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Національна академія сухопутних військ 

 імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів  

 

ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ 

СУЧАСНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ДЕРЖАВ ПРИБАЛТИКИ 

З УКРАЇНОЮ  

 

На відміну від більшості впливових країн Західної Європи, 

російська агресія щодо України призвела до посилення безпекової 

стратегії східних країн Балтійського регіону. Так в Естонії були 

визнані пріоритетними питання щодо формування додаткових 

бригад сухопутних військ оснащених найсучаснішою технікою, 

поглиблення інтеграції з командуванням та управлінням НАТО, 

розширенням територіального добровольчого Союзу оборони – 

«Кайтселійт», тощо. Цікаво, що кількість членів організації 

«Кайтселійт», функції якої полягають у розгортанні партизанської 

боротьби у разі нападу східного сусіда, зросла у перший рік 

окупації Росією Криму в середньому на 10 %
 
[1, 241]. Естонія 

заявила про необхідність закупок для озброєння армії новітньої 

зброї стримування від нападу зі Сходу – сучасних протитанкових 

американських комплексів «Джавелін».  

Агресія Росії проти України змусила іншу балтійську державу – 

Латвію звернутися до керівництва НАТО із закликом посилити 

захист Балтійського регіону. Рига усіляко підтримує рішення 

Вашингтону про розміщення американських збройних сил на 

латвійській території.  

Влітку 2019 р. Міністерство оборони Латвії із занепокоєнням 

заявило, що Росія на своїх численних військових навчаннях 

постійно розігрує сценарії нападу або блокування країн 

балтійського регіону. Так на останніх навчаннях ВМС РФ «Щит 

океану», які відбулися з 1 по 9 серпня 2019 р. розігрувався сценарій 

перекриття Балтійського моря кораблями російського флоту. У 

навчаннях взяли участь 10 600 військовиків, 49 військових кораблів 

і 20 кораблів забезпечення, а також понад 50 військових літальних 

апаратів РФ. За інформацією Міноборони Латвії, російський флот 
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вчиться блокувати морські шляхи, щоб ускладнити доступ сил 

НАТО до Балтійського моря в разі нападу РФ на країни регіону [2]. 

Швидко прореагувало на ситуацію із нападом Росії на Україну 

інша балтійська держава – Литва. Велика кількість представників 

цивільного населення долучилася до лав добровольчої 

парамілітарної організації «Союз стрільців Литви». Вже в 2014 р., 

на той час, Президент Литви Даля Грібаускайте заявила, що Литва 

постачатиме конкретні елементи озброєння для  Збройних Сил 

України [3].  

Литва входить до переліку країн, які найактивніше допомагають 

реформувати безпековий та оборонний сектори України. Ця 

допомога надається як в рамках двосторонньої так і 

багатосторонньої співпраці, зокрема по лінії НАТО. Литва бере 

участь у діяльності об’єднаної координаційної комісії з питань 

реформи Міністерства Оборони України (серед інших учасниць 

цього формату – США, Велика Британія, Канада). Комітет 

складається з 13 тематичних підкомітетів, у яких розробляють 

питання реформи оборони та налагодження військової співпраці 

між сторонами. Для української сторони особливо важливою є 

допомога литовських інструкторів у реформуванні сержантського 

корпусу ЗСУ. Сержантська ланка в Україні не така ефективна, як в 

арміях західних країн. Оскільки ЗС Литви розвивалися з 

радянського фундаменту, то литовцям добре відомий 

трансформаційний етап і покроковість розвитку військових 

підрозділів за стандартами НАТО [4].  

Литва – першою з держав світу у 2016 р. передала Україні 

летальну зброю – близько 150 тон патронів [5]. Литва має власне 

виробництво патронів, тому не потребувала узгодження цього 

кроку з іншими країнами НАТО. Україні передали патрони, які «не 

були потрібні Литві», оскільки зброя радянського зразка не 

використовується військовиками після переходу литовських 

збройних сил на стандарти НАТО. Таким чином, Вільнюс створив 

прецедент і дав приклад іншим країнам альянсу продемонструвати 

свій рівень підтримки України.  

Співробітництво із США, найпотужнішою військово-

промисловою державою світу, лідером НАТО є спільною рисою 

зовнішньополітичних курсів прибалтійських країн. Цей курс 

https://uk.wikipedia.org/wiki/2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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підтримує і Україна. У квітні 2018 р. до України прибули 210 ракет 

і 37 пускових установок сучасних американських протитанкових 

ракетних комплексів «Джавелін» [6].  

У червні 2019 р. американські законодавці зробили новий крок: 

вони підготували законопроект, що передбачає дозвіл надавати 

Україні зенітні ракети класу «поверхня – повітря». Така пропозиція 

міститься у поправці до законопроекту про фінансування 

Міністерства оборони США. Поправка передбачає усунути з тексту 

пункт, що забороняє продаж Україні таких ракет, а саме переносних 

зенітно-ракетних комплексів. Цей крок буде чітким сигналом для 

Кремля щодо ставлення американського Конгресу до війни проти 

України. І, як каже Стівен Пайфер, колишній посол США в Україні, 

це логічний наступний крок після рішення Вашингтону надати 

Збройним Силам України «Джавеліни» [7]. 

Постачання новітньої зброї США жертві агресії та розгортання 

американських військових баз у Східній Європі, в тому числі у 

Прибалтиці, а також об’єднання військових потуг здатні протидіяти 

планам російського агресора. Хорошим прикладом об’єднання 

військових потуг сусідніх держав з метою підвищення безпеки в 

балтійському регіоні є Литовсько-польсько-українська бригада 

(ЛитПолУкрбриг) [8]. 

За останні роки НАТО багато зробило для посилення безпеки 

союзників на Сході. Про це у вересні 2019 р. за підсумками зустрічі 

з теперішнім президентом Литви Ґітанасом Науседою заявив 

генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. «До 2016 року ми не 

мали бойової присутності НАТО в країнах Балтії. На Варшавському 

саміті 2016 року ми вперше в історії погодилися розгорнути бойові 

підрозділи наших союзників на Сході. Зараз ми маємо чотири 

бойові групи – в балтійських країнах та у Польщі. Ці бойові групи є 

добре оснащеними й тренованими. Ще більш важливим є те, що 

вони – багатонаціональні, вони представляють НАТО. Це надсилає 

дуже потужний сигнал будь-якому потенційному ворогу: будь-яка 

агресія проти будь-якої балтійської держави потягне за собою 

відповідь від усього Альянсу», – наголосив Столтенберг [9]. 

Рух України до ЄС та НАТО має велике значення для 

формування нової системи міжнародних відносин. Для України є 

важливим вивчення досвіду трьох колишніх радянських 

прибалтійських республік (Литви, Латвії та Естонії), які одразу 
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після проголошення незалежності заявили про свій намір розвивати 

тісне співробітництво з європейськими інституціями. Так як і у 

випадку із Україною, Росія не бажала випустити ці країни зі сфери 

свого впливу, а вони пов’язували своє майбутнє виключно з 

повноправним членством у НАТО та ЄС. Виходячи із цього, країни 

Балтії відповідно налагоджували стосунки із західними країнами, 

насамперед зі США, від позиції та ставлення якої залежала 

реалізація інтеграційних планів балтійських держав. Досвід країн 

Балтії може бути використаний Україною як приклад дотримання 

чіткої, послідовної політики в європейському та євроатлантичному 

інтеграційному процесах. Цей досвід потребує подальшого 

вивчення та узагальнення і залишається актуальним завданням для 

аналізу з боку української військово-історичної науки. 
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК ПРЕДМЕТ  

МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 

 

Захист інформаційного простору в сучасному світі стає одним з 

ключових завдань як кожної держави зокрема так і міжнародного 

співтовариства загалом. Особливо гостро проблема безпеки та 

контролю інформаційно-комунікаційних систем та медіа-ресурсів 

стоїть в умовах загострення соціально-політичного протистояння та 

активізації міжнародних конфліктів. На міжнародній арені активно 

використовують гібридні технології з використанням комп’ютерних 

систем та соціальних мереж з метою впливу на провідних акторів 

міжнародних відносин. 

З огляду на складний і багатофакторний характер загроз в 

інформаційному просторі ефективний захист та нейтралізація 

агресивних дій можливі лише за умов колективної та системної 

співпраці на міжнародному рівні в рамках спільної, довготривалої 

комплексної стратегії інформаційної безпеки для протидії 

кіберзлочинності, інформаційному тероризму та іншим 

протиправним діям в інформаційному просторі. 

За останні десятиліття для координації зусиль у сфері захисту 

інформаційного простору було укладено ряд міждержавних угод 

регіонального характеру. У 2001 р. Рада Європи прийняла 

“Інформаційну стратегію”, в якій  було затверджено основні 

https://www.ukrinform.ua/%20rubric-world/2773511-nato-vze-mae-cotiri-bojovi-grupi-v-baltijskih-krainah-ta-u-polsi-stoltenberg.html
https://www.ukrinform.ua/%20rubric-world/2773511-nato-vze-mae-cotiri-bojovi-grupi-v-baltijskih-krainah-ta-u-polsi-stoltenberg.html
https://www.ukrinform.ua/%20rubric-world/2773511-nato-vze-mae-cotiri-bojovi-grupi-v-baltijskih-krainah-ta-u-polsi-stoltenberg.html
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принципи регулювання відносин між країнами Європи у сфері 

комунікацій та обміну інформації. Згодом, у 2002 р., Європейський 

Союз прийняв резолюцію “Про єдиний підхід і конкретні дії у 

галузі інформаційної безпеки”, в якій ішлося про розвиток освітніх 

програм для підвищення обізнаності у сфері інформаційної безпеки, 

координації зусиль у сфері управління інформаційною безпекою, 

співпраці з міжнародними інституціями у цій сфері, а також 

активізації наукових досліджень в галузі криптографії, захисту 

інформаційних мереж та комп’ютерних технологій. З метою 

ефективної координації зусиль у 2004 р. було створено Європейське 

агентство мережевої та інформаційної безпеки (ENISA) [4].  

Також у 2004 р. Організація Американських Держав (ОАД) 

прийняла «Комплексну міжамериканську стратегію кібербезпеки: 

мультиаспектний та міждисциплінарний підхід до створення 

культури кібербезпеки» [2], у якій закладено принципи 

забезпечення кіберзахисту, шляхи попередження та протидії 

кібератакам, боротьби з кіберзлочинністю та захисту інформаційної 

інфраструктури і мережевих систем.  

Країни Азійсько-Тихоокеанського економічного 

співробітництва (АТЕС) свою програму співпраці у сфері захисту 

інформації та інформаційних мереж задекларували у 2005 р. на 

зустрічі Міністрів телекомунікації та інформації [3]. Подібні 

стратегії забезпечення захисту інформаційної інфраструктури були 

прийняті також країнами АСЕАН та ШОС. 

Проблеми з безпекою інформаційного простору України 

існують практично від моменту здобуття незалежності у 1991 р. 

Впродовж усього періоду неодноразово здійснювалися втручання в 

інформаційно-комунікаційні мережі, поширювалися комп’ютерні 

віруси, застосовувалися хакерські атаки на важливі інфраструктурні 

об’єкти, сервери державних установ та політичних партій. 

Українські ЗМІ попадали під контроль іноземних структур і часто 

використовувалися для розпалювання ворожнечі у суспільстві та 

підриву державної влади. Як в минулому так і сьогодні найбільша 

кількість атак здійснюється з боку Російської Федерації. Після 

анексії Криму та початку війни з на сході український 

інформаційний простір перетворився на поле битви, де активно 

проводяться інформаційні операції, хакерські атаки, втручання в 
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інформаційно-комунікаційну інфраструктуру.  

З метою захисту від «актуальних загроз національній безпеці в 

інформаційній сфері» у 2017 р. було затверджено «Доктрину 

інформаційної безпеки України» [1], в якій визначено шляхи 

формування «інноваційних підходів до формування системи 

захисту та розвитку інформаційного простору в умовах глобалізації 

та вільного обігу інформації» та викладено «засади формування та 

реалізації державної інформаційної політики, насамперед щодо 

протидії руйнівному інформаційному впливу Російської Федерації в 

умовах розв’язаної нею гібридної війни». 

Реалізація усіх задекларованих в Доктрині заходів вимагає 

скоординованої діяльності всіх гілок державної влади та 

громадянського суспільства у тісній співпраці з міжнародним 

співтовариством. Лише комплексний підхід дасть змогу ефективно 

захистити суспільство від спеціальних інформаційних операцій, 

спрямованих на підрив конституційного ладу, порушення 

суверенітету і територіальної цілісності України, загострення 

суспільно-політичної та соціально-економічної ситуацій. 
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«ІНІЦІАТИВА ТРЬОХ МОРІВ» ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ 

ДЛЯ УКРАЇНИ 

 

В умовах посилення впливу Росії, кризи взаємної довіри в ЄС та 

НАТО, а також сучасних викликів (пандемія COVID-19 та 

обмежувальні заходи карантину, спричинена ними фінансова 

рецесія, не визначеність наслідків та ризиків Brexit і т. д.) країни 

Центрально-Східної Європи потребують наявності необхідної 

інституційно-політичної та економічної платформи для 

забезпечення безпеки, політичної стабільності та реалізації 

інтересів в довгостроковій перспективі. 

З огляду на це стає зрозумілим ініційований в 2015 році 

президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою та президенткою 

Хорватії Коліндою Ґрабар-Китарович проєкт «Ініціатива трьох 

морів» – регіональна ініціатива, яка об’єднує 12 країн-членів ЄС на 

території між Чорним, Балтійським та Адріатичним морями (звідки 

і назва) s направлена на посилення співпраці в сферах економіки, 

торгівлі, інфраструктури, транспорту та енергетики.   

Історичний контекст. історично ідея потужного регіонального 

блоку була сформована в Польщі – тк. зв. концепція «міжмор’я» 

(«intermarium») запропонована диктатором міжвоєнної Польської 

держави Юзефом Пілсудським і передбачала формування єдиної 

федеративної держави на територіях колишньої Речі Посполитої, 

між Чорним та Балтійським морями. Серед основних перешкод, які 

стали на заваді практичному впровадженню даної концепції була 

політика Москви в регіоні, яка не була зацікавлена в появі сильного 

регіонального гравця на територіях, які вважала сферою свого 

впливу. 

В період «холодної війни» стратегічні цілі СРСР обумовили 

створення та, що найголовніше, підтримку життєздатності буферної 

зони в регіоні ЦСЄ. Це передбачало реалізацію Радянським 

керівництвом політики збільшення економічної, інфраструктурної 

та гуманітарної залежності країн ОВД від «радянської метрополії». 
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Після розпаду СРСР та соціалістичного табору, а також 

подальшої успішної інтеграції країн ЦСЄ в Євроатлантичний 

цивілізаційний простір цей регіон остаточно вийшов із сфери 

впливу Москви.  Сьогодні, у представників вищого керівництва РФ 

все ще зберігаються побоювання появи в регіоні ЦСЄ потужного 

«міжнародного гравця» граничні можливості якого (зважаючи на 

потенційну підтримку такої ініціативи з боку США та ЄС, а також 

можливе партнерство із іншими країнами регіону, зокрема 

Україною) точно не відомі. 

Сучасний етап розвитку концепції. Офіційним стартом ІТМ є 

інавгураційний саміт, що відбувся 25–26 серпня 2016 у 

м. Дубровник, Хорватія. Не дивлячись на офіційне запрошення 

Україна не направила свою делегацію на саміт, що значна частина 

експертного середовища вважає суттєвим прорахунком вітчизняної 

дипломатії.  

Разом з тим, міжнародне значення ініціативи посилюється в ході 

наступних самітів: у Варшаві (6–7 липня 2017), на якому був 

присутній президент США Дональд Трамп; Бухаресті (17–18 

вересня 2018) за участі  президента Єврокомісії Жан-Клода 

Юнкера, міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса та 

міністра енергетики США Ріка Перрі; Любляні (5–6 червня 2019)

 який знову відвідали міністра енергетики США, президент 

Єврокомісії, а також вперше федеральний президент Німеччини 

Франк-Вальтер Штайнмаєр. Участь лідерів ЄС та керівництва США 

в зазначених самітах слугує індикатором політичної ваги ІТМ. 

Створений «Інвестиційний фонд Ініціативи трьох морів» («Tree 

Seas Initiative investment Fund»), що передбачає фінансування 

ключових проєктів в рамках ініціативи. Розмір Фонду складає 

суттєвий ресурс у розмірі 100 млрд євро. В перспективі 

представники ІТМ націлені на розширення Фонду до 500–600 млрд 

євро. для реалізації задекларованих проєктів, що передбачає пошук 

нових «донорів» та партнерів, зокрема серед економік-авангардів 

ЄС (Франція, Німеччина), а також США. 

В межах даної доповіді доцільно підкреслити наступні 

напрямки реалізації проєктів ІТМ. В сфері енергетики, серед 

іншого, важливо виділити наміри з’єднати польські та литовські 

термінали скрапленого газу, побудувати нові термінали в Хорватії, 

а також сприяти виведенню румунських нафтопродуктів на нові 
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ринки збуту. Аналізуючи цs проєкти з геополітичної точки зору, їх 

кінцевою метою доцільно вважати зменшення залежності ЦСЄ від 

імпорту російських енергоносіїв. Розвиток транспортної 

інфраструктури передбачає створення нових автошляхів, 

модернізація залізничного сполучення, навіть плани з’єднання 

водних шляхів між ріками Одер, Ельба та Дунай. Інформаційні 

технології, інформаційна безпека та інновації – розвиток 

телекомунікацій та співробітництво в сфері технологій 5G, 

високотехнологічна робототехніка, сприяння реалізації спільних 

дослідницьких ініціатив та наукових розвідок,  кібербезпека (знову 

ж таки, з огляду на загрози кібератак з боку Росії).   

