидії збройній агресії Російської Федерації 

одним з актуальних шляхів забезпечення національної безпеки 

України є окремі напрямки міжнародного військового співробіт-

ництва. Одним з визначальних спрямувань в ньому займає 

ефективне використання двостороннього та багатостороннього 

військово-технічного співробітництва з партнерами і союзниками у 

військовій сфері та впровадження стандартів озброєння та 

військової техніки держав-членів Альянсу.  

Єдиний шлях в забезпеченні сучасними зразками озброєння та 

військової техніки для ЗСУ ми бачимо в їх розробленні та 

виробництві силами вітчизняного ОПК, у тому числі за 

закордонними ліцензіями, розробленні і виробництві разом з 

іноземними партнерами, імпорті озброєння та військової техніки, 

виробництво яких в Україні недоцільне або технологічно 

неможливе. Ця надзвичайно важлива робота буде давати дієвий 

результат тільки в тому випадку, якщо країни-члени НАТО та ЄС 

будуть бачити Україну як надійного, передбачуваного партнера 

щодо спільних, взаємоузгоджених планів-дій по збереженню миру 

та безпеки на євроатлантичному просторі. 

Як приклад, 5 вересня 2020 року у рамках візиту делегації  

Міністерства оборони України до Румунії відбулося підписання 

Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії (член 
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НАТО з березня 2004 року) про військово-технічне співробітництво, 

яка дозволить посилити співпрацю між країнами в оборонній сфері. 

Перехід на стандарти НАТО, побудова сектору безпеки і оборони 

України та оборонно-промислового комплексу, який відповідав би 

найкращим зразкам провідних європейських держав та держав - 

членів НАТО, на сьогодні є головним завданням для України в умо-

вах ведення гібридної війни і подальшого її становлення і розвитку.  

За їх підтримки Україна і її Збройні Сили в повному обсязі 

повинні готувати та відпрацьовувати плани міжнародного військо-

вого співробітництва, використовувати великий досвід країн-парт-

нерів, знання та військово-технічну допомогу, що в свою чергу дозво-

лить підтримувати обороноздатність країни на належному рівні. 

У сучасних геополітичних, соціально-економічних, міжнародно-

правових, військово-політичних умовах характер, форми та 

напрямки військового партнерства України потребують пере-

осмислення та уточнення, а також беззаперечної постійної уваги 

Президента, як Верховного Головнокомандувача, та скоординованої 

системної роботи військового відомства нашої держави.  

 

 

 
Michał Chabros 
Mgr, doktorant  

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego  
w Krakowie 

 

ARKTYKA JAKO INKUBATOR NOWYCH TRENDÓW  

W MYŚLENIU O BEZPIECZEŃSTWIE MIĘDZYNARODOWYM 

 

W ostatnim czasie Arktyka dorobiła się odrębnego, ugruntowanego 

miejsca w międzynarodowych debatach dotyczących ewolucji systemu 

bezpieczeństwa międzynarodowego. Jest już nie tylko regionem, ale i 

tematem. O rosnącym znaczeniu Arktyki mówią naukowcy i analitycy 

zarówno w państwach zaliczanych do „arktycznej piątki” – tj. Stanach 

Zjednoczonych, Kanadzie, Rosji, Norwegii i Danii (czy szerzej: 
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Skandynawii), jak i w państwach doceniających rosnące znaczenie tego 

obszaru na mapie świata. Na pierwszy plan wysuwają się tu Chiny.  

Dyskusje koncentrują się wokół dwóch osi. Po pierwsze – analizowany 

jest wpływ zmian klimatu na działania państw w Arktyce, w tym w 

obszarze bezpieczeństwa. Globalne ocieplenie i postępujące w ślad za 

tym „otwieranie” Arktyki stawiają nowe wyzwania. Państwa regionu 

próbują „zagospodarować” nowy obszar i wpisać go w ramy własnych 

strategii bezpieczeństwa, za którymi stoją szersze, uwarunkowane 

kulturowo idee postrzegania ewolucji stosunków międzynarodowych. 