Зв’язок із концепцією Балто-Чорноморського Альянсу. 

Можливості для України. На концептуальному рівні «ініціатива 

трьох морів» має багато спільних рис із концепцією Балто-

Чорноморського альянсу, передусім, в ідеї створення партнерського 

блоку в регіоні «міжмор’я» та консолідація зусиль країн ЦСЄ у 

виробленні спільної економічної, політичної та безпекової політики. 

Все ж ІТМ можна розглядати як більш «ширшу» концепцію, як в 

географічному так і в політичному сенсі. 

З огляду на вищенаведені тези, для України «Ініціатива трьох 

морів» може стати не тільки платформою для стратегічного 

партнерства (перш за все, в аспекті стримування Росії). Приєднання 

до ініціативи слід розглядати як один із інструментів реалізації 

євроінтеграційних прагнень України; економічного та культурного 

зближення із розвиненими країнами ЦСЄ. 

Короткий висновок. Таким чином, визначені цілі ініціативи 

трьох морів стосуються, у першу чергу, економічного розвитку, 

енергетики, транспорту та інфраструктури. Тим не менш, 

очевидним є їх політичний підтекст, який грунтується на ідеї 

зменшення залежності від Росії (перш за все в сфері енергетики), 

протидія її агресивній політиці (система захисту від кібератак, 

боротьба із дезінформацією та пропагандою), підвищення якості 

управління та стратегічних комунікацій.  

Для України значення співпраці (а в довгостроковій перспективі 

– приєднання) із ІТМ. Разом з тим, уданому контексті важливим є 

усвідомлення основи викликів, що обумовлює цей напрямок 

зовнішньої політики. Поряд із найбільш очевидними наслідками 



 Львів, 7–8 жовтня 2020 р. 18 

(необхідність подолання розриву між Україною та країнами-

членами ІТМ в якості управління, розвитку економіки та 

інфраструктури, протидії корупції) важливо відмітити також 

посилення дипломатичної, військово-політичної та диверсійної 

активності  Росії для перешкоджання та унеможливлення 

консолідації країн «міжмор’я». 

 

Таміла Герасимчук 

кандидат історичних наук, доцент  

Рівненський державний гуманітарний університет 

 

СУЧАСНИЙ МІЖНАРОДНИЙ ПОРЯДОК:  МЕТОДОЛОГІЯ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

У ХХІ ст. геополітична напруга в світі зростає. Загострення 

міжнародної ситуації та розширення зон нестабільності в різних 

регіонах світу є загрозою як міжнародній, так і національній безпеці 

держав. Реальністю стали збройні конфлікти між конкуруючими 

державами та блоками держав. Агресія Росії проти України 

підриває міжнародну довіру й ставить під загрозу існування всієї 

системи міжнародного права, а відтак і міжнародного порядку, що 

сформувався після завершення холодної війни. Поступово 

формуються принципово нові «правила гри» у міжнародних 

відносинах як на глобальному, так і регіональних рівнях, що 

визначатимуть розстановку сил та особливості сучасного 

світоустрою і міжнародного порядку.  

Теоретико-концептуальні аспекти міжнародного порядку і 

структури міжнародної системи, їх взаємовплив студіюють 

українські вчені С. Віднянський, А. Грубінко, М. Дорошко, 

Є. Камінський, М. Капітоненко, О. Коппель, О. Майборода, 

М. Мальський, М. Мацях, А. Мартинов, Г. Перепелиця, С. Троян, 

С.Шергін, М. Ялі та багато інших.  

Методологія дослідження міжнародного порядку ґрунтується 

на синтезі структурно-функціонального, інституційно-

нормативного, системного та синергетичного наукових підходів. В 

основі структурно-функціонального підходу лежить дослідження 

міжнародного порядку крізь призму виконання структурними 

елементами міжнародної системи функцій, а можливо і дисфункцій, 
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залежно від їх ролі й місця в міжнародній стратифікаційній системі. 

У міжнародній політиці держави дотримуються так званих 

«неписаних правил» поведінки, які не є кодифікованими, але їхня 

дієвість випливає із структурно-функціональних зв’язків між ними. 

Прихильниками цього підходу є представники як 

реалістичної / неореалістичної, так і ліберальної / неоліберальної 

парадигм: Р. Гилпін, Р. Джервіс, Р. Кеохейн, Г. Моргентау, Дж. Най, 

К. Уолтц та інші. 

Інституційно-нормативний підхід розширює структурно-

функціональний підхід і ґрунтується на тому, що міжнародний 

порядок – це кодифікована система правил поведінки, яких повинні 

дотримуватися всі учасники міжнародних відносин і виконувати 

зобов’язання, що покладені на них міжнародними інститутами 

міждержавного співробітництва. Акцент на міжнародних інститутах 

як інструментах регулювання роблять учені-міжнародники 

Р. Кеохейн, Дж. Най. Представниками цього підходу також є 

Дж. Айкенберрі, Г. Кларк, С. Краснер, Т. Франк, П.А. Циганков та 

інші вчені. Українська вчена О.А. Коппель виділяє в межах даного 

підходу три типи міжнародного порядку. Правовий міжнародний 

порядок заснований на визнанні, що міжнародні відносини 

регулюються нормами, процедурами, інститутами й структурами 

наднаціонального характеру. Інституціональний міжнародний 

порядок визначається як такий устрій міжнародних, міждержавних 

відносин, який має на меті забезпечити основні потреби держави, 

міжнародних інститутів, створювати й підтримувати умови для 

їхнього існування, безпеки та розвитку. Транснаціональний 

міжнародний порядок характеризується витісненням держав з арени 

міжнародних відносин іншими акторами [2].  

Дослідження проблем трансформації міжнародної системи та 

конструювання нового міжнародного / світового порядку базується 

на загальнонаукових положеннях про складні системи, що 

розроблені як теорією систем, так і синергетикою. Згідно з 

системним підходом міжнародний порядок розглядають як систему 

взаємозв’язків у міжнародній системі, виходячи із закономірностей 

її функціонування та розвитку, взаємозв’язаності й 

взаємообумовленості її структурних елементів. Основні 

положення системної теорії були викладені в дослідженнях 
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Л. фон Берталанфі, Т. Парсонса, Д. Істона, М. Каплана, К. Уолтца, 

Ф. Брайларда, Дж. Розенау, І. Валлерстайна та інших. Міжнародна 

система гетерогенна, в ній не існує універсальних принципів 

організації. Взаємодія у міжнародній системі можлива завдяки 

існуючим нормам і встановленим «правилам гри», які визначають 

тип міжнародного порядку. Відтак у фокусі системного підходу 

міжнародний порядок досліджується як єднальний компонент 

міжнародної системи, що визначає її організацію, динаміку, 

розвиток чи трансформацію. 

На думку автора, цілком логічним є поєднання системного і 

синергетичного підходів, позаяк синергетичний підхід – це 

міждисциплінарний науковий напрям, що ґрунтується на ідеях 

системності й самоорганізації відкритих нелінійних систем. 

Слушною є думка українського ученого О. Майбороди, що 

«особливість світової міжнародної системи, яка саморегулюється і 

саморозвивається, змушує звернути увагу на інструментарій 

синергетики» [3]. Основоположниками синергетичного підходу є 

Г. Хакен, Ю. Клімонтович, С. Курдюмов, Г. Малинецький, 

Б. Мальденброд, К. Майнцер, Д. Чернавський та інші вчені.  

Синергетичний підхід розширює предмет дослідження до 

нелінійних ефектів у трансформації міжнародної системи, що 

визначаються її гетерогенністю і багатоваріантністю, кризами і 

біфуркаціями, турбулентністю і хаосом; поглиблює дослідження 

процесів самоорганізації міжнародної системи, розкриває зв’язок 

між порядком і хаосом, зворотніми й незворотніми процесами, 

випадковістю й необхідністю, лінійністю й нелінійністю, мікро- й 

макрорівнями середовища міжнародних відносин, вносить істотні 

доповнення й зміни в сучасну наукову картину світу, в 

переосмислення світоглядних і методологічних основ дослідження 

міжнародної системи. Ґрунтовний аналіз цих характеристик 

міжнародної системи набуває особливої актуальності в дослідженні 

сучасного міжнародного порядку. 

З погляду синергетики складним, дисипативним (відкритим), 

нелінійним системам, якою власне і є міжнародна система, 

неможливо нав’язати шляхи розвитку – можлива лише їх 

самоорганізація. В будь-якій нелінійній системі, включаючи й 

міжнародну, порядок і хаос змінюють один одного. Досить 

поширеною є думка про те, що порядок і хаос не є діаметрально 
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протилежними і між ними немає чіткої межі. Поєднання порядку і 

хаосу не є унікальною рисою сучасного стану міжнародних 

відносин, а по суті є їхнім атрибутом протягом усієї історії 

розвитку. В міжнародній системі принципи самоорганізації 

переважають над принципами організації. Під організацією 

розуміємо діяльність міжнародних акторів по упорядкуванню, 

структуруванню й управлінню системи міжнародних відносин, в 

якій порядок і хаос існують паралельно. На макрорівні може 

переважати порядок, а на мікрорівнях міжнародної системи – хаос. 

А може бути й навпаки. Відтак, «відбувається синхронізація 

просторово розділених процесів»
 
[5], що визначають міжнародний 

порядок.  

Синергетичний підхід розширює можливості використання 

дослідниками спеціалізованих баз даних, методів математичної 

статистики, теорії ігор і складних комп’ютерних імітаційних 

моделей, що підвищує якість і достовірність аналізу чинників, що 

визначають міжнародний порядок.  

Таким чином, методологія дослідження міжнародного порядку 

ґрунтується на синтезі структурно-функціонального, інституційно-

нормативного, системно-синергетичного підходів.  
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ПРИ ВИРІШЕННІ МІЖНАРОДНИХ 

ЕКОНОМІЧНИХ СПОРІВ 

 

Все більше наукових праць акцентують увагу світової спільноти 

на людині: права людини, безпека людини, обов’язки людини тощо. 

Наприклад, Черніченко С.В. вважає, що безпека людини (в тому 

числі – економічна) напряму залежить від безпеки держави [1, 

с. 362]. Тому, наприклад, він ототожнює міжнародні 

правопорушення і міжнародні злочини, зазначаючи, що останні 

можуть бути лише стосовно міжнародних порушень прав людини, 

проти миру та безпеки, а також військові злочини, не вважаючи 

міжнародні правопорушення – порушенням міжнародних договорів 

(в тому числі – міжнародних економічних договорів) [1]. 

Проте, якщо звернути увагу на наслідки порушень міжнародних 

договорів, то ними можуть бути зменшення купівельної 

спроможності валюти, зубожіння населення, підвищення рівня 

смертності, збройні та неконтрольовані повстання, неконституційні 

та узурпаційні методи зміни державної влади тощо. Такі наслідки 

напряму завдають шкоди безпеці держави та їх громадян, а отже 

можуть вважатися, на нашу думку, міжнародним правопорушенням. 

У Заключному акті НБСЄ зокрема зазначається обов’язок 

держави утримуватися від будь-якого акту економічного примусу, 

спрямованого на підпорядкування своїм інтересам здійснення 

іншою державою-учасником прав, властивих її суверенітету, і 

забезпечення собі таким чином переваг будь-якого характеру [2]. 

Відповідно до принципу мирного вирішення міжнародних 
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спорів, до засобів вирішення міжнародних (в тому числі – 

економічних) спорів можна віднести: переговори, обслідування, 

посередництво, «добрі послуги», примирення, арбітраж, слідчі та 

погоджувальні процедури, судовий розгляд, звернення до 

регіональних органів та угод та інші мирні засоби [3, с. 62; с. 145].  

Насамперед слід визначити поняття міжнародного спору. 

Міжнародний спір – це сукупність взаємних вимог держав 

(підтверджених іншими державами) щодо конкретних 

нерегульованих питань (наприклад, тлумачення договорів, тощо) [3, 

с. 145]. За предметом міжнародні спори можна поділити на 

економічні, екологічні, територіальні, тощо. За своєю суттю, 

публічні фінансові правовідносини можуть породжувати 

насамперед економічні міжнародні спори. 

Оскільки міжнародні фінансові правовідносини в основному 

можуть виникати між двома і більше суб’єктами міжнародного 

права, то звідси випливає, що міжнародні економічні спори можна 

поділити на дво- та багатосторонні. 

Також міжнародні економічні спори можна поділити на 

локальні (місцеві) та універсальні (міжнародні). Про місцеві спори, 

зокрема, згадується у статті 52 Статуту ООН, де передбачено 

обов’язок держав при виникненні місцевих спорів намагатись 

вирішити їх на рівні регіональних органів чи домовленостей 

(договорів) до передання такого спору на розгляд Ради Безпеки 

ООН [4, ст. 52]. Однак це не завжди є можливо, адже у численних 

спорах між Україною та Російською федерацією спори 

передавались насамперед на розгляд Ради Безпеки ООН, і лише 

пізніше (після реалізації права «вето» РФ) – до інших організацій. 

Проте, ми вважаємо що фінансові відносини завжди мають 

починати своє вирішення з регіональних організацій. 

Засобами мирного розв’язання спорів слід вважати способи та 

процедури врегулювання спорів між суб’єктами міжнародного 

права відповідно до принципів міжнародного права без 

застосування примусу [3, с. 148]. Наприклад, МВФ для пояснення 

положень меморандуму може приймати «уточнення» до них 

(«Технічні меморандуми»). 

Таким чином, при вирішенні міжнародного економічного спору 

необхідно перш за все приділяти особливу увагу збереженні та 
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відновленні економічної безпеки держави та її громадян. Це, 

зокрема, вдається здійснити через такі правові механізми як: 

порядок звернення до міжнародних організацій з метою їх 

подальшої участі у вирішенні міжнародного економічного спору, 

пошук ефективних посередників та недопуск держав, між якими 

виник спір, до функцій арбітра. 
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Чи є ефективним міжнародне право? Чи здатне воно дієво 

реагувати на виклики ХХІ століття? Ці питання є одними з 

найбільш дискусійних не тільки серед юристів-міжнародників, але 

й серед політологів, істориків та юристів, які спеціалізуються у 

національному праві. 

Такі дискусії щодо сили міжнародного права, варіюються від 

найбільш скептичних поглядів до міжнародно-правових оптимістів. 

Власне скептичне ставлення до міжнародного права ґрунтується на 

очевидних фактах порушення основоположних принципів 
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міжнародного права. Цілком очевидно, що військове вторгнення 

США до Афганістану чи Іраку, Росії до Грузії, Молдови чи України 

відбувалися поза межами тієї системи права міжнародної безпеки, 

яку було створено з прийняттям Статуту ООН у 1945 р. [1, c. 16] 

З іншого боку, незмінним залишається факт, що міжнародне 

право займає особливе місце у міжнародних відносинах; воно 

продовжує бути основним регулятором відносин міжнародного 

співтовариства. Держави вкрай рідко заявляють про свідоме 

порушення ними норм міжнародного права чи зневагу до його 

норм. І навпаки, навіть якщо дії держави видаються 

протиправними, вона намагається виправдати їх, обґрунтовуючи 

наявними нормами міжнародного права. Власне це підкреслює 

зв’язаність держав міжнародно-правовими нормами, усвідомлення 

необхідності підкорятися міжнародному праву. Більше того, хоча й 

держави вправі визначити власну модель співвідношення 

міжнародного права з внутрішнім правом, враховуючи наявні 

основоположні принципи міжнародного права, зокрема принцип 

добросовісного виконання зобов’язань за міжнародним правом, 

такий вибір повинен забезпечити пріоритет норм міжнародного 

права над національним. 

Ефективність міжнародного права значною мірою залежить від 

особливостей тої чи іншої сфери міжнародно-правового 

регулювання та наявною інституційною (організаційно-правовою) 

складовою. Власне від спроможності міжнародних інституцій дієво 

реагувати на порушення норм міжнародного права залежить 

сумлінність дотримання норм міжнародного права державами.  

Ретроспективний аналіз розвитку міжнародного права дозволяє 

вести мову, що кожен новий етап в історії міжнародного права був 

пов’язаний з глобальними катастрофами, які змушували лідерів 

держав зрозуміти неможливість жити «за старими правилами» та 

необхідність встановлення нових норм міжнародного права, які 

будуть більш ефективними і зможуть запобігти у майбутньому 

новим катастрофам. Сучасний міжнародний правопорядок, як і 

власне глобальна система міжнародної безпеки, пов’язані з 

закінченням Другої світової війни, де держави-переможниці 

створили якісно нову, «оонівську» систему міжнародно-правового 

співробітництва. Серед іншого, держави-переможниці закріпили за 
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собою у Статуті ООН постійне членство у Радбезі ООН, чим 

розподілили сфери впливу між собою й унеможливили у зв’язку з 

наявним у них «права вето» прийняття будь-яких політично чи 

економічно невигідних для них рішень, що стосуються 

міжнародного миру чи безпеки. Крім того, внесення змін до 

Статуту ООН є неможливими без згоди на це (незастосування 

«права вето») держав постійних членів ООН. 

Як слушно підкреслює М.В. Буроменський, в цілому 

ефективність статутної діяльності Ради Безпеки ООН в останні два 

десятиліття можна оцінити як мінімальну, й це почало підривати 

універсальний механізм і цінність ООН як єдиного центру 

формування міжнародно-правових рішень і стратегій світового 

розвитку; міжнародно-правова модель ООН виявилась нездатною 

до ефективних перебудов в умовах докорінної зміни політичної 

конфігурації світу [2, c. 7]. У зв’язку зі зростанням економічного та 

політичного впливу держав, які програли у Другій світовій війні, 

зокрема, Німеччини, Японії, Італії, ці держави, залишившись за 

бортом системи прийняття рішень у рамках Ради Безпеки ООН, 

почали шукати альтернативні майданчики для прийняття рішень, 

наприклад, в межах G7 [2, c. 7]. 

Тим не менше, тою виключною роллю, яку відіграє Рада 

Безпеки ООН, несучи відповідно до п. 1 ст. 24 Статуту ООН 

головну відповідальність за підтримання міжнародного миру і 

безпеки, та маючи змогу застосувати силові заходи, не володіє 

жоден інший орган чи організація. Відтак, з одного боку, Рада 

Безпеки не здатна ефективно реагувати на виклики, які стоять перед 

нею, з іншого боку, – світове співтовариство не готове створити 

будь-яку альтернативу цьому органу. Історія міжнародного права 

показує, що держави стають готовими створювати подібні 

інституції, наділяючи їх виключними повноваженнями, тільки 

внаслідок глобальних криз, а до того політична воля 

переформатування подібних майданчиків прийняття рішень не 

демонструється. 

Сучасні проблеми ефективності міжнародного права у 

гарантуванні міжнародної безпеки пов’язані з відсутністю як у         

40-і роки минулого століття, так і у наш час, концептуальних засад 

програмування розвитку права міжнародної безпеки, його здатності 

адаптуватися до нових реалій. У той час, коли воно би мало 
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встановлювати межі зовнішньої політики держав і бути 

визначальним при прийнятті рішень у сфері міжнародної безпеки, 

його часто замінюють ситуативні політичні домовленості. 
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ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Зі становленням інформаційного суспільства посилюється роль 

медіа як основного суб'єкта інформаційного впливу, формування 

суспільної думки. Сучасні медіа, детерміновані розвитком 

інформаційних технологій, давно вже стали повноправним 

суб’єктом суспільно-політичних та інших процесів, впливаючи на 

стереотипи та психологічні установки, поширюючи певні 

настанови, міфологеми масової свідомості тощо. 

Сучасна епоха, парадигмою якої стала інформація, відкрила 

можливості для нових проявів людського існування за допомоги 

комунікативних можливостей, ресурсів і технологій. Медіасфера як 

складне і динамічне явище не лише відображає навколишню 

дійсність і формує уявлення про неї, але й поєднує в собі абсолютно 

протилежні інформаційні потоки. Загалом можна стверджувати, що 
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нові інформаційні технології змінюють характер інформаційної 

взаємодії суспільства і держави, розширюючи права громадян 

шляхом надання доступу до різноманітної інформації, збільшуючи 

можливості для різного роду діяльності. 

 Інформація та сфера її прямого застосування утворює окрему 

систему, яка включає, власне, саму інформацію, розгалужену 

інфраструктуру, яка нею утворюється, суб’єкти та об’єкти, що є 

учасниками процесів щодо збору, формування, поширення та 

використання інформації, а також цілокупність нормативів, які є 

регуляторами суспільних відносини. Маючи ресурсом 

інформаційний влив, медіа формують порядок денний, фокусуючи 

увагу на певних подіях, проблемах суспільства. Медіа є соціальним 

інститутом, здатним задовольняти потребу людей в знаннях та 

інформації. Вплив мас-медіа виходить далеко за кордони 

конкретної держави, і саме медіа-середовище стає одним з головних 

світових глобалізаторів. Разом з тим, цілком очевидним є 

використання медіа як інструменту впливів і протистоянь в 

інформаційних війнах, де інформація є зброєю маніпуляції задля 

досягнення різних цілей. Так, зокрема, специфічні методи медіа-

впливу конструюють уявну реальність, а медіа-віруси – 

інформаційні носії (події, скандали, чутки, діяльність організацій та 

окремих осіб), що мають у прихованому вигляді завуальовані ідеї й 

меседжі, – є ефективним інструментом для проникнення в 

національний інформаційний простір з метою апробації певних ідей 

(часто ворожих і деструктивних для суспільства) задля їх 

закріплення та подальшого просування [3, 44]. Не менш актуальним 

інструментом в межах інформаційних протистоянь є 

пропагандивний вплив, що розгортається в медіа-середовищі. 

Головним чином. він пов’язується з масовим переконанням у 

правильності чи неправильності тих або інших ідей, думок, понять, 

принципів. Для пропаганди дуже важливою є масова комунікація, 

оскільки  вона  дозволяє  пропагандистам  максимально ефективно  

досягати  своєї  мети.  Для  цього  вони використовують майже всі 

форми масового спілкування, насамперед TV та інтернет з метою 

впливу на масову свідомість [1, 394]. 

Саме в добу інформаційних технологій набуло нового змісту 

поняття гібридності як сутнісної характеристики та дієвого засобу 

боротьби, війни, що відтепер стала розглядатися як сукупність 
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багаторівневих процесів, серед яких вагоме значення надається 

впливам на свідомість, психологічній обробці, що здатні впливати 

на ситуації в потрібному напрямі, прийняття відповідальних рішень 

та ін. Поширеність електронної інформації, засобів мобільної 

комунікації і зв’язку, постійна включеність значної частки соціуму 

до регулярного спілкування у соціальних мережах ‒  всі ці фактори 

є стверджувальними чинниками здійснення постійних 

маніпулятивних впливів, що відбуваються у інформаційному 

просторі з тією чи іншою метою. 

Відтак особливої актуальності набуває  питання інформаційної 

безпеки, безпосередньо пов’язане з основною й визначальною його 

складовою ‒  інформацією, та обумовлюваними нею  процесами і 

взаємодіями на різних рівнях і серед визначеного кола суб’єктів і 

об’єктів цих рухів [2, 124]. 

Управління інформацією та спричинення умисних загроз, які 

здатні нанести шкоду окремим інформаційним системам, актуалізує 

питання проблематики інформаційної безпеки на міжнародному 

рівні, що безпосереднім чином пов’язані з загальносвітовими 

процесами глобалізації. 

В умовах геополітичних трансформацій, які обумовлюють 

характер взаємовідносин держав і суспільств в XXI столітті, 

основним полем боротьби інтересів та протистояння є 

інформаційний простір, як на глобальному, так і на національному 

рівнях. Постійний розвиток інформаційної сфери та медіа-

середовища зумовлює перегляд підходів до формування нових 

стратегій інформаційної безпеки з урахуванням світового досвіду у 

розв’язання кризових ситуацій та конфліктів, зумовлених 

інформаційно-гібридним протистоянням. 
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ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТТЯ АСИМЕТРІЇ В ЗБРОЙНОМУ 

КОНФЛІКТІ 

 

Асиметричний підхід є невід’ємною частиною практики 

збройних конфліктів, двосторонніх відносин, дипломатії і 

ефективного впровадження стратегії національної безпеки будь-якої 

суверенної держави. 

Еволюція сучасного геополітичного, соціально-економічного 

контексту, суттєві трансформації в розвитку ідеологічного дискурсу 

змінили характер збройних конфліктів як одного з проявів 

міжнародних відносин. 

Починаючи з 60-х років XX ст. поняття «асиметрія» 

використовувалося фахівцями для аналізу різних типів конфліктів 

між суб’єктами міжнародних відносин, які перебувають на різних 

рівнях ієрархічної структури.  

Більшість авторів відзначають, що асиметрія в першу чергу 

розглядається у площині конфліктів і навіть було виділено 

«асиметричний конфлікт» в самостійну понятійну категорію. В 

науковий обіг термін «асиметричний конфлікт» був введений 

Е. Макком, який в 1975 р використав його в своїй статті «Чому 

великі держави програють малі війни: політика асиметричного 

конфлікту» [6]. 

Але з часом чимала кількість авторів почала використовувати 

поняття асиметрії не тільки в контексті збройних конфліктів, а й для 

характеристики конфігурацій інтеракцій між суб’єктами 

міжнародних відносин [3; 4; 8; 9]. Таким чином, науковці, 

розглядаючи проблеми асиметричних відносин без прив’язки до 

військових протистоянь, формують основи більш широкого 

концептуального розуміння суті асиметричних відносин у всьому їх 

розмаїтті. 

Військових аналітиків проблема асиметричного конфлікту 
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цікавить виключно з позицій прагматизму. Осмислення складного 

явища їм необхідне для того, щоб розробити ефективну стратегію і 

тактику. Очевидно, що військові розглядають асиметрію переважно 

через призму збройного конфлікту і меншою мірою зацікавлені в 

теоретичних дослідженнях асиметричних відносин. 

Незважаючи на широке використання наукового терміну 

«асиметричний конфлікт», до цього часу не існує єдиного 

загальноприйнятого визначення цього поняття. Науковці остаточно 

не визначились з приводу того, який набір ознак повинний бути 

присутнім для того, щоб конфлікт вважався асиметричним. 

У переважній більшості при інтерпретації асиметричного 

конфлікту основна увага концентрується на нерівності сил, яка 

вимірюється кількісними параметрах (військовий бюджет, арсенали 

озброєнь, технологічна перевага). Таке трактування носить досить 

односторонній характер. 

В сучасних умовах дефініція асиметрії в збройному конфлікті, 

яка враховує лише різницю у військовому потенціалі сторін 

практично втрачає сенс, бо, відповідно до цієї дефініції, сьогодні 

більшість збройних конфліктів носить так чи інакше асиметричний 

характер. Винятки становлять лише вкрай рідкісні сьогодні 

симетричні міждержавні конфлікти та конфлікти між 

недержавними структурами без прямої участі держави, яка 

підтримувала б одну із сторін [5].  

Після закінчення холодної війни міждержавні військові 

зіткнення стали більш віддаленою перспективою, тоді як 

асиметричні конфлікти стали головною проблемою для 

ліберального світового порядку. 

Якщо асиметрію в конфлікті сприймати тільки як асиметрію 

військових потенціалів і ресурсів сторін, то в рамки такого 

трактування потраплять всі інші конфлікти в світі. Реалії 

сьогодення свідчать про домінування внутрішньодержавних 

конфліктів – асиметричне збройне протистояння між державою і 

повстанськими організаціями, які в основному ведуться на території 

самої держави. Менш поширені асиметричні конфлікти між 

державами з різними силовими потенціалами. Якщо розглядати 

асиметрію в збройному конфлікті лише як асиметрію потенціалів, 

то в такому випадку абсолютна військово-технологічна перевага 
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США над будь-яким потенційним противником означає, що будь-

який конфлікт за участю США буде асиметричним. 

Не дивно, що в межах такого мілітаризованого підходу до 

визначення асиметрії в конфлікті, терміни «асиметрична війна» або 

«асиметричні методи ведення війни» використовувалися значно 

частіше, ніж поняття «асиметричний конфлікт». В асиметричній 

війні застосовується така тактика ведення військових дій, при якій 

максимально використовуються найбільш слабкі, вразливі сторони 

противника і береться звісно до уваги суттєва відмінність між 

сторонами у військовій силі.  

Таким чином, термін «асиметричні військові дії» можна 

застосовувати як до міждержавних, так і до внутрішньодержавних 

конфліктів, а також до конфліктів, в які залучені різні за статусом 

учасники, але які виходять за межі території однієї держави. Термін 

«асиметрична війна» не передбачає ніяких відмінностей між цими 

типами конфліктів. Такий односторонній підхід до асиметрії 

містить елементи невизначеності, що ускладнює в цілому розуміння 

сутності проблеми [1, с. 49]. 

В кінці XX – початку XXI століття асиметрія стала сприйматися 

дещо ширше, маючи на увазі не тільки невідповідність дій, а й 

«іншу організаційну модель і інший образ думок, ніж у опонента», 

відмінності не тільки в методах і технологіях, але і в «системі 

цінностей, організації, часовій перспективі» [7]. 

Сучасні контрповстанські доктрини визначають терористичні і 

партизанські дії як загрози, асиметричні «за своєю природою», 

«сплановані таким чином, щоб досягти найбільшого політичного та 

інформаційного ефекту» [2]. 

Швидке і масштабне поширення асиметричних загроз на зламі 

століть засвідчило, що зміст цього поняття вже не можна зводити 

лише до невідповідності військових потенціалів сторін. Необхідно 

враховувати вже не тільки кількісний, але й якісний і нормативний 

параметр сили і впливу – формальний статус сторін конфлікту. 

Отже, конфлікт можна буде вважати асиметричним, в ситуації 

невідповідності силових потенціалів і статусної нерівності.  

Розширення терміну асиметрії за рахунок додаткового 

параметра – статусу антагоністичних сторін – дозволило б звузити 

коло конфліктів, до яких він відноситься, тими конфліктами, в які 

залучені противники, різні не тільки за силою, але і за статусом [1, 
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с. 50].  

Загалом можна стверджувати, що військовий потенціал і 

політичний статус залишаються головними ресурсами держави в 

асиметричному протистоянні, попри те, що в сучасних реаліях ці 

порівняльні переваги повільно розмиваються [1, с. 52].  

Вихід за рамки військово-силового поняття асиметрії дозволяє 

розширити його визначення, включивши в нього асиметрію не 

тільки силових потенціалів, а й формального політичного статусу, 

мобілізаційно-ідеологічного ресурсу і організаційних форм. 

Отже, поняття «асиметричний конфлікт» служить 

узагальнюючим терміном для опису збройної боротьби між 

противниками, де очевидні відмінності у військовій силі, правовому 

статусі, ресурсах і стратегіях. 
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НАРАТИВИ РОСІЙСЬКОЇ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ НА ТЛІ ПАНДЕМІЇ 

КОРОНАВІРУСУ 

 

Державний пропагандистський апарат РФ під час неоголошеної війни 

проти України має головним завданням постійне вкидання у світовий та 

український інформаційний простір нових фейків і варіантів тлумачення 

розвитку подій у формі цікавих оповідей (наративів), у яких є герої й 

антигерої, добродії й лиходії і, звичайно, провідники (диспетчери), 

спроможні вказати масовій аудиторії шлях до омріяної мети. 

Вельми популярними у кремлівських пропагандистів є 

конспірологічні версії розвитку подій (теорії змови), що мають на меті 

заплутати аудиторію, завести її на манівці. Йдеться про те, щоби довести 

ситуацію до абсурду, а потім трансформувати цю ситуацію абсурду 

(нісенітниці) до рівня кремлівської «правди». 

Якщо ж комусь із представників масової аудиторії, експертів, 

науковців тощо кремлівська «правда» не до вподоби, то від кремлівських 

пропагандистів у подібних випадках можна почути «ultima ratio regnum» у 

дусі ідеології постмодернізму: єдиної «правди» не існує; «правд» 

насправді багато; то чому б Вам не пристати на точку зору саме 

кремлівської «правди». 

Постмодернізм – строкате й неоднорідне духовне явище, якому в 

цілому притаманні такі характеристики: 

1. Принципова неточність висловлювань, уникання чітких 

визначень, схильність до двозначностей. 

2. Фрагментація текстів, відсутність в них смислового центру. 

3. Деканонізація й демітологізація. 

https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%B2+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjh7t3CpeDoAhUulIsKHcBuA-AQsAR6BAgKEAE
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4. Втрата співвіднесення (референтності) «Я» («Ми») із зовнішнім 

світом. 

5. Непрезентабельність і нерепрезентативність. 

6. Іронія і багатозначність. 

7. Втрата стилю, гібридизація стилів і напрямів. 

8. Децентрованість світосприймання та його карнавалізація. 

9. Конструкціонізм й ситуаціонізм, які виходять із припущення, що 

світ не даний нам раз і назавжди, а є процесом невпинної генерації 

множини конфліктуючих між собою версій. 

10. Скепсис щодо реальності причинно-наслідкових і статистичних 

зв’язків. 

11. Заперечення стратегічного мислення й довготривалого 

планування. 

12. Ототожнення безпосередньо сприйнятої реальності з ілюзіями та 

фантазмами і зумовлена цим їхня віртуалізація. 

13. Заперечення «консенсусних» культур, які вважаються 

небезпечними та репресивними [1]. 

На думку експертів з інформаційної безпеки, існує поважний перелік 

наративів (міфологем), які російські ЗМІ застосовують методично й на 

постійній основі задля знищення супротивника, дискредитації його 

іміджу, відвернення від нього партнерів/союзників тощо. Для цього 

можуть бути використані найрізноманітніші приводи. 

Серед головних цілей російської пропаганди на час пандемії 

коронавірусу щодо країн Заходу є намагання дискредитувати США як 

наддержаву, ЄС як наддержавне утворення, щоби довести буцімто 

Євроатлантична спільнота й Об’єднана Європа неспроможні боротися з 

таким глобальним викликом як короновірусна пандемія, тоді як Росія й 

КНР ефективно діють у напрямі розв’язання цієї проблеми. 

З окресленою метою російські медіаресурси піднімають, зокрема, на 

поверхню внутрішні конфлікти в окремих європейських країнах. Росія 

активно використовує дедалі новітніші наративи дезінформації під 

гаслами «щедрості й солідарності». Пропагандистські операції 

супроводжували, зокрема, відправку військових епідеміологів-вірусологів 

до Італії та партії медикаментів до США. 

За даними європейського проекту боротьби з дезінформацією Росії 

«EUvsDisinfo», до топ-5 фейк-новин, пов'язаних з пандемією 

коронавірусу, які у період з 22 січня по 25 березня 2020 р. поширювали 
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зовнішньо-пропагандистські ЗМІ РФ належать наступні:  

1) творцем коронавірусу є військові вірусологи зі США (39 

прикладів); 

2) ЄС не справляється із пандемічною кризою й розпадається, а 

Шенгенська угода про скасування прикордонного контролю на 

внутрішніх кордонах між державами де-факто припинила своє існування 

(26 прикладів); 

3) вірус використовується США та їхніми союзниками по НАТО як 

зброя проти КНР та його економіки (24 приклади); 

4) криза з коронавірусною пандемією – це секретний план глобальної 

еліти та транснаціональних фармацевтичних компаній (17 повідомлень); 

5) низка повідомлень кремлівських ЗМІ були націленими в контексті 

коронавірусної кризи на Україну. Вони були сумішшю традиційних 

міфологем та звинувачень (у базі «EUvsDisinfo» – 13) [2]. 