Po drugie, analizowane są sposoby wkomponowywania kwestii 

bezpieczeństwa w szersze zagadnienia wzajemnych relacji w regionie, 

które stają się coraz bardziej złożone i wieloaspektowe. Do tradycyjnych 

zagadnień, takich jak współpraca naukowa w kwestiach polarnych, 

morskich etc. dochodzą zagadnienia nowe, znacznie poszerzające 

interesy państw w regionie. Wśród nich wymienić można rozwój 

transportu morskiego, eksplorację i eksploatację zasobów naturalnych, 

w tym podziemnych złóż surowców, wykorzystanie Arktyki jako 

nowego obszaru dla linii komunikacji elektronicznej (podmorskie 

połączenia internetowe), kwalifikowaną turystykę etc. Przedmiotem 

analizy będą podejścia głównych aktorów regionalnych – Stanów 

Zjednoczonych, Rosji oraz państw skandynawskich do kwestii tego, w 

jaki sposób i w oparciu o jakie zasady rozwijać infrastrukturę kontaktów 

i współpracę arktyczną, łącząc nowe wyzwania o charakterze 

horyzontalnym i globalnym (klimat, ekologia, connectivity) z 

tradycyjnymi wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa. Podejścia te 

odzwierciedlają bowiem filozofie myślenia o polityce międzynarodowej, 

jakie dominują w myśleniu politycznym poszczególnych aktorów. Ich 

analiza w przypadku Arktyki pozwala na sformułowanie bardziej 

ogólnych wniosków. Wnioski te mogą być przekładane nie tylko na 

szerszy kontekst geograficzny ale mogą posłużyć również do 

zrekonstruowania styku nowe (klimat) vs tradycyjne (militarne) 

wyzwania w polityce bezpieczeństwa. 
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Eugeniusz Cieślak 
Dr hab., Profesor uczelni  

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce 
 

NATO I DZIAŁANIA NA RZECZ  

MIĘDZYNARODOWEGO POKOJU I BEZPIECZEŃSTWA. 

DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY 

 

Referat poświęcony jest zaangażowaniu Sojuszu Północno-

atlantyckiego w działania na rzecz utrzymania międzynarodowego 

pokoju i bezpieczeństwa. Doświadczenia i perspektywy zaangażowania 

NATO w tego typu działania są oceniane przez pryzmat celów i zasad 

Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak również założeń tej 

organizacji w zakresie pokojowego załatwiania sporów oraz akcji w 

razie zagrożenia pokoju, naruszenia pokoju i aktów agresji. Zakres analiz 

ograniczony jest do okresu po zakończeniu zimnej wojny. Ocenie 

poddane zostały założenia strategiczne oraz działania Sojuszu 

Północnoatlantyckiego związane z odstraszaniem i obroną kolektywną, 

zarządzaniem kryzysowym oraz współpracą w dziedzinie 

bezpieczeństwa. Skoncentrowano się na uwarunkowaniach 

zaangażowania NATO w działania na rzecz międzynarodowego pokoju 

i bezpieczeństwa, operacyjnych aspektach wojskowego zaangażowania 

Sojuszu w takie działania oraz wpływie działań Sojuszu na 

bezpieczeństwo międzynarodowe w wymiarze regionalnym i 

globalnym. W analizach uwzględniono dynamikę zmian w założeniach 

strategicznych i praktyce funkcjonowania NATO dotyczące jego zadań, 

zdolności operacyjnych oraz współpracy z innymi podmiotami 

stosunków międzynarodowych. Przyjęte w rozważaniach cezury 

czasowe uwzględniają wydarzenia o znacznym wpływie na 

bezpieczeństwo międzynarodowe. Doświadczenia NATO związane z 

działaniami na rzecz międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa 

rozpatrywane są dla lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, okresu od 

ataków terrorystycznych 11 września 2001 roku do rosyjskiej agresji 

przeciwko Ukrainie, jak również okresu od tej agresji do początku 2020 

roku. Działania NATO w zakresie odstraszania i obrony kolektywnej 
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rozpatrywane są przez pryzmat zmian w euroatlantyckim środowisku 

bezpieczeństwa po 2014 roku. Ocena zaangażowania Sojuszu w operacje 

reagowania kryzysowego uwzględnia doświadczenia działań na 

Bałkanach Zachodnich, w Afganistanie, na Bliskim Wchodzie oraz w 

akwenie Morza Śródziemnego. Rozważania dotyczące współpracy w 

dziedzinie bezpieczeństwa uwzględniają regionalne partnerstwa 

Sojuszu z państwami i organizacjami międzynarodowymi oraz rosnącą 

współpracę w wymiarze globalnym. W referacie zawarto próbę 

średniookresowej prognozy zaangażowania Sojuszu Północnoatlan-

tyckiego w działania na rzecz międzynarodowego pokoju i 

bezpieczeństwa z uwzględnieniem zmian w środowisku 

bezpieczeństwa. W prognozie uwzględniono oceny zagrożeń 

bezpieczeństwa międzynarodowego przez NATO, uwarunkowania 

perspektywicznego zaangażowania Sojuszu w działania na rzecz 

międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz hipotetyczne 

scenariusze użycia sił wojskowych. 