Європейські експерти з російської дезінформації вважають, що 

тактика прокремлівських джерел змінилася: «Схоже [вони] не створюють 

дезінформацію самі, замість цього [вони] просто поширюють теорії, які 

беруть початок» у Китаї та Ірані, або серед крайніх правих угрупувань у 

Сполучених Штатах. Така тактика новин дозволяє прокремлівським медіа 

заперечувати, що вони створюють дезінформацію та стверджувати, що 

вони «просто повідомляють те, що говорять інші» [3]. 

Особливості поширення російської дезінформації слід враховувати 

при впроваджені заходів протидії цій дезінформації. Оскільки в умовах, 

коли через світову пандемію в більшості країн світу (з Україною 

включно) введені обмеження на соціальні контакти (карантин), населення 

в основному отримує інформацію із телебачення і соціальних мереж. За 

даними всеукраїнського опитування, проведеного Info Sapiens у період 

25–29 березня 2020 р. частота отримання українцями новин з російського 

телебачення та російських сайтів зросла: 12 % проти 7 % в 2019 р. та 16 % 

проти 9 % в 2019 р. відповідно. На думку дослідників Info Sapiens, 

зростання споживання росТБ пов’язане з кодуванням українських каналів 

супутникового телебачення, тоді як російські канали залишились при 

цьому безкоштовними [4]. 

Щодо джерела інформації, якому довіряють найбільше, то в 2020 р. 

рідше називали українське телебачення (42 % проти 46 % в 2019 р.), 

українські інтернет-сайти (13 % проти 19 %), але частіше називали 

соціальні мережі (12 % проти 7 %) [4]. 

Отже, у складний для України час протидії світовій пандемії 

https://detector.media/tag/3705/
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коронавірусу важливо не тільки боротися з вірусом, але також з 

«кремлівською інфодемією», а для цього потрібно здійснювати 

моніторинг успішності/неуспішності кроків держави й соціуму у протидії 

російській дезінформації. Йдеться зокрема про дослідження 

ефективності/неефективності впливу на масові українські аудиторії 

наративів російської пропаганди. 
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Володимир Задорожний 

Ігор Польцев 

Національна  академія сухопутних військ  

імені гетьмана Петра Сагайдачного 

 

LAWFARE ЯК ІНСТРУМЕНТ «ПРАВОВИХ» ВІЙН 

 У ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТАХ 21 СТОРІЧЧЯ 

 

Роль закону в конфліктах 21 сторіччя для військового  

керівництва збройними силами є джерелом  розчарування. Деякі 

думають, що їм це скручує руки та, водночас, стримує бойовий 

успіх. Для інших – закон є таким інструментом, котрий 

https://national.org.ua/library/
https://detector.media/infospace/
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використовується ворогами.  Всі ці інтерпретації мають елементи 

правди, однак, в той же час, вони  не зовсім  точні у забезпеченні 

розуміння  того, що може викликати роль міжнародних 

законодавчих актів  у сьогоднішніх збройних конфліктах.  

Закон встав центральним питанням конфліктів 21 сторіччя. 

Сьогодні війни ведуться у чисельно законодавчому середовищі з 

безліч юридичними нормами і правилами. Це є результат багатьох 

факторів об’єктивної реальності, включаючи вплив міжнародної 

економіки. Іншими словами, глобалізація змінила контури 

міжнародних правових актів і створила нові глобальні юридичні 

інституції і законодавчі норми. 

Як з багатьма іншими аспектами сучасного життя, напрямки в 

економічній сфері впливають на ведення війни і це включає як 

закон взаємодіє під час збройного конфлікту. Багато військових 

начальників приходять до розуміння цієї реальності. 

Технологія впливу закону на війну еволюціонувала, тому що їх 

чисельні впливи додають складності у війні. 

Новітні технічні технології для ведення війни вимагають і 

сучасної оцінки міжнародних законодавчих норм. Важливо 

розуміти, як закон формує військові місії та їх наслідки. 

Термін «lawfare/лофеа» існував якийсь час, однак його сучасне 

використання вперше з'явилось у 2001 році в документах автора 

Чарльза Данлепа, викладача Гарвардського університету ім. 

Дж. Кеннеді. Лофеа представляє собою як зусилля для забезпечення 

військової та іншої неюридичної аудиторії, в яких воюючі сторони 

намагаються використати закон (правові дії) як форму 

«асиметричних» прийомів ведення війни.  

З часом дефініція еволюціонувала, однак сьогодні це поняття 

використовується і у застосуванні традиційних військових сил. Це 

щось схоже з положеннями китайського воєноначальника  Сунь 

Цзи. 

Більш важливим є те, що лофеа є ідеологічно нейтральною 

формою. Справді, це допомагає зрозуміти як зброю, котра може 

бути використана  для добра і зла, залежно від того, хто володіє нею 

і для яких причин (мотивів).  

Є багато прикладів, як закон може бути використаний для 

мирної заміни замість інших військових заходів. Так, під час 

підготовчої частини збройних сил США операції «Тривала 
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свобода» зображення зони  Афганістану отримувались із 

комерційних супутників  і вони  були доступні на відкритому 

ринку. Проведення  купівлі зображення за контрактом превентивно 

не дали цим світлинам можливості попасти  у ворожі руки 

терористичних організацій, подібно Аль-Каїди. 

В подальшому існували правові заходи, які могли безпосередньо 

вплинути на військову міць. На приклад, у 2003 році перед 

вторгненням США в Ірак найбільші збитки ВПС Іраку були завдані  

саме міжнародні санкції. Так, одна третина їхніх літаків були 

непридатними в цей період через нестачу запчастин.  

Багато ворожих недержавних структур використовують лофеа 

як основу своєї стратегії у протистоянні високотехнологічним 

військовим формуванням. Зрозуміло, що вони використовують 

норми закону для того, щоб повернути в демократичних країнах 

повагу до закону до їх вразливості. Наприклад, вони можуть 

використовувати реальні або уявні повідомлення про жертви серед 

цивільного населення, сподіваючись на те, що страх викличе більше 

занепокоєння і змусить використати певні обмежені військові 

технології (наприклад, застосування повітряного нападу) у цих же 

країнах. Багато ворожих угрупувань  використовує цивільних осіб 

як людський щит для подальшої заяви про те, що, збройні сили 

вбивають невинних людей. 

Очевидно, що сприйняття ситуації має велике значення. І деякі 

військові експерти наполягають, що в сучасних демократичних 

суспільствах навіть обмежений збройний конфлікт вимагає значної 

бази громадської підтримки. Ця підтримка може швидко зростати 

або зменшуватися залежно від способів ведення війни 

(несправедливо, незаконно) і не залежно від політичної цілі.  

Інший випадок, котрий порушує законні акти, впливає на те, що 

відбувається на полі бою. Так, кожного разу коли американці 

використовували методи, що порушували Женевські конвенції або 

стандарти  Міжнародного комітету Червоного Хреста, в кінцевому 

підсумку це відображувалось на безпеці військовослужбовців. 

Ситуація ще більше посилюється в епоху використання зростаючої 

кількості відеокамер, смартфонів та інших пристроїв. Так, за 

словами афганських лідерів збройних формувань, 40-секундний 

відеоролик морських піхотинців про паплюження тіл мертвих 
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«талабанів»  був інструментом вербування нових членів для талібів. 

Це та сама неприйнятна протизаконність, яку противник швидко 

використовує. Справа в тому, що кожна військова частина на полі 

бою є по суті «стратегічним форт-постом». А кожний 

військовослужбовець є не тільки символом внутрішньої і 

зовнішньої політики держави, але й впливає на оперативному та 

стратегічному рівні.  

Таким чином, на сьогодні виявлення законності або 

незаконності окремих осіб, які перебувають під пильним оком 

суспільства та ЗМІ, має великий оперативний та стратегічний вплив 

на військово-політичну ситуацію не тільки в країні, але і в регіоні в 

цілому.    

 

Ігор Земан 

кандидат юридичних наук 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка 

 

ВЕРХОВЕНСТВО МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ЯК ЗАПОРУКА 

ГЛОБАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Варто задуматись над місцем міжнародного права у сучасному 

світі та яку роль воно може і повинне відігравати у майбутньому 

задля гарантування міжнародної безпеки. 

Сьогодні мають місце систематичні кризи у міжнародному 

праві, які вимагають переосмислення місця та ролі міжнародного 

правопорядку. Важко однозначно стверджувати чи зміни, які 

проходять в останні роки приведуть до нової форми міжнародного 

права. 

Концепція «верховенства права» підкреслює поняття 

відповідності з міжнародно-правовими нормами та способами їх 

розуміння в національних правових системах. Інша перевага 

«верховенства права» полягає у її використанні як у міжнародному 

праві так і в політичній науці, а також визнанні керівним 

принципом на рівні ООН. 

Сучасні міждержавні конфлікти, трагічні неміжнародні збройні 

конфлікти чи нові прояви гібридних конфліктів підривають вплив 

міжнародного права та його розвиток. Сучасну систему світового 
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устрою істотно послаблює використання механізмів неформальних 

асоціацій у міжнародній спільноті, як от співпраця між економічно 

розвинутими державами в рамках G7, G20 та ін. Надання 

пріоритету спільним заходам в ad hoc альянсах та дипломатичних 

самітах зазначеного формату часто виглядає причиною стагнації у 

міжнародному праві [1]. 

Міжнародне право становить зв’язану правову систему зі своїми 

цінностями, інституціями та рішеннями. Одночасний розвиток 

міжнародного права захисту навколишнього середовища та 

порушення принципу заборони застосування сили викликають 

питання чи ці явища дають уявлення про загальне розуміння 

міжнародного права [2, p. 7]. 

Системні порушення міжнародно-правових норм є важливими 

індикаторами змін у міжнародному праві. Односторонні інтервенції 

та односторонній інтерпретації резолюцій РБ ООН у справах по 

Косово, Іраку та Лівії підривають питання довіри до всієї системи 

ООН. Відсутність силової реакції ГА ООН на анексію Росією 

Криму служить ще одним прикладом втрати нормативної 

визначеності. Тривала безпомічність РБ ООН щодо збройного 

конфлікту в Сирії та ігнорування відповідальності по захисту також 

викликає питання щодо правової сили Статуту ООН [2, p. 11]. 

Можливо відбувається процес повернення до класичного 

міжнародного права в якому держави володіють більшою 

політичною свободою? 

Відповідь на питання чи сучасне міжнародне право переживає 

зліт або занепад можна дати з огляду на аналіз тих чинників, які 

обґрунтовують його верховенство. Верховенство міжнародного 

права зосереджено на винятковій ролі норм та принципів права у 

їхньому взаємозв’язку як системі. Навіть спадання ролі 

міжнародного права у конкретний період часу можна набагато 

легше подолати ніж це здається на даний момент. 
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VIETNAM WAR AND MEDIA: 

LOYAL FRIENDS OR FIERCE ENEMIES 

 

For many reasons, the Vietnam War remains the one most often 

invoked when the subject of reporting armed conflicts by the media is 

raised. As Daniel C. Hallin points out in the opening words of his high-

profile work titled «War Without Censorship: The Media and Vietnam», 

the defeat in Vietnam left the United States divided, and no problem 

divided as bitterly as the role of the media. Graham Spencer, on the other 

hand, describes the Vietnam War as an experience and a pain in the 

future for future governments on how to deal with news media in times 

of armed conflict. Bearing in mind that US involvement in Indochina 

continued over the course of six consecutive elections, for successive US 

governments, the «Vietnamese syndrome» has become an endless state 

in which political concerns about the news media reporting the war in a 

way that could threaten public support, they were ubiquitous. The 

Vietnamese syndrome, which is present in the minds of Americans, and 

in particular of the US governments, testifies to the disturbing 

relationship between the media and foreign policy, and to a strong belief 

in the media's ability to influence failure. The media was seen in many 

political circles as the key reason why the US lost the Vietnam War, 

which has also become a huge historical burden symbolizing the failure 

of US foreign policy. As the first war intensively covered by television 

programs, mainly news, the Vietnam War is an important case study that 

allows to assess the role of the media in reporting the armed conflict, as 

https://www.kfg-intlaw.de/PDF-ftp-Ordner/KFG%20Working%20Paper%20No.%201.pdf
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well as a series of ambiguities, disputes and controversies around the role 

of the media. 

Since the Vietnam War, discussions on the role and influence of 

news media in shaping public opinion and political decisions have 

intensified, usually gaining momentum with the introduction of new 

media technologies. In the era of the Vietnam War, television became a 

new medium, which is why this war was called the «living room war». It 

is usually argued that front-line TV coverage has diminished public 

support for the idea of sending US troops to Vietnam and influenced the 

outcome of the war. According to popular belief, reporters who enjoyed 

unprecedented freedom presented stories describing human suffering, 

distancing themselves from the political goals of the intervention in 

Vietnam. The media coverage demoralized the American will to fight, 

creating the impression of a war fought on «military and moral 

quicksand», as President Nixon said when deciding to end American 

activity in Vietnam. According to a study by Daniel Hallin, war relations 

were loyal to government policy as long as there was consensus. The 

critical approach was triggered by a change in the political climate since 

1967, especially after the Tet offensive in 1968, when major news media 

sources, including government officials and soldiers on the ground, 

began to express mixed opinions. Even then, however, the media rarely 

directly criticized the American intervention, and there were no 

arguments that the war was essentially evil. 

As the first «living room war», Vietnam became an unprecedented 

information spectacle. Although the news was not as dynamic as it is 

today and it took an average of at least 30 hours for the material to reach 

TV screens, the prospect of a conflict that turned into a continuous, fluid 

spectacle full of diversity was relatively unexpected and had a number of 

repercussions for which politicians were not prepared. Efforts to blame 

the media for the lack of political control over the course, direction and 

justification of the war were routine at this time. President 

Lyndon B. Johnson in 1967 viewed the news media in general, and 

television news in particular, as the main adversary in his efforts to show 

that the United States was making progress in dealing with aggression 

and maintaining self-determination in South Vietnam. Even though TV 

journalists backed Johnson’s policy, the developing conflict revealed 

problems with the administration's approach. In trying to deal with the 
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growing number of negative reports and the long-held belief in 

journalistic circles that bombing should give way to peace talks, Johnson 

blamed hostile media relations for his difficulties and sought to intensify 

public relations initiatives to show that the war was going according to 

the plan.  

There is emphasis on the growing negativity observed on the 

American television reporting about the Tet offensive. One of the most 

respected commentators on US CBS, Walter Cronkite, argued after the 

offensive that the war was «unwinnable» and that it could only be ended 

by negotiation. Soon after his statement, President Lyndon Johnson 

made the decision to stop the bombing of North Vietnam and negotiate a 

compromise, and also decided not to seek re-election. Unable to 

comprehend that recurring images from Vietnam undermined belief in 

the conflict’s success, Johnson was convinced that television was 

somehow responsible for the collapse of public support for his 

administration’s war policy. Although Johnson tried to adapt politics to 

the increasing difficulties caused by critical coverage, it was found he 

had failed to win the war on television. 

Taking into account the later specificity of the media-military 

relationship, one can go as far as to the thesis that the Tet offensive 

marked a breakthrough that affects these relations until now. In Vietnam, 

the almost unchallenged adherence to official interpretations of the 

actions from the front quickly turned into cynical comments about the 

motives and goals of the war. After the Vietnam War, the US military 

remained convinced that it was the media that brought it to an end and 

that the media were to blame for the defeat. It is not uncommonly argued 

that the expression "Vietnam effect" in the context of media-military 

relations in the 21st century is still used in the Pentagon. 

The Vietnam War is sometimes referred to as America’s first 

television war because it was the first armed conflict in which television 

was the primary means of delivering information to American audiences. 

It should be emphasized that only a few channels were available during 

this period, which allowed the three major TV networks, ABC, CBS and 

NBC, to control almost all TV broadcasts of war. For much of the 

conflict, most notably between 1964 and 1973, coverage of Vietnam was 

broadcast in two- or three-minute segments on the nighttime news 

broadcasts of three major US TV networks. Television news reached its 

final form on the eve of the Vietnam War. CBS and NBC’s Evening 
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News adopted their current broadcast structure in September 1963, 

extending the program from fifteen minutes to half an hour. The first 

news about Vietnam, which featured longer-lasting program releases, 

was an interview with Kennedy and NBC journalists in which he tried to 

explain US policy towards Ngo Dinh Diem. Two years later, US troops 

went to war in the spotlight of television. Even the final storming of 

Saigon and the evacuation of the last Americans from the embassy roof 

in 1975 were watched by millions of Americans sitting in their rooms. 

TV viewers were eyewitnesses to the war, which helped to shape their 

opinions about it. 