 

 
Marek Czajkowski 

Dr hab., Profesor UJ  
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

 

BEZPIECZEŃSTWO KOSMICZNE U PROGU  

TRZECIEJ DEKADY XXI WIEKU 
 

Współcześnie bardzo szybko rośnie rola zastosowań kosmicznych 

w różnorodnych dziedzinach życia. Przestrzeń kosmiczna do niedawna 

będąca głównie domeną zastosowań wojskowych i działań zamożnych 

rządów oraz potężnych korporacji dziś coraz bardziej otwiera się na 

sektor prywatny, a także na średnio zamożną klientelę naukową i 

prywatną. Zmienia się także oblicze bezpieczeństwa kosmicznego w 

miarę rosnącego nasycenia orbity okołoziemskiej dużymi systemami 

satelitarnymi, a także w miarę rozprzestrzeniania się zdolności do 

realizowania różnorodnych działań w kosmosie, którymi dziś dysponuje 

wiele państw i podmiotów prywatnych.  
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Systemy kosmiczne narażone są zatem na narastające ryzyko 

zniszczenia bądź uszkodzenia, także w wyniku działań w 

cyberprzestrzeni. Jednocześnie rośnie prawdopodobieństwo poważnych 

zaburzeń gospodarczych i społecznych w wypadu ograniczenia ich 

funkcjonalności. To nowe aspekty bezpieczeństwa kosmicznego obecnej 

doby, które kumulują się z tradycyjnymi wymiarami związanymi z 

utrwalonymi formami militarnych zastosowań systemów orbitalnych.  

Najbliższa przyszłość niesie zarówno obietnicę dalszego rozwoju 

zastosowań kosmicznych, jak też i nieuchronny wzrost poziomu 

zagrożeń z nimi związanych. Do tych ostatnich zaliczyć należy przede 

wszystkim rozwój technologii służących zakłócaniu pracy systemów 

satelitarnych, rozwój broni służących do niszczenia obiektów na orbicie 

okołoziemskiej, zakłócenia wynikające z zagęszczenia emisji 

elektromagnetycznych oraz rosnące ryzyko zderzeń skutkujących 

powstawaniu kosmicznych śmieci, których lawinowo rosnąca ilość może 

doprowadzić do degradacji przynajmniej niektórych orbit.  

Podsumowując powiedzieć można, że współcześnie mamy do 

czynienia z bardzo szybkim wzrostem użyteczności, a więc i znaczenia 

kosmosu dla ludzkości. Jednocześnie jednak rośnie poziom zagrożeń dla 

działalności człowieka w kosmosie, istnieje nawet niepomijalne 

prawdopodobieństwo, że przestrzeń okołoziemska w ogóle przestanie 

być użyteczna.  

 

 
Ольга Шаран 

аспірантка 
Львівський національний університет  

ім. І. Франка 
 

БРЕКЗИТ ЯК ФЕНОМЕН СУЧАСНОСТІ 
 

Вихід Великої Британії з Європейського Союзу або Брекзит 

(англ. Brexit) став можливим завдяки зусиллям консервативних та 

націоналістичних партій Сполученого Королівства. Результати 
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референдуму 23 червня 2016 р. показали, що 52 % британців 

прагнули покинути Євросоюз. 

Після декількох відтермінувань Брекзиту 23 січня 2020 р. Палата 

лордів схвалила угоду про вихід Великої Британії та Північної 

Ірландії з Європейського Союзу, а королева Єлизавета ІІ її підпи-

сала. 24 січня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 

та президент Європейської ради Шарль Мішель підписали угоду 

про вихід Великої Британії з Євросоюзу. Підписаний документ 

дозволив Європейському парламенту ратифікувати його 29 січня. 

Останнім кроком щодо угоди з боку Євросоюзу стало ухвалення 

рішення щодо Брекзиту Радою ЄС 30 січня. Таким чином, Велика 

Британія офіційно покинула Європейський Союз 31 січня 2020 р. 

Зауважимо, що впродовж тривалого часу Палата лордів та 

Палата громад не могли дійти компромісу щодо угоди, яку вони 

повертали один одному декілька разів, перш ніж затвердити п’ять 

правок до законопроєкту. Ухвалення угоди про Брекзит Палатою 

громад 9 січня відбулося завдяки консерваторам, які перемогли на 

дострокових виборах до парламенту у Великій Британії. Борис 

Джонсон, прем’єр-міністр Сполученого Королівства та лідер 

консервативної партії, є палким прихильником якнайшвидшого 

виходу Великої Британії з ЄС. Здобуття 265 мандатів у парламенті у 

грудні 2019 р. дало змогу консерваторам сформувати абсолютну 

більшість та продовжити проводити політику, спрямовану на 

швидке “розлучення” з Євросоюзом.  