Television coverage of the war had both critics and defenders. Critics 

argued that TV producers tried to make their visual relationships 

dramatic by using short messages aimed at the viewer’s emotions rather 

than their intellect, which distorted the events they watched. More harsh 

critics accused reporters of a decidedly liberal attitude that ensured 

publicity and popularity, although the message was not only distorted but 

also deliberately inaccurate and bordered on propaganda. Extreme critics 

argued that television helped decide the outcome of the war because its 

broadcasts were in line with the guidelines prepared in Moscow. They 

pointed out that the great freedom of American journalists allowed the 

Soviet Union to steer the message in such a way that the homes of 

Americans would receive horrific material that would encourage the 

public to want to withdraw American troops from Vietnam. Television 

reports were based on a specific imbalance in the approach to reporting 

by both sides of the conflict. Television coverage of the war was limited 

to the available video material. The US military allowed almost all 

reports, and as already mentioned, accreditation cards for the press 

giving full cooperation and assistance were available to virtually all 

journalists. They could, without censorship from US units, present both 

the successes and mistakes of the US and the Army of the Republic of 

Vietnam in accordance with the opinion and programming line of a 

reporter or producer. In turn, the Democratic Republic of Vietnam 

controlled access to information and events, and limited the coverage of 

film material provided by state or foreign correspondents to those 

deemed acceptable by the North Vietnamese government. In practice, it 

was always propaganda material designed to show only the VietCong 

People’s Army of Vietnam in a good light. 
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Television defenders emphasized that the coverage of the Vietnam 

War was done in the best possible way. They agree that the content was 

not perfect, mistakes were made, and there were inaccuracies in reports, 

but according to television supporters, the print media was equally prone 

to making mistakes. Supporters of television coverage emphasized that 

the sources of inaccuracy were often military or White House officials, 

that is, officials who conducted daily press briefings, bluntly called 

«hours of madness». Optimistic, often idealistic press conferences and 

statements about the progress of the war presented during these meetings 

did not always correspond to the information provided by reporters 

directly from the field. 
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CANADA AS A FACTOR OF EUROPEAN SECURITY IN THE 

SECOND HALF OF THE TWENTIETH CENTURY 

 

The analysis of the architecture of international security should be 

carried out in the context of geopolitical discourse. Immanuel 

Wallerstein's theory can be used as one of the approaches to structuring 

the geopolitical system. Applying this concept, we can consider the role 

in international relations (security dimension) played by a non-key actor 

who is also a representative of Wallerstein's "Core". In my research, 

Canada is such an actor. Canada's role in the security structure of the 

European continent will be explored. 

The security dimension of Canada-Europe relations has been 

reviewed by foreign scholars, such as Buteux P. Canada and Europe: The 

Implication of the Common Foreign and Security Policy [1]. Ukrainian 

researchers also did not miss the attention -  security dimension of 

cooperation between Canada and the EU is devoted to scientific research 

of Antokhiv-Skolozdra [2] However, the scope of the above mentioned 

scientists is focused on the format Canada - European Union. Instead, the 

European continent is a much broader geopolitical structure. That is why 

we can consider the architecture of security cooperation, combining 

chronological and geopolitical criteria. The bipolar era is represented by 

Canada's interaction with the EU and sporadic contacts with the Warsaw 

Pact countries - and hostilities with the USSR. Post-bipolar - interaction 

with the enlarged European Union, countries that are not part of its 

structure, and post-Soviet Eastern European countries. 

To some degree, the security relationship between Canada and the 

European Union can be viewed in a geopolitical context, applying 

certain elements of Wallerstein's theory. In the bipolar era, all these 

countries represented the so-called "Core" of the world geopolitical 

system. The enlargement of the European Union in 2004 at the expense 

of the so-called semi-periphery countries shifted the emphasis and led to 

new formats of security cooperation. 

Despite being located in North America, Canada's security culture, 

its international security policy, its size, organization, and its doctrinal 
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support are an auxiliary force for the European Union, as its good 

location makes it possible to organize a rear. Canada at this time, namely 

in the second half of the twentieth century sees Europe as the second 

most important ally after the United States in terms of close historical, 

political, economic, and cultural ties. In particular, they are united by a 

common normative vision of multilateralism and the need to comply 

with the principles of international law. Canada, unlike the United States, 

has always acted and continues to interact with other international actors 

on a coalition basis. Coalition, as a way of accumulating security 

potential, is also a European tradition, so Europeans were seen as a 

natural ally for Canada. Therefore, the EU sees Canadians as close 

partners who share its values and have similar approaches to conflict 

resolution, so this was the basis for the development of bilateral 

partnerships on the international arena. 

It should be emphasized that, from Canada's perspective, NATO is a 

community based on shared democratic values and a forum for synergies 

in the transatlantic region. At the same time, the geographical expansion 

of the Alliance's sphere of influence has confirmed its value in the eyes 

of the Canadian leadership. Canada's response to initiatives to strengthen 

the EU's security component was to maintain NATO's leadership, which 

was to remain a key organization in ensuring Europe's collective defense 

and to retain the right of "priority" in the event of military operations. At 

the same time, Canada's position coincided with the vision of the United 

States: those non-EU NATO members should have retained the 

opportunity to comment on European security issues. 

Canada's cooperation with the periphery can be studied on the 

Ukrainian example. Some points of contact between diplomatic and 

cultural cooperation in the bipolar era, and after the collapse of the 

Soviet Union - the transition to military cooperation and the active use of 

cultural diplomacy as a form of building a security system. 

Today, relations between the EU and Canada are characterized by 

high intensity at the diplomatic level, which, however, does not find a 

direct continuation in the strategic-military sphere. Canada's security and 

defense policy continues to focus on bilateral cooperation with the 

United States and NATO. So while Ottawa is aware of the gradual 

growing importance of the EU's role in security and defense, it is 

responding by using traditional bilateral channels (privileged relations 

with the US and the UK) and the transatlantic format. Canada has always 



Україна в умовах трансформації міжнародної системи … 

 

49 

been a helper and guarantor of aid to Europe, peace and protection. 
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Оксана Кукалець  

Національний університет «Острозька академія» 

 

«М’ЯКА СИЛА» КНР НА БАЛКАНАХ 

 

У Китаю відсутня окрема стратегія з реалізації «м’якої сили» на 

Балканах. В основному співпраця здійснюється в рамках платформи 

«16+1», а також особлива увага приділяється двосторонній 

співпраці. Основними партнерами країни у регіоні є Греція та 

Сербія, з якими були укладені угоди про стратегічне партнерство у 

2006 р. та 2009 р. відповідно [3, 6; 1, 17]. 

Освітня співпраця між університетами не дуже розвинена та 

сприймається швидше як засіб «академічного туризму». Іноді 

співпраця між країнами регулюється центральною владою. 

Наприклад, з періодичністю раз на два роки Міністерство освіти та 

науки Північної Македонії заявляє про прагнення реалізовувати 

спільні наукові проекти, а також про можливість отримання 

навчальних стипендій для студентів бакалаврату, магістратури чи 

докторантури. У деяких випадках університети слугують 

платформою для виходу китайських компаній на внутрішній ринок 

країни. Наприклад, Huawei керує програми з ІТ освіти в школах 

Болгарії [3, 7]. 

Наукова співпраця розвивається на рівні науково-дослідницьких 

центрів. Головним завданням співпраці на цьому рівні є 

формування позитивного іміджу соціалістичного Китаю шляхом 

посилення міжнародного впливу країни та здатності вести 

міжнародний дискурс. У рамках цієї співпраці особлива увага 

приділяється популяризації мережі науково-дослідницьких центрів 

17+1 (17+1 Think-Tank Network), з штаб-квартирою в Пекіні під 
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керівництвом Китайської Академії соціальних наук. Наслідком цієї 

співпраці стало заснування Інституту Китай-ЦСЄ у Будапешті [3, 

8].  

Культура та освіта відіграють ключову роль у стратегії розвитку 

КНР. У 2009 р. розвиток культурної індустрії було виокремлено як 

окрему секторальну політику. Основний інструмент культурної 

дипломатії КНР – діяльність Інститутів Конфуція, який є складовою 

політики з розбудови ефективної комунікаційної інфраструктури за 

кордоном. Інститути Конфуція проводять ознайомчі курси з 

китайською культурою та мовою, а також організовують публічні 

заходи з політичних, соціальних та економічних питань, пов’язаних 

з Китаєм [2, 19]. Управлінням діяльності Інститутів Конфуція 

здійснює Державна канцелярія з поширення китайської мови за 

кордоном (Ханьбань), яка є підконтрольною Міністерству освіти 

Китаю. Ханьбань покриває операційні витрати інститутів, обирає 

навчальні підручники, займається набором вчителів та їхньою 

відправкою за кордон. Станом на 2020 р. у Південно-Східній Європі 

діяло 19 Інститутів Конфуція: чотири у Румунії, три у Греції, та по 

два у Сербії, Боснії і Герцеговині та Болгарії [3, 8–9].  

Для учнів початкової та середньої школи діють класи Конфуція. 

Наприклад, починаючи з 2012 р., посольство Китаю в Белграді та 

уряд Сербії реалізовують пілотний проект з викладання китайської 

мови у 31 початкових та середніх школах. Загалом у проекті задіяно 

2,500 учнів. У 2016 р. у ході дебатів, організованих посольством 

КНР та Інститутом Конфуція, піднімалося питання введення 

китайської мови як обов’язкового предмету чи предмету за вибором 

у початкових та середніх навчальних закладах Сербії [3, 9].  

Окрему увагу в стратегії КНР займає діяльність культурних 

центрів. Окрім Центру культурної кооперації та координації Китай-

ЦСЄ у Скоп’є, діють окремі двосторонні культурні центри у Софії, 

Бухаресті, Афінах та Белграді. У липні 2018 р. уряд Албанії 

прийняв рішення про створення культурного центру Китаю. 

Одночасно країни Південно-Східної Європи відкривають власні 

культурні центри в Пекіні. Так, у 2015 р. в Пекіні було підрито 

Культурний інститут Румунії [3, 10]. У листопаді 2018 р. відкрито 

Сербський культурний центр «Іво Андрича» [2, 20]. У Пекінському 

університеті діє центр албанознавства, а сучасна грецька мова 

включення в навчальний план декількох університетів КНР [3, 10]. 
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Посольства КНР в Південно-Східній Європі проводять 

різноманітні культурні заходи серед яких найпоширенішими є 

виставки, концерти та фестивалі. Наприклад, Китай проводить 

святкування Китайського Нового року у Сараєво, китайського дня 

закоханих у Баня-Луці, та літній табір китайської мови та культури 

для студентів. Кілька років поспіль святкування Китайського 

Нового року проводилося в містах Чорногорії. У 2018 р. 

святкування Нового року відбувалося у Національному театрі в 

Подгориці за участі посла КНР у Чорногорії. У вересні 2019 р. 

відбувалося святкування 70 річниці утворення КНР у м. Ларнака, 

Кіпр [3, 11]. 

Прагнучи поширювати власну «м’яку силу» за кордоном, Китай 

здійснює власний вплив на медійний сектор країн Південно-Східної 

Європи, що реалізовується п’ятьома основними шляхами: 

1. Встановлення офіційної співпраці між національними 

інформаційними агенціями, радіо- та телевізійними компаніями. 

Наприклад, сербська інформаційна агенція Танджуг та грецька 

AMNA уклали договори про співпрацю з китайською 

інформаційною агенцією Сіньхуа [3, 15].  

2. Неформальна співпраця між «дружніми» виданнями. 

Асоціацією китайсько-боснійської дружби редагує портал «Китай 

сьогодні» (kina-danas.com). Логотип порталу – зображення 

посольства КНР в Боснії і Герцеговині. Портал відомий тим, що він 

публікує матеріал, який висвітлює Китай та його політику у 

позитивному світлі, проект «Один пояс, один шлях» та принцип 

співпраці «win-win» [3, 15]. 

3. Соціальні медіа. Незважаючи на те, що Facebook, Google, та 

Twitter заблоковані в КНР, Пекін використовує ці платформи за 

кордоном. Так, з 2015 р. Сіньхуа має власний профіль Twitter в 

Румунії (@XHRomania). Інститут Китай-ЦСЄ має профіль в 

Facebook, Twitter та LinkedIn [3, 16].  

4. Оглядові статті в національних медіа. З початком протестів 

в Гонконзі влітку 2019 р., посольства КНР звернулися до 

різноманітних видань в Північній Македонії, Боснії та Герцеговині 

та Чорногорії, з метою поширення офіційної позиції КНР з цього 

питання [3, 16].  
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5. Прокитайська позиція в урядових медіа. Дослідження ЗМІ 

Греції продемонструвало, що національні видання, які займають 

проурядову позицію публікують статті, які представляють КНР у 

більш позитивному світлі у порівнянні з опозиційними виданнями 

[3, 16].  
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В еру прогресуючих технологій дедалі важче зберігати 

конфіденційність та приватність. Це стає особливо актуальним, 

коли йдеться про інформацію, яка може бути використана проти нас 

або ж завдати матеріальної шкоди. За даними сайту компанії 

KnowBe4, в останні роки хакерами усе менше використовуються 

грубі методи «злому» комп’ютерів чи облікових записів (лише 3 % ) 

і все частіше застосовуються методи маніпулювання найслабшою та 

неконтрольованою ланкою – людиною (97 % ) [1].  

Соціальна інженерія – це мистецтво маніпулювання людьми, з 

метою змусити людей порушувати звичайні протоколи безпеки, 

щоб отримати доступ до технологічних систем або даних. Соціальні 

інженери намагаються спекулювати на людських почуттях, а, тому, 

вони є особливо небезпечними. Для того, щоб отримати бажане, 

соціальні інженери можуть вдаватись до таких методів, як: лестощі 

або компліменти/флірт, підкуп, тиск авторитетом, підкреслена 
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терміновість, побратимство (знаходження спільних тем), тиск, 

спрямований на жалість, залякування негативними наслідками [2]. 

Саме цим і зумовлюється важливість знання про таке явище, як 

соціальна інженерія, та методи захисту від нього. 

Більшість атак соціальних інженерів починаються з розвідки. 

Зловмисник проводить дослідження і збирає інформацію про свою 

ціль. Закінчивши розвідувальну фазу, соціальний інженер здійснює 

пошук методу отримання доступу до цільової системи або доступу 

до необхідних даних. У разі успіху зловмисник отримує доступ до 

конфіденційних даних, таких як банківська справа, зарплата або 

інформація про кредитну карту. У такий спосіб соціальні інженери 

заробляють на цих даних, продаючи їх або використовуючи для 

прямої експлуатації рахунків. 

Основною метою соціальної інженерії є: 

 дослідження причин тої чи іншої поведінки людини; 

 обставин та середовища, що впливають на формування 

системи цінностей індивіда, і як наслідок – його поведінки [2].  

Часто, кіберзлочинність помилково класифікують як проблему 

ІТ, але, насправді, більшість кібератак орієнтовані на людей, 

оскільки вони, як правило, є найслабшою ланкою в ланцюжку 

безпеки. Тому, сучасна кіберзлочинність – це на стільки ж 

психологія, на скільки і технологія. Люди схильні приймати 

рішення на основі емоційних відповідей та соціальних стереотипів 

(підказок). У нас немає розумової пропускної здатності, щоб 

проаналізувати кожне спілкування та перевірити його справжність. 

Людина схильна робити помилки в оцінках і судженнях, чим і 

найчастіше намагаються скористатися  кіберзлочинці.  

В інтерв'ю з The Brisbane Times Крістін Сміт (тодішній 

президент Юридичного Товариства Квінсленду (англ. The 

Queensland Law Society) прокоментувала напад на фірму QLS, під 

час якого соціальні інженери спочатку втерлися у довіру 

працівникові, розмовляючи з ним по телефону, а потім відправили 

електронний лист із шахрайським повідомленням, який вже не 

викликав підозри: «Ці повідомлення надходять майже щодня у 

нашій фірмі, просто від різних людей ... Це те, про що ми говоримо 

з працівниками щодня; як тільки вас попросять увійти до 

електронної пошти – зупиніться та проаналізуйте ситуацію. Усі 
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працівники повинні дотримуватись заходів безпеки, які були 

розроблені для того, щоб їхній обліковий запис електронної пошти 

був захищеним та залишався в безпеці» [3].  

Окрім соціальної інженерії існує, також, і зворотна соціальна 

інженерія. При зворотному нападі зловмисник не ініціює контакту з 

жертвою. Потерпілих закликають зв’язатися з самим нападником. 

Як результат, між жертвою та зловмисником встановлюється 

високий ступінь довіри, оскільки жертвою є той, хто встановив 

спілкування. Зворотна соціальна інженерія складається з саботажу, 

реклами та надання допомоги. Хакер інфікує мережу, викликаючи 

проблеми. Потім він рекламує, що є відповідним контактом для 

вирішення проблеми (наприклад, поклавши наклейку зі своїм 

номером телефону на робочий стіл жертви, прикинувшись 

технічною підтримкою). Після чого, виправляючи мережну 

проблему, він вимагає від співробітників певні частини інформації 

і, таким чином, отримує необхідну інформацію. Зазвичай, люди не 

розуміють, що це хакер, оскільки проблема з мережею виправлена. 

Це – інший, реверсивний метод соціальної інженерії, де зловмисник 

представляє себе, як помічник, а не той, хто потребує допомоги [4]. 

Щоб не стати жертвою атак соціальних інженерів, необхідно 

навчитися розпізнавати ознаки соціальної інженерії та методи, які 

найчастіше застосовуються зловмисниками. Незалежно від того, 

наскільки продумана політика безпеки компанії чи наскільки 

обережним є сам користувач, людський елемент залишається 

вразливим для хакерів. Однак, є певні заходи та кроки, які варто 

вжити, щоб посилити безпеку від атак соціальних інженерів, а саме: 

1) Постійне оновлення програмного забезпечення. Хакери, 

часто прагнуть визначити, чи використовуєте ви незавершене, 

застаріле програмне забезпечення, яке вони можуть зламати чи 

інфікувати.       

2) Контроль за питаннями, які не відповідають темі розмови. 

Якщо в спілкуванні з кимось відчувається тиск, щоб прийняти 

рішення або вжити будь-яких дій, варто зупинитися і подумати, 

щоб не піддатись емоціям. Хакери намагатимуться тиснути на ціль, 

щоб людина не встигла обдумати свої рішення.  

3) Не переходити за підозрілими посиланнями. Спочатку 

потрібно навести курсор на посилання та подивитися, що 

відображається на панелі веб-переглядача. Якщо посилання в 
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електронній пошті/повідомленні не збігається з тим, що 

відображається на панелі веб-браузера, скоріш за все, це ознака 

шахрайства. 