Нагадаємо, що історія Європейського Союзу розпочалася 

23 липня 1952 р., коли відповідно до Паризького договору 1951 р. 

було створено Європейську спільноту з вугілля та сталі (ЄСВС). 

1 січня 1958 р. Бельгія, Франція, Нідерланди, Люксембург, Німеч-

чина та Італія, що були країнами-засновницями ЄСВС, заснували 

Європейську економічну спільноту (ЄЕС), яка пізніше перетво-

рилась на Європейську Спільноту (ЄС) і Європейську спільноту з 

атомної енергії (Євратом). Велика Британія приєдналася до ЄЕС 

1 січня 1973 р. У сучасному вигляді Європейський Союз існує на 
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основі Маастрихтського договору, який набув чинності 1 листопада 

1993 р. 

Деякі експерти вважають, що від того, як пройде Брекзит, буде 

залежати майбутнє Європейського Союзу. Якщо після виходу 

Сполученого Королівства зі складу ЄС, останній ослабне, США та 

Китай посилять свої позиції на світовій арені, а Російська Федерація, 

ймовірно, продовжуватиме ускладнювати ситуацію у Європі. Крім 

того, самій Великій Британії може загрожувати частковий розпад 

після того, як Брекзит офіційно відбудеться. На референдумі 2016 р. 

більшість шотландців та валлійців проголосували “проти” 

Брекзиту. Бажання залишитися у складі Євросоюзу є спільним для 

Шотландії та Уельсу, як і прагнення до відокремлення від 

Об’єднаного Королівства. Проте, безумовно, що шотландські 

сепаратисти є більш активними, ніж валлійські. Навіть якщо у 

майбутньому Шотландії та Уельсу таки вдасться здобути 

незалежність, а така ймовірність є доволі мізерною, вони не зможуть 

швидко увійти до складу ЄС, оскільки процес прийняття нових 

держав є довготривалим. Крім того, у перші роки незалежності 

складно буде знайти кошти для державного бюджету, адже станом 

на сьогодні Единбург та Кардіфф отримують фінансування з 

Лондона. Зокрема, майже 80 % фінансування Уельсу становлять 

цільові гранти. Здобуттю незалежності шотландцями та валлійця-

ми може завадити й обмежений обсяг прав у місцевих парламентів 

на проведення референдумів, дозвіл на організацію яких централь-

на влада не дасть. Більш реалістичним видається наступний 

сценарій: Шотландія та Уельс використовуватимуть розмови про 

незалежність як інструмент впливу на Лондон задля збільшення 

фінансування з державного бюджету. 
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Wschodnioeuropejska w Przemyślu  
 

EWOLUCJA ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI MISJI  

ORGANIZACJI BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY  

W EUROPIE (OBWE) W KOSOWIE W LATACH 1999-2019  

 

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) 

podejmuje działania na rzecz zapewnienia szeroko rozumianego 

bezpieczeństwa. Odgrywa ona znaczącą rolę w realizacji zadań 

związanych z odbudową państw oraz szerzeniem demokratyzacji i 

ochrony praw człowieka na obszarach pokonfliktowych. Dużą 

aktywność w tym względzie OBWE wykazuje na terenie Bałkanów 

Zachodnich.  

Od 1 lipca 1999 r. na terenie Kosowa funkcjonuje Misja OBWE. Do 

głównych obowiązków Misji OBWE w Kosowie, zgodnie z jej 

pierwotnym mandatem należało budowa demokracji i instytucji 

demokratycznych oraz gwarantowanie przestrzegania praw człowieka.  

Z dniem ogłoszenia przez Kosowo jednostronnego aktu 

niepodległości, co miało miejsce 17 lutego 2008 r., zmianie uległa sytuacja 

polityczna i społeczna byłej serbskiej prowincji. Tym samym zmianie 

uległa także rzeczywistość, w której od lat funkcjonowała społeczność 

międzynarodowa w Kosowie.  

Celem prezentacji jest dokonanie analizy działalności Misji OBWE 

w Kosowie i ukazanie ewolucji zakresu jej działalności. W prezentacji 

zostanie także wskazany wpływ zmiany społeczno-politycznej w 

Kosowie na przedsięwzięcia podejmowane przez Misję OBWE.  

 

Słowa kluczowe: Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w 

Europie (OBWE), Kosowo, Misja OBWE w Kosowie, demokratyzacja, 

ochrona praw człowieka. 
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