4) Створення надійних паролів (мінімум 9 символів з 

використанням великих, малих букв та цифр) для своїх облікових 

записів, збереження їх у захищених місцях та не розголошення їх 

третім особам. Найкраще користуватися послугами менеджерів 

паролів для їх зберігання. 

5) Не відкривати файл, із незнайомим з розширенням. 

Утримання від відкриття .zip/.rar файлів. Постійний запит 

оригінального файлу, коли це можливо. Також можна 

використовувати онлайн-ресурси для того, щоб перевірити, чи в 

базах даних антивірусів є записи про цей файл (наприклад, сайт 

Virustotal.com). 

6) При роботі за комп’ютером у громадському місці не 

забувати блокувати його, попередньо встановивши для цього 

пароль. 

7) Навчання. Чим більше поінформованості про соціальних 

інженерів та методи їх впливу, тим менше шансів стати їхньою 

жертвою.  

Інтернет-ресурс Gartner прогнозує, що світові витрати на 

кібербезпеку сягнуть 133,7 млрд дол. США у 2022 р. За даними 

ресурсу, у поточний час, лише 5% даних усіх компаній захищені 

належним чином [5]. Тому, заходи безпеки, перелічені вище 

допоможуть суттєво скоротити ризик витоку інформації та 

збільшити даний показник.  

Отже, атаки соціальних інженерів спрацьовують, оскільки 

людям властиво піддаватися емоціям, бути неуважними, і, в 

результаті, робити помилки. У нашому світі соціальних медіа 

зловмисники знають, наскільки ми готові ділитися особистою 

інформацією і намагаються використати це проти нас. Хакери 

намагаються використати наші емоції як свою основну зброю. Вони 

застосовують психологію та соціологію, щоб дізнатися, як 

викликати потрібні їм емоції та схилити нас до рішень чи дій, які їм 

потрібні. Використовуючи фірмові назви відомих компаній або 

представляючись представниками урядових установ, кіберзлочинці 

застосовують різні маніпуляційні хитрощі для обману. 
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Вберегти себе від атаки соціального інженера на 100% 

неможливо. Однак, проаналізувавши ситуацію, не приймаючи 

поспішних рішень, замислюючись, чи справді варто надавати 

інформацію та виконувати дії, які від вас вимагають, нападу, все ж, 

можна уникнути. Також, для захисту даних та свого комп’ютера 

варто дотримуватись загальних правил безпеки в мережі та 

відноситись до неї з високою відповідальністю. 
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https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2018-08-15-gartner-forecasts-worldwide-information-security-spending-to-exceed-124-billion-in-2019
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2018-08-15-gartner-forecasts-worldwide-information-security-spending-to-exceed-124-billion-in-2019
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«ДИТЯЧА ХВОРОБА «ЛІВИЗНИ» В КОМУНІЗМІ» 

ЯК ІНСТРУКЦІЯ З ВЕДЕННЯ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ: 

ЯКУ КОРИСТЬ МИ МОЖЕМО ВИНЕСТИ ДЛЯ СЕБЕ? 

 

Поколінню людей, які народилися і зростали в Радянському 

Союзі, добре відомі праці В. Леніна «Що таке «друзі народу» і як 

вони воюють проти соціал-демократів?», «Розвиток капіталізму в 

Росії», «Що робити?», «Крок вперед, два кроки назад», «Дві тактики 

соціал-демократії в демократичній революції», «Матеріалізм і 

емпіріокритицизм», «Імперіалізм, як вища стадія капіталізму», 

«Держава і революція», «Чергові задачі Радянської влади», 

«Пролетарська революція і ренегат Каутський», «Дитяча хвороба 

«лівизни» в комунізмі», «Про продовольчий податок», «Про 

кооперацію». 

Із часу розпаду Радянського Союзу доцільність застосування 

марксистсько-ленінської теорії була віддана сумніву. Офіційно 

ленінська теорія була відкинута. Необхідність переглянути стратегіє 

і тактику В. Леніна виникла із початком українсько-російської 

війни, яку фахівці визначили як «гібридна». Тактика ведення 

сучасної гібридної війни подібна до ленінської, отже, ми не можемо 

виключати ймовірність переосмислення ленінської методології і 

адаптації ленінської стратегії до сучасних умов з боку тих, хто 

розробляв стратегію ведення сучасних воєн. Тому вивчення 

творчого доробку В. Леніна вважаю за необхідність задля 

вироблення ефективних відповідей на гібридні загрози.  

Ф. Гофман, автор терміну «гібридна війна» писав, що потрібно 

вивчати досвід Пелопоннеської війни, описаної Фукідідом. 

Можливо, так воно і є, для Сполучених Штатів Америки. Але для 

нас – наша війна. Ось чому В. Ленін актуальний як ніколи. 

Книга «Дитяча хвороба «лівизни» в комунізмі» була написана 

Леніним до відкриття ІІ конгресу Комуністичного Інтернаціоналу, 

що проходив влітку 1920 р. Мета її написання –  допомогти 
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«братнім партіям» віднайти правильний шлях революційної 

боротьби, а фактично – дати рецепт приходу до влади комуністам в 

інших країнах. У книзі Ленін дає власне пояснення, як він розуміє 

диктатуру пролетаріату: це «наполеглива боротьба, кривава і 

безкровна, насильственна і мирна, воєнна і господарська [напевне, 

Ленін мав на увазі економічну боротьбу – авт.], педагогічна і 

адміністраторська». Іншими словами, Ленін вчить закордонних 

«товаришів», як правильно завойовувати владу. 

 У мистецтві завоювання влади Ленін виділяє три чинники, 

які необхідно брати до уваги, коли потрібно визначити обставини, 

що склалися на політичній арені. Це: організація, ідеологія, 

пропаганда і агітація. 

 

(1)  Партійна організація.  
«Повторюю, досвід переможної диктатури пролетаріату в 

Росії показав наочно тим, хто не вміє думати або кому не 

доводилось міркувати про дане питання, що безумовна 

централізація і найсуворіша дисципліна пролетаріату є однією з 

основних умов для перемоги над буржуазією». 

«Напевно, тепер уже майже кожен бачить, що більшовики не 

продержалися б при владі не те що 2 ½ роки, а й 2 ½ місяці без 

найсуворішої, справді залізної дисципліни в нашій партії, без 

найбільш повної і беззавітної підтримки її всією масою 

робітничого класу, тобто всім, що є в ньому мислячого, чесного, 

самовідданого, впливового, здатного вести за собою або 

захоплювати відсталі верстви». 

(2)  Ідеологія.  

«І насамперед постає питання: чим держиться дисципліна 

революційної партії пролетаріату? чим вона перевіряється? По-

перше, свідомістю пролетарського авангарду і його відданістю 

революції, його витримкою, самопожертвою, героїзмом. По-друге, 

його вмінням зв’язатися, зблизитися, до певної міри, коли хочете, 

злитися, з найширшою масою трудящих, в першу чергу 

пролетарською, але, також, і непролетарською трудящою масою. 

По-третє, правильністю політичного керівництва, здійснюваного 

чим авангардом, правильністю його політичної стратегії і 

тактики, при умові, що найширші маси власним досвідом 

переконалися в цій правильності. Без цих умов дисципліна в 



Україна в умовах трансформації міжнародної системи … 

 

59 

революційній партії, дійсно здатній бути партією передового 

класу, який має повалити буржуазію і перетворити все 

суспільство, нездійсненна. Без цих умов спроби створити 

дисципліну неминуче перетворюються в пустишку, в фразу, в 

кривляння. А ці умови, з другого боку, не можуть виникнути 

відразу. Вони виробляються лише довгою працею, тяжким 

досвідом; їх вироблення полегшується правильною революційною 

теорією, яка, в свою чергу, не є догмою, а остаточно складається 

лише в тісному зв’язку з практикою дійсно масового, дійсно 

революційного руху». 

(3) Пропаганда і агітація.   
«Щоб уміти допомогти «масі» і завоювати симпатії, 

співчуття, підтримку «маси», треба не боятися труднощів, не 

боятися причіпок, підніжок, образ, переслідувань з боку «вождів» 

(які, будучи опортуністами і соціал-шовіністами, здебільшого 

прямо або посередньо зв’язані у буржуазією і поліцією) і 

обов’язково працювати там, де є маса». 

Під час виступу на відкритті ІІ Конгресу Комуністичного 

інтернаціоналу, В. Ленін говорив, що для захоплення влади 

робітничий клас має оволодіти всіма формами боротьби: 

«Звідси випливають два дуже важливі практичні висновки: 

перший, що революційний клас для здійснення свого завдання 

повинен уміти оволодіти всіма без найменшого винятку, формами 

або сторонами суспільної діяльності  (доробляючи після завоювання 

політичної влади, іноді з великим риском і величезною небезпекою, 

те, що він не доробив до цього завоювання); другий, що 

революційний клас повинен бути готовий до найбільш швидкої і 

несподіваної зміни однієї форми іншою». 

І додає, що нерозумна й навіть злочинна поведінка тієї армії, яка 

не готується оволодіти всіма видами зброї, всіма засобами 

боротьби, які є чи можуть бути у неприятеля. Далі цитата, що 

наочно демонструє всю сутність ленінської тактики і її наскрізну 

гібридність: 

«Кожний погодиться, що нерозумна або навіть злочинна 

поведінка тієї армії, яка не готується оволодіти всіма видами 

зброї, всіма засобами і прийомами боротьби, які є або можуть 

бути у ворога. Але до політики це ще більше стосується, ніж до 
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військової справи. В політиці ще менше можна знати наперед, який 

засіб боротьби буде при тих чи інших майбутніх умовах 

застосовним і вигідним для нас. Не володіючи всіма засобами 

боротьби, ми можемо зазнати величезної – іноді навіть 

вирішальної – поразку, якщо незалежні від нашої волі зміни в 

становищі інших класів висунути на чергу дня таку форму 

діяльності, в якій ми особливо слабі. Володіючи всіма засобами 

боротьби, ми перемагаємо напевно, раз ми представляємо інтереси 

дійсно передового, дійсно революційного класу, навіть коли 

обставини не дозволяли нам пустити в хід зброю, найбільш для 

ворога небезпечну, зброю, яка найшвидше завдає смертельних 

ударів. Неосвічені революціонери часто думають, що легальні 

засоби боротьби опортуністичні, бо буржуазія на цьому поприщі 

особливо часто (найпаче в «мирні», не революційні часи) 

обманювала і дурила робітників; – а нелегальні засоби боротьби 

революційні. Але це неправильно». 

У сучасній гібридній війні нічого нового немає. Всі методи і 

засоби, які застосовуються в наші дні, вже випробувані і 

опрацьовані 100 років тому. Але історію мало хто знає добре. 

Відтак брак знання – головна загроза сучасності. Ignorantia не може 

слугувати виправданням. На незнання й інтелектуальну 

обмеженість розраховують сучасні стратеги і тактики гібридної 

війни, розповсюджуючи всілякі міфи і фейки. 

 

 

Галина Кучик 
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БЕЗПЕКОВИЙ ВИМІР СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ 

ТРАНСФОРМАЦІЙ: МІЖНАРОДНО-ПОЛІТИЧНИЙ 

АСПЕКТ 

 

Суспільно-політичні трансформації в сучасному світі стали 

однією з провідних тенденцій еволюції світового співтовариства. 
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Традиційно уяявлення про суспільно-політичні трансформації 

стосуються дискурсу внутрішньополітичного розвитку конкретно 

взятої держави. Водночас сучасний стан розвитку глобалізаційних 

процесів не залишає поза межами уваги експертного та 

дослідницького середовища питання трансформацій підходів до 

вивчення внутрідержавних процесів у їхньому впливі на процеси 

міжнародного життя. 

Показовим стало для 2020 року утвердження на порядку 

денному суспільного розвитку поява нових тенденцій та чинників 

для суспільних трансформацій. Пандемія короновірусної інфекції, 

яка стала поштовхом до переосмислення цінності людського життя 

всупереч розвитку інноваційних технологій та передових розробок 

у сфері життєзабезпечення та соціальної безпеки й охорони 

здоров’я багатьох держав. 

Проведення виборів різного рівня у державах зокрема 

європейського регіону наклали свій відбиток на трансформацію 

міждержавних стосунків як на регіональному так і глобальному 

рівні. Відтак доволі часто політична боротьба за результати 

виборчих перегонів перемістилася на міжнародно-політичний 

рівень й доволі часто стала синтезаторів таких чинників впливу на 

суспільні настрої людей, а відтак на формування певних 

свідомісних та ідейно-політичних орієнтирів. 

Російсько-український збройний конфлікт залишився також 

потужним чинником як для внутріполітичних маніпуляцій так і 

інструментом зовнішньополітичного позиціонування не лише для 

сторін конфлікту, а й опосередковано «зацікавлених» у вирішенні 

держав. Для суспільно-політичного розвитку Росії він став 

інструментом виправдовування месіанства РФ у її участі в 

конфлікті у якості «миротворця» та відновлення на думку 

російських політиків «справедливості». Як наслідок – формування 

антиукраїнськи налаштованих суспільних настроїв. Для 

українського політикуму питання вирішення російсько-

українського конфлікту також стало інструментом політичної 

боротьби всередині країни й, відтак, формування суспільних 

настроїв та оцінок та їх екстраполяції на зовнішньополітичну сфери 

діяльності держави. До цього слід додати виборчі процеси в 

державах регіону, що стали випробувальним полігоном як для 
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нових форм проведення виборчих перегонів так і технікою їхнього 

проведення з використанням елементів дистанційного та онлайн 

середовища. Цей тренд став визначальним в нових умовах 

поширення короновірусної панддемії. Звідси й нові форми 

дипломатичної, політичної активності.  

Зміна дискурсу безпеки, розширення її тлумачення поза рамки 

виключно військово-політичного виміру обумовило необхідність 

переосмислення не лише самого поняття безпеки, а й її складових 

механізмів. Маніпулятивне використання безпекової проблематики 

зумовило формування нових настроїв в суспільному розвитку 

держав регіону їх певної деджиталізації та переходу в іншу якість 

свідомості. 

Поширення панднмії та використання фактору карантинних 

обмежень для вирішення міждержавних питань набуває все 

штршого використання. До прикладу в контексті циклічного 

наростання російсько-українського збройного конфлікту та 

запровадження й розширення санкційних обмежень щодо Росії 

європейськими та іншими державами, чинник пандемії доволі часто 

використовується для спроб відвернути увагу від суті конфлікту 

переміщаючи проблематику вирішення в поле маніпулятивних 

інформаційних технологій, а відтак вирішити власні національтні 

інтереси. 

Звідси одним з основних завдань експертного середовища в 

контексті безпекової проблематики є наповнення новим змістом 

поняття безпеки, а відтак й переосмислення її (безпеки) дискурсу. 

 

Валерія Лозова 

Одеський національний університет 

ім. І.І. Мечникова 

 

RESPONDING TO THE FUTURE CHALLENGES FOR THE 

IAEA SAFEGUARDS ACTIVITIES 

 

For more than 60 years the International Atomic Energy Agency 

(IAEA) has been on guard for ensuring that states honor the international 

nonproliferation obligations. Growing demand for electricity, coupled 

with climate change concerns, dictate the expansion of nuclear power 

infrastructure. With the increasing number of reactors and nuclear 
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material under safeguards, growing number of facilities for 

decommissioning, and development of new technologies come concerns 

over the sufficiency of the IAEA resources for safeguarding functions. 

This overview focuses on the potential impact of innovations on the 

process and regional safeguards organizations as a way to reduce the 

burden. 

Keeping up with New Technologies 

The introduction of advanced nuclear technologies poses additional 

challenges that can strain the IAEA’s resources. There are several 

Generation IV nuclear reactors currently under development that are 

expected to be deployed between 2020 and 2030: gas-cooled fast 

reactors, lead-cooled fast reactors, molten salt fast reactors, molten salt 

advanced high-temperature reactors, sodium-cooled fast reactors, 

supercritical water-cooled reactors, and very high-temperature gas 

reactors. Each has its own specific designs and technological 

characteristics ("Generation IV Nuclear Reactors," 2017). Although 

developers are trying to address safety and proliferation issues, it will 

require additional effort by the IAEA to adjust its verification designs to 

these new reactors when they become commercialized.  

In addition, 12 countries
1
 are currently working on small modular 

reactors (SMR) that are considered by many to be the future of nuclear 

energy. The interest in this technology is driven by aspirations to reduce 

capital costs, as well as to provide power in small grid systems and in 

areas where the establishment of large nuclear power plants (NPPs) may 

be impractical. For example, previously there were obstacles to 

developing nuclear power in countries with smaller grids. By IAEA 

standards, a single power plant should not make up to more than 5–10 % 

of a nation’s electrical grid. According to these guidelines, states with 

consumption rates lower than 10 GWe should not build the traditional 

1GWe power plants (Jewell, 2011). The introduction of SMRs would 

allow such countries to develop nuclear energy and all states would have 

the option of using the technology even for microgrids. Moreover, many 

                                                      
1 Operating in: China, India, Pakistan, Russia; under construction: Argentina, 

China, Russia; Near-term deployment: Canada, China, Russia, South Korea, USA; 

Designs at earlier stages: Canada, China, India, Japan, Russia, South Africa, Sweden, 

UK, USA. 
2 Russia has specified five locations in the Arctic where they are planning to 

deploy offshore nuclear power plants. China is expected to place its FNPPs in the South 
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SMRs are intended for uses other than electricity generation such as heat 

production, water desalination, powering already existing coal or nuclear 

sites, advanced oil recovery, energy conversion, and hydrogen 

production (Middleton & Mendez, 2013; "Small Nuclear Power 

Reactors," 2018).  

Furthermore, Russia and China are actively engaged in the 

development of floating nuclear power plants (FNPP). The world`s first 

FNPP, Akademik Lomonosov, is expected to be commissioned in 2018 

(Digges, 2017). China is expecting to deploy its reactor by 2020 

(Stanway, 2017). FNPPs have the same advantages as SMRs with some 

additional characteristics. They are mobile and can serve a state’s 

geopolitical interests by both ensuring a maritime presence and 

providing power for natural resource extraction
2
. Future exports of 

SMRs and FNPPs will create challenges due to the potential surge in the 

number of reactors that can be stationed in locations difficult for IAEA 

inspectors to access. In addition, verification processes will have to be 

adapted for new reactor designs.  

Another concern for the IAEA is the development of laser uranium 

enrichment. This third-generation enrichment technology poses new 

proliferation risks. Compared to current enrichment methods, it is 

extremely energy efficient and thus hinders detection based on energy 

used. At the same time, an enrichment facility of this type will have a 

much smaller footprint. It could be housed in a building as small as a 

barn. Without the large footprint and power consumption, such facilities 

could be placed almost anywhere, making satellite detection unreliable. 

Also, laser technology allows obtaining higher enrichment levels with 

less effort and in a much shorter amount of time (Snyder, 2016). As a 

result, the IAEA’s timeliness measures will have to be reevaluated 

requiring more frequent inspections of such facilities. 

These emerging technologies will also create budgetary pressure on 

the IAEA. It will be necessary to hire individuals with the relevant 

expertise and provide appropriate training to personnel. Furthermore, the 

spread of new reactors will result in exponentially larger quantities of 

nuclear materials coming under safeguards and, in some cases, new types 

                                                      
2 Russia has specified five locations in the Arctic where they are planning to 

deploy offshore nuclear power plants. China is expected to place its FNPPs in the South 

China Sea. 
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of material such as fresh and spent fuel that could utilize the thorium 

cycle. 

One of the possible solutions in response to aforementioned 

challenges is the introduction of more regional safeguards agreements 

(RSA) following the examples of European Atomic Energy Community 

(EURATOM) and Brazilian-Argentine Agency for Accounting and 

Control (ABACC). The history of regional cooperation in realms of 

security, trade, and sharing of natural resources deepens regional ties. 

These connections can serve as a basis for future RSAs. Countries 

always seek security, equity, and fairness. In the regional context, if only 

one state obtains an advanced nuclear power infrastructure, equilibrium 

can be lost both because of the potentially immense economic benefits 

and the fears of further military developments. Such considerations can 

be important motivating factors for a regional safeguards organization. 

Safeguards inspections increase transparency, so knowing what others 

are doing helps to avoid regional security dilemmas and build greater 

trust. 

There are currently two RSAs in existence, EURATOM, and 

ABACC. These organizations were established under far different 

historical and political circumstances. Nevertheless, they share a 

common goal of promoting nonproliferation through the application of 

regional safeguards systems to the nuclear materials and activities on 

their territories. EURATOM and ABACC experiences demonstrate that 

efficient distribution of effort between regional and global institutions is 

possible and relevant in the face of upcoming challenges. Two-tiered 

reporting creates a system of double control and eliminates obvious 

errors before reports are sent to the IAEA saving time and effort. Joint 

inspections prove to be efficient in reducing the number of person-days 

of inspection. Benefits to the Agency include less strain on resources and 

cost- and equipment-sharing. While their partnerships with the IAEA are 

unique in each case, there is much that can be learned from each 

organization and applied to any new RSAs that may develop. In addition, 

changes that could improve efficiency should be explored and evaluated.  

Conclusion 

Continuously growing world energy demands suggest that nuclear 

power generation will remain a popular energy source with an ever-

expanding infrastructure and technological complexity. In this case, the 
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strains in the IAEA human, financial, and technological resources are 

inevitable. In order to preserve its safeguarding capacity, the Agency can 

use support from regional safeguards organizations in meeting modern 

challenges. 

 

WORKS CITED 

 

1. Digges, C. (2017). Floating nuclear plant’s reactors to fire up in 

Murmansk.   Retrieved from http://bellona.org/news/nuclear-

issues/2017-12-floating-nuclear-plants-rectors-to-fire-up-in-murmansk. 

2. Generation IV Nuclear Reactors. (2017).   Retrieved from 

http://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-

cycle/nuclear-power-reactors/generation-iv-nuclear-reactors.aspx. 

3. Jewell, J. (2011). Ready for nuclear energy?: An assessment of 

capacities and motivations for launching new national nuclear power 

programs. Energy Policy, 39(3), 1041–1055. 

4. Middleton, B. D., & Mendez, C. M. (2013). Integrating Safety, 

Operations, Security, and Safeguards (ISOSS) into the design of small 

modular reactors: a handbook. 

5. Small Nuclear Power Reactors. (2018).   Retrieved from 

http://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-

cycle/nuclear-power-reactors/small-nuclear-power-reactors.aspx. 

6. Snyder, R. (2016). A Proliferation Assessment of Third 

Generation Laser Uranium Enrichment Technology. Science & Global 

Security, 24(2), 68-91. doi:10.1080/08929882.2016.1184528 

7. Stanway, D. (2017). China near completion of offshore nuclear 

reactor to boost South China Sea claim. Retrieved from 

https://www.afr.com/business/energy/nuclear-energy/china-near-

completion-of-offshore-nuclear-reactor-to-boost-south-china-sea-claim-

20171031-gzc9it. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://bellona.org/news/nuclear-issues/2017-12-floating-nuclear-plants-rectors-to-fire-up-in-murmansk
http://bellona.org/news/nuclear-issues/2017-12-floating-nuclear-plants-rectors-to-fire-up-in-murmansk
http://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/nuclear-power-reactors/generation-iv-nuclear-reactors.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/nuclear-power-reactors/generation-iv-nuclear-reactors.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/nuclear-power-reactors/small-nuclear-power-reactors.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/nuclear-power-reactors/small-nuclear-power-reactors.aspx
https://www.afr.com/business/energy/nuclear-energy/china-near-completion-of-offshore-nuclear-reactor-to-boost-south-china-sea-claim-20171031-gzc9it
https://www.afr.com/business/energy/nuclear-energy/china-near-completion-of-offshore-nuclear-reactor-to-boost-south-china-sea-claim-20171031-gzc9it
https://www.afr.com/business/energy/nuclear-energy/china-near-completion-of-offshore-nuclear-reactor-to-boost-south-china-sea-claim-20171031-gzc9it


Україна в умовах трансформації міжнародної системи … 

 

67 

Маркіян Мальський  

доктор економічних наук, професор 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка 

 

БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКІ ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ: 
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СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

1. У складних процесах геополітичних трансформацій 

постбіполярного періоду у Центрально-Східній Європі вчені та 

політики, підкреслюючи зростання її ролі на європейському 

континенті, висувають численні проекти безпекової, політичної та 

економічної інтеграції держав Балто-Чорноморської осі. Цю 

геополітичну концепцію та шляхи практичної реалізації балто-

чорноморського вектора співпраці у свій час висловлювали майже 

всі держави регіону – Польща, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, 

Україна. Головний лейтмотив їхньої позиції – військовий, 

економічний та політичний контроль держав над стратегічним 

коридором Балтійське – Чорне море та виходами до коридорів цих 

морів. 

2. В рамках Балто-Чорноморської інтеграційної концепції та 

конкретних проектів новий імпульс отримує безпекова складова. 

Країни регіону відчувають безпосередню загрозу з боку Російської 

Федерації та бачить слабку ефективність загальноєвропейської 

системи безпеки, а тому шукають механізми спільної оборони 

проти російської експансії зокрема у формі нового воєнно-

політичного об’єднання – «Балто-Чорноморського союзу» з 

важливим і впливовим зовнішнім партнером США. Експерти 

допускають створення такого альянсу у складі Естонії, Латвії, 

Литви, Польщі, Румунії, Молдови та України. Вже сьогодні 

важливим елементами такої конструкції виступає польсько-

литовсько-українська військова бригада, а військова співпраця 

Польщі, України та країн Балтії стає ефективною альтернативою 

стримування російської агресії та зміцнює військовий потенціал 

країн регіону. У цьому контексті Польща, за словами її державних 

лідерів, готова взяти на себе організаційні функції у розбудові нової 
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безпекової архітектури Балто-Чорномор’я та активно сприяти 

отриманню Україною Плану щодо членства в НАТО. 

3. У сфері економічної співпраці домінує ідея створення 

партнерського блоку держав від Балтійського до Чорного та 

Адріатичного морів. Ця ідея потужної інфраструктурної, у першу 

чергу, співпраці має багато перспектив у реалізації транспортних, 

енергетичних та комунікаційних проектів. Україна повинна 

прагнути до участі в окремих інфраструктурних проектах, реально 

втілюючи свої євроінтеграційні прагнення, а також максимально 

використовувати Тримор’є як майданчик ефективної комунікації з 

країнами регіону. Амбітною метою України повинно стати 

розширення «Тримор’я» аж до її включення як повноправного 

члена та активного учасника взаємовигідних проектів. 

4. Інтелектуальним підгрунтям, успішної реалізації Балто-

Чорноморських інтеграційних проектів повинна служити 

розгалужена співпраця університетів, наукових установ та груп 

експертів у галузі аналізу, моделювання та проектування історико-

політичних, суспільно-економічних та культурно-етнонаціональних 

процесів регіонального та міжрегіонального маштабів. На особливу 

увагу заслуговує також і підготовка висококваліфікованих фахівців 

у сфері політичного, економічного та соціально-культурного 

менеджменту на національному та міжнаціональному рівнях. Цій 

меті служить недавно впроваджена на факультеті міжнародних 

відносин Львівського національного університету імені Івана 

Франка англомовна магістерська програма «Балто-Чорноморські 

регіональні студії», яка розроблена в рамках проекту Еразмус+  у 

партнерстві з українськими університетами та університетами країн 

Європейського Союзу.     
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА: ЗМІНА ПАРАДИГМИ 

В УМОВАХ ГІБРИДНИХ ВИКЛИКІВ СУЧАСНОСТІ 

 

Інформаційна безпека ХХІ ст. зазнала кардинальних змін, 

викликаних як загальноцивілізаційними процесами глобалізації, так 
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й інтенсифікацією економік, розвитком інформаційних технологій, 

що, своєю чергою, обумовили стрімке поширення електронних 

систем і цифровізації всіх сфер життя суспільства. Той факт, що 

головною цінністю й стратегічним ресурсом стала інформація, 

вплинуло на зміну ключових стратегій у життєдіяльності 

суспільства. Інформація, що об’єднала світ мережами у своїй 

глобальності, так само породила глобальну проблему захисту 

кожною державою своїх інформаційних ресурсів.  

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується 

зростаючою роллю інформаційної складової, оскільки саме 

інформаційна інфраструктура, що здійснює аналіз, синтез, 

поширення інформації, регулює багатовимірні суспільні відносини. 

До того ж, ще з кінця ХХ ст. низка міжнародних конфліктів 

розгорталася із застосуванням інструментів невійськового впливу, 

зокрема інформаційного, що дало змогу окреслити параметри 

гібридності та гібридної війни, яка стала викликом для усталеного 

співжиття багатьох країн світу. Базовою основою в інформаційному 

протистоянні є «інформація та комунікація, які формують основу 

всього того, що в подальшому розглядається як інформаційна 

війна» [1, 97]. Застосування інформаційно-комунікативного 

компоненту в різного роду боротьбі за впливи та переформатування 

загальних стратегій безпеки змусило в іншому контексті розглядати 

систему міжнародних суспільних відносин та ряд інших ключових 

параметрів діяльності. 

Гібридна війна, що стала найбільшим комплексним викликом 

глобалізованих суспільств, включає в себе широкий спектр 

фінансово-економічних, військово-стратегічних, соціально-

політичних, культурно-історичних складових, у тому числі й 

інформаційну та кібервійну. Мережеві технології та сучасні 

комунікації виявилися найбільш ефективним і мобільним 

інструментом у гібридних війнах, які використовували 

конфліктуючі сторони, незалежно від того, наскільки дієвим було 

військове втручання та яка сучасна зброя використовувалася при 

цьому різними державами. 

Загрози гібридних війн набувають універсального характеру та 

вимагають розробки методів системної протидії. Фактично 

паралельно з соціальними перетвореннями досить активно стали 
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розроблятися й питання забезпечення безпеки національних 

інтересів. Відтак сфера безпеки стала розширюватися і набувати 

зовсім іншого якісного стану. Для ефективного протистояння 

загрозам гібридних війн і забезпечення високого рівня безпеки 

нагальною потребою є формування комплексної системи безпеки 

сучасних суспільств, що дозволить своєчасно реагувати на виклики, 

небезпеки, загрози, що виникають у соціумі та несуть загрозу 

державі в цілому [3]. Загальнодержавна стратегія безпеки повинна 

передбачати використання багаторівневого і комплексного підходу, 

при цьому приділяючи увагу таким показниками, як розвиток 

інформаційної інфраструктури, індустрії переробки інформації, 

дотримання прав і свобод громадян в інформаційному суспільстві, 

що гарантують збереження і конфіденційність інформації та ін. 

Стратегії сучасної безпеки значною мірою залежать від 

сформованої системи національних інтересів, політики держави та 

дії різних суб’єктів, державних і недержавних акторів. Саме тому 

безпека розуміється як невід’ємна частина суспільного буття, в 

якому формуються умови для найбільш ефективної реалізації 

захисту інтересів людини, суспільства і держави. Безпечне 

існування пов’язане з основними сферами суспільного буття і 

численними потребами різних суб’єктів, а також певними діями у 

відповідь на загрози щодо оптимізації захисту інтересів. 

Загрози гібридних війн вимагають особливих зусиль з боку 

державних інституцій з метою активізації міжнародної співпраці в 

сфері безпеки. В сучасному соціумі базовим елементом гібридної 

війни є дії латентних сил, які виникають безпосередньо з ініціативи 

та фінансової підтримки представників інших держав. Динаміка 

міжнародних відносин на сьогодні засвідчує той факт, що сьогодні 

важливо переходити до комплексної системи безпеки, що в змозі 

мінімізовувати інформаційний тероризм, кібервійни та 

кіберзлочинність [2]. 

У сучасному інформаційному суспільстві інформаційна безпека 

стає пріоритетною у зв’язку з тим, що існуючі й потенційні загрози 

гібридних війн набувають універсального характеру. 

Загальнодержавні безпекові стратегії в добу глобальної інтеграції 

передбачають більш активне використання комплексного підходу в 

сфері безпеки, а також активізацію багаторівневої і більш 

ефективної інформаційно-аналітичної діяльності. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

БЕЗПЕКИ СПОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

На сучасному етапі суспільно-економічних трансформацій під 

впливом процесу євроінтеграції, в умовах поглиблення відкритості 

суспільства й економіки, істотного значення набуває безпека 

споживання товарів (послуг) як одна з домінантних передумов 

економічної безпеки держави. Наголосимо, що це пов’язано з 

посиленням внутрішньосистемних загроз соціально-економічного і 

політико-суспільного характеру, зниженням купівельної 

спроможності населення, насиченістю ринку небезпечною для 

споживання продукцією та негативним впливом на довкілля 

https://www.semanticscholar.org/paper/Hybrid-War%3A-A-New-Paradigm-for-Stability-Operations-Bond/9eef38bab0ed2f31246fc4c0d727920ee3b328b7
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процесів виробництва, зберігання, транспортування, використання 

товарів та їх утилізації. Проблема зменшення реальних доходів 

населення внаслідок несприятливих умов і, отже, погіршення 

економічної доступності товарів (послуг) набуває катастрофічних 

масштабів під впливом глобальних викликів, подібних до пандемії 

COVID-19, епізоотій та техногенних катастроф. 

Викладене доводить актуальність розв’язання важливої наукової 

проблеми обґрунтування теоретико-методологічних засад 

зміцнення безпеки споживання під впливом євроінтеграції на основі 

формування категоріального апарату, визначення структурно-

сутнісних характеристик і концептуальних засад методології її 

забезпечення в глобальному середовищі.  

Компаративний аналіз та систематизація теоретичних положень 

дозволили запропонувати сутнісні характеристики категорії 

«безпека споживання», які охоплюють: її визначення як здатність 

держави, підприємництва і суспільства створювати передумови 

усвідомленого задоволення людиною потреб у самовідтворенні із 

збереженням здоров’я та довкілля як імперативів майбутнього 

розвитку; окреслення етапів еволюції БС в процесі глобалізації, в 

тому числі зміни технологічних укладів та концепцій маркетингу. 

Встановлені домінантні міжсистемні взаємозв’язки безпеки 

споживання з компонентами національної безпеки, у тому числі 

економічної безпеки держави (демографічною, продовольчою, 

соціальною, зовнішньоекономічною, науково-технологічною, 

екологічною та інформаційною); обґрунтовано критерії та проведено 

типологізацію безпеки споживання. 

На основі зазначеного запропоновано методологічну основу 

дослідження безпеки споживання з окресленням загальних 

принципів неодмінного врахування: динамічної змінності, 

щільності, якості, імпліцитності, поліфункціональності об’єктно-

суб’єктних відносин; системної ієрархії та негативних і запобіжних 

зворотних зв’язків у процесі споживання; положень процесно-

системного підходу; необхідності доповнення офіційної статичної 

інформації результатами цільових опитувань; міждисциплінарності 

досліджень; невизначеності сфер і форм прояву, часового періоду 

впливу ризиків і загроз безпеці споживання із відповідними 

негативними демографічними, соціально-економічними та 

екологічними наслідками. Окреслена методологічна основа включає 
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цілеорієнтовану сукупність взаємопов’язаних методів для 

ідентифікації ризиків і загроз безпеці споживання, розроблення та 

імплементації системних заходів її зміцнення в управління 

економікою, підприємницьку діяльність, громадянське середовище.  

Одержані в процесі дослідження науково нові результати 

дозволили обґрунтувати стратегічні пріоритети, напрями, механізми 

і заходи зміцнення безпеки споживання із визначенням домінантних 

напрямів (виховання суспільства на принципах сталого споживання 

та підвищення громадської свідомості), механізмів (удосконалення 

інституціонального базису, формування державної і регіональної 

політики та впровадження освітніх програм) через залучення 

міжнародної технічної допомоги та розвиток інноваційного 

потенціалу регіонів, напрями чого обґрунтовані методами SWOT-

аналізу, кластерізації та смарт-спеціалізації. На основі встановлених 

напрямів та механізмів убезпечення споживання побудовано 

мультиагентську модель ідентифікації учасників процесу ЗБС, 

формалізації елементів, інституціональних норм, параметрів і 

обмежень їх взаємодії з метою гармонізації інтересів суб’єктів ЗБС.  
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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 
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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-комунікативних, 

соціальних і технологічних процесів, на розгортання яких впливає 

цілий ряд непрогнозованих, випадкових об’єктивних та 

суб’єктивних чинників. Тому і в глобальному, і в національному 

масштабах 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 

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 
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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. 

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, 

територіальної 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 

державного 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 
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застосовує важелі впливу на соціальну безпеку, а сучасна система 

національної безпеки ігнорує  соціально-гуманітарне 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. 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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Key words: Germany, foreign policy, foreign policy making, 

coalition. 

Introduction. As Hudson states, foreign policy is the «strategy or 

approach chosen by the national government to achieve its goals in 

relations with external entities» [1, p 12]. Meanwhile, Herrmann (1990) 

argues that together with external factors of international environment, 

domestic political systems or internal decision-making processes do 

influence foreign policy of the state [2, p. 7]. Foreign policy decisions 

are always made within an institutional framework. Hence, one can 

argue that institutions and bureaucracies influence the states’ preferences 

and behavior on international arena. On the other hand, institutions by 

themselves can adapt to changing situations and political environments. 

Meanwhile, configuration of institutions, involved into foreign policy 

making may explain some of the differences in the states’ foreign policy 

[3]. Therefore, it becomes increasingly important to analyze the specifics 

of foreign policy making within different types of political regimes, 

whereas even «democratic» political regimes can possess over diverse 

types of institutional configurations related to foreign policy making. 

Typically, within parliamentary systems based on proportional 

representation the coalition governments consisting of several political 

parties are formed. This provides the government with relative stability, 

excluding the necessity to gather votes for each planned bill or decision. 

On the other hand, coalition governments might be fragile or require 

long-lasting negotiations between the sides on the issues, on which they 
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do not have common positions. Meanwhile, there is no unity between the 

scholars, studying the correlations between party representation in the 

government and ability of coalition parties to influence foreign policy. 

Hence, some scholars argue that minority parties can take advantage 

from holding the foreign office (Clare 2010). On the other hand, other 

groups of scholars claim that the potential of «foreign policy hijacking» 

by the minor coalition partner is limited [4]. Other researchers claim that 

in parliamentary systems with high level of government centralization or 

increased role of the government’s leader, the potential for minor 

coalition partner to steer foreign policy in a specific direction are limited, 

even in case of holding the foreign office [5, p. 498].  

Basing on these assumptions, the paper will touch upon some 

specifics of coalition foreign policy making in Germany, including three 

chancellorships of Angela Merkel, leading two cabinets of the «grand 

coalition» of the Christian-Democratic Union (CDU), Christian Social 

Union (CSU) and the Social-Democratic Party (SPD) (2005-2009 and 

2013-2018), and the coalition government of CDU/CSU block and the 

Free Democratic Party (FDP).  

Key research findings. As the Federal Republic of Germany is a 

parliamentary democracy, the views of German political parties 

represented in the parliament (Bundestag) play an important role in 

foreign political decision-making. According to the German Basic Law 

(Grundgesetz), the Bundestag is entitled (1) to appoint a foreign 

minister, (2) to approve policy guidelines of the government, (3) to 

consult the Ministry of Foreign Affairs (Auswärtiges Amt) by nomination 

of ambassadors to other states, (4) to cooperate with the federal 

government in the issues related to the European Union politics, (5) to 

control governmental activities in diverse policy fields [6]. In addition, in 

order to form a government, political parties in Bundestag usually build 

coalitions and conclude coalition agreements. Although this is not 

stipulated in any legal acts, it is a well-established practice. Moreover, 

coalition agreements normally include several provisions on foreign 

policy.  

Since 1949, the Federal Republic of Germany (FRG) as a 

parliamentary democracy gathered diverse experience of «coalition 

foreign policy» combined with stable coalition governments and rather 

high level of foreign political continuity. During the FRG’s history, 

minor coalition partners played predominantly active role in elaboration 
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and implementation of the country’s foreign policy. This might be also 

caused by the fact that since 1966, minor coalition partner has typically 

held the Foreign Office. Proceeding from this argument, Oppermann and 

Brummer (2014) note that if occupying leading positions related to 

foreign policy in a coalition government, i.e. the Foreign Office, «junior 

partners are in a good position to proactively shape coalition policy on 

newly emerging issues» [4]. Kaarbo (1996) enhances this argument, 

stating that level of impact of the Foreign Office typically held by junior 

coalition partner depends on the personality of the Minister, or on 

creative power of the party holding the Office. Her arguments are based 

on the examples of the SPD in the first German «grand coalition» in 

1966–1969, and of the FDP in subsequent cabinets led by Social 

Democrats or CDU/CSU block in 1969–1982 under Willi Brandt and 

Helmut Schmidt, and the governments of Helmut Kohl (1982–1998) [3]. 

Paterson (2010) supports her argument, stating that minor coalition 

parties in aforementioned periods profoundly used the Ressort principle 

(department principle) where the minister is responsible for his own 

department in order to profile themselves and their leaders. Meanwhile, 

he notes that such state of affairs changed within the Red-Green coalition 

between the SPD and the party «Union90/The Greens», as the latter built 

up its rhetoric on foreign policy rather underlining the unity of 

standpoints with the Social Democrats than pointing out differentiations 

[5, p. 498]. 

According to the Grundgesetz, the Federal Chancellor is responsible 

for «defining policy guidelines» for the whole government [6]. Hence, it 

is possible for German head of government to allocate some foreign 

policy competences within his office. Hence, one could state that there 

might be a contest between the Foreign Office and the Chancellery for 

influence on foreign policy decision making on the governmental level. 

Meanwhile, Paterson (2010) notes that the foreign minister is in 

advantage in this situation as he is working with developed bureaucratic 

system of German Foreign Office and might deploy his party’s foreign 

policy specialists on political positions like the secretaries of state. 

Meanwhile, the Chancellor has to form his own team of foreign policy 

advisors and is not in position to devote profound attention to foreign 

policy issues due to high range of competences [5. p. 501]. Therefore, 

one could state that there is a kind of contest between the Federal 
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Chancellor’s Office and the Foreign Ministry in influence on foreign 

policy decision-making in the FRG. 

Winning the snap election in autumn 2005 with a profile 

significantly related to foreign policy, Angela Merkel demonstrated after 

assuming the Federal Chancellor’s Office that might engage in a more 

profound way in foreign policy decision making. She was also in 

advantage in terms of «visibility» with increasing role of the summits in 

international diplomacy. For instance, as a head of German government 

she has become one of the major players in resolving the crisis within the 

EU, caused by rejection of the Constitutional Treaty. In addition, after 

adoption of Agenda 2010 – one of the most important social policy 

reforms in the FRG during the cadence of Red-Green coalition – neither 

the SPD, nor the CDU/CSU block were interested in significant domestic 

reforms. Hence, Merkel received more time to devote to foreign policy 

decision-making [5, p. 503]. Meanwhile, the Vice Chancellor and 

Foreign Minister within the second «grand coalition» government 

(2005–2009) Frank-Walter Steinmeier was in structural terms weaker 

than Merkel. Firstly, because he was associated with the policies of 

former Social Democratic chancellor Gerhard Schröder, whose office he 

has been leading, and, secondly, due to the weak position within the 

SPD. Hence, his attempts to act independently within his office remained 

to profound extent unsuccessful, as the only strategic decision Steinmeier 

was able to implement as a Foreign Minister was maintaining of the 

Ostpolitik in relations with Russia. 

Although the 2009 parliamentary election was won by the CDU/CSU 

block, the party entered into a coalition with the FDP, whose 

representative Guido Westerwelle received the portfolios of the Vice 

Chancellor and Foreign Minister. In comparison to Steinmeier and the 

SPD in 2005–2009, the FDP, having received about 14 per cent of votes, 

and Westerwelle as its leader possessed over better policy-making 

capabilities than their predecessors. Hence, as Oppermann and Brummer 

(2014) note, the Liberals have subsequently attempted to capture 

coalition foreign policy on diverse issues. such as the demand for a 

withdrawal of US nuclear weapons from Germany or the 11 German 

abstention on UN Security Council Resolution 1973 on Libya in March 

2011 [3]. In addition, after re-election of Vladimir Putin as Russia’s 

president and subsequent increase of violations of human rights in the 

RF, the FDP pushed for revising of relations with Moscow [7]. 



Україна в умовах трансформації міжнародної системи … 

 

81 

Nonetheless, internal crisis within the Free Democratic Party together 

with decrease of public sympathies to the party due to the Eurozone 

crisis resulted into the loss of party leadership and vice chancellorship by 

Westerwelle in 2011. This weakened his position within the government. 

Furthermore, due to the Eurozone crisis and settling the issues of the 

Greek depth, Chancellor Merkel once again has become more involved 

into European affairs and more visible in public as foreign policy maker. 

During the escalation of Russian aggression against Ukraine, which 

has begun some month after the establishment of the third «grand 

coalition» government, Merkel once again played a decisive role in 

imposing the sanctions against the RF and was one of the co-sponsors of 

the «Normandy format» talks between Ukraine, Germany, France and 

Russia [7]. Although the sanctions against Russia did not enjoy broad 

support in German society, this engagement of the Federal Chancellor 

together with her role during the migration crisis in 2015–2016 once 

again overshadowed the Foreign Ministry held by the Social Democrats. 

That has become evident as the attempts of Frank-Walter Steinmeier to 

consult on possible ways of conflict settlement in Ukraine within the 

«Weimar Triangle» in February 2014 as well as directly with the RF 

remained unsuccessful. After Steinmeier’s election as a Federal 

President in February 2017, the SPD leader, ex-minister of economy and 

energy Sigmar Gabriel assumed the Foreign Office. Meanwhile, he did 

not possess significant foreign political experience and remained rather 

reactive in foreign policy terms. This once again put the Chancellery in 

more proactive position with regard to foreign policy decision making. 

Hence, one could conclude that since the beginning of Angela 

Merkel’s chancellorship, the minor coalition partners appear to have less 

space for maneuver within the government and are to limited extent able 

to implement their foreign political agenda.  

Conclusions. Therefore, analysis of some specifics of Germany’s 

coalition foreign policy toward Russia, demonstrates that it includes two 

major «role models» for coalition partners. The first one is related to 

proactive position of minor coalition party, holding the foreign office. 

This provides the party both with ability to influence foreign policy 

decision-making and to demonstrate its ideological standpoints through 

foreign policy decisions. The second role model is rather a sign of 

foreign political dominance of major coalition partner, embodied in the 
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Federal Chancellery’s dominance in foreign affairs. Such scenario means 

that due to several reasons such as position of the Foreign Office within 

the government, position if the Foreign Minister within his own party 

etc. the Federal Chancellor assumes more authority in taking foreign 

policy related decisions. 

Further studies on this topic may be conducted both on different tracks. 

Some of them may include, for instance, a study on principles of 

Germany’s foreign policy toward different states and regions basing on 

the methodology of «coalition foreign policy». Other studies might also 

suggest development scenarios for German foreign policy after the end 

of Angela Merkel’s chancellorship, for instance for the cases if 

«Union90/The Greens» will become a major coalition partner or a 

governing coalition of three parties will be formed on a federal level. 

 

REFERENCES 

 

1. Smith S. et al. Foreign Policy: Theories, Actors, Cases / 

Steve Smith, Amelia Hadfield, Tim Dunne: ed. – Oxford University 

Press, 2008. – 442 c. 

2. Hermann, C. F. Changing course: when governments choose to 

redirect foreign policy / C. F. Hermann // International Studies Quarterly, 

Vol. 34 (Issue 1). – 1990. – C. 3-21.  

3. Kaarbo J. Power and Influence in Foreign Policy Decision 

Making: the Role of Junior Coalition Partners in German and Israeli 

Foreign Policy / J. Kaarbo // International Studies Quarterly, Issue 40. – 

1996. – C. 501-530. 

4. Oppermann K., Brummer K. Patterns of Junior Partner Influence 

on the Foreign Policy of Coalition Governments / K. Oppermann, 

K. Brummer // British Journal of Politics and International Relations, 

Vol. 16. – 2014. – C. 555-571. 

5. Paterson F. Foreign Policy in the Grand Coalition / F. Paterson // 

German Politics, Vol. 19 (Issue 3-4). – 2010. – C. 497–514. 

6. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (Basic Law of 

the Federal Republic of Germany) // Deutscher Bundestag 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.bundestag.de/gg. 



Україна в умовах трансформації міжнародної системи … 

 

83 

7. Forsberg T. From Ostpolitik to ‘frostpolitik’? Merkel, Putin and 

German foreign policy toward Russia [Електронний ресурс] / Tuomas 

Forsberg // International Affairs. – 2016. – Режим доступу: 

https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/ia/INTA9

2_1_02_Forsberg.pdf. 

 

 

V.I. Ostapiak  

Ph.D. in Political Sciences, Associate Professor 

 Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas 

 

COMPREHENSIVE STRATEGIC PARTNERSHIP 

AND PUBLIC ADMINISTRATION 
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cooperation at the international, transregional and global level of 

forming partnerships. 
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A comprehensive study of the conceptual and applied dimensions of 

strategic partnership, which is a special tool for aligning the foreign 

policy of global actors and at the same time serves as one of the effective 

types of international partnership, allows to take into account the 

growing political risks and identify ways to mitigate the effects of global 

destabilization on global actors, identify points of coordination for their 

strategic engagement and to offer programs of cooperation at the 

international, transregional and global level of forming partnerships.  

In general, the essence of the concept of «strategic partnership» 

depends on the status of the participants, the international political, 

economic, security situation and the goals set. Therefore, in practice, we 

can observe the symbolic content of the declared strategic partnership, 



 Львів, 7–8 жовтня 2020 р. 84 

which does not characterize the relations between the parties, but 

demonstrates convergence and helps to support the weaker party by the 

strong actor. In the interstate relations, another interpretation of the 

strategic partnership is presented, which can be compared to the 

interpretation of the concept in business, as cooperation between various 

companies for the achievement of common economic and strategic goals. 

Applied studies of interstate relations make it possible to understand 

strategic partnership depending on the content of the concepts of 

«strategic» and «partnership», in particular, «strategic» is interpreted as 

formulated and agreed long-term goals and effective ways of achieving 

them, and «partnership» is considered as a mutual responsibility within 

joint efforts regarding the same, similar or agreed goals of engagement 

[1]. 

The critical assessment of neo-realistic and neoliberal ideas of 

natural state rivalry and cooperation has made it possible to understand 

the conditions for forming a strategic partnership between different 

actors. In particular, within neo-realism, public policy focuses on gaining 

advantages over competitors and maximizing the protection of its own 

interests, while when it comes to neo-liberalism, state policy is based on 

compromise principles aimed at forming mutual interests [2]. In view of 

the strategic partnership, it should be noted that international actors are 

aware of the need to unite efforts to form coalitions through which they 

can achieve their own foreign policy goals. While the creation of 

supranational entities is considered a demonstration of the political will 

of its members, it does not always guarantee progress in relations with 

other states or within a union. The current level of interstate cooperation 

allows to balance between effective and independent management of 

foreign policy activities while maintaining maximum security and 

opportunities for political and economic development with an acceptable 

level of dependence. The level of interdependence achieved through the 

practical implementation of strategic partnership principles also 

minimizes open armed confrontations, translates them into the level of 

negotiations at the level of either international institutions or 

«situational» coalitions. Thus, strategic partnership between states 

minimizes asymmetric threats in the political, economic and security 

sectors, though it should be noted that neo-realism still focuses on 

ensuring national security via its own efforts as a result of anarchy in the 

international environment. 
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ЦЕНЗУРА В ІНТЕРНЕТІ: ПРАВОВІ ВИКЛИКИ 

ДЛЯ ДЕРЖАВИ  

 

У період стрімкої діджиталізації як міжнародного, так і 

національного права досить гостро постає питання ролі держави у 

реалізації та захисті прав людини у віртуальному середовищі. 

Процес законотворення у сфері регулювання Інтернет-комунікації в 

Україні вимагає якнайшвидше закріпити і дефініювати засади 

політики здійснення контролю в мережі Інтернет і забезпечити 

чітке розмежування способів цензури, які відповідали би 

принципам юридичної передбачуваності та прозорості. 

Дослідження правової природи санкціонованих обмежень у 

кіберпросторі та визначення балансу між належним захистом прав 

індивіда і підтримкою національної безпеки значним чином 

сприятимуть побудові ефективної національної політики цензури в 

Інтернеті.  

Для того, аби зрозуміти правові підстави застосування будь-

яких обмежень в кіберпросторі, варто спочатку встановити обсяг 

інформаційного суверенітету держави. Для цього необхідно 

провести різницю між двома доволі схожими концепціями політики 

безпеки: кібербезпекою та інформаційною безпекою. Існує чітке 

правило – будь-яка інформація є даними, але не всі дані можна 

вважати інформацією. Насправді, інформацією виступають лише 

оброблені дані, яким надано певного значення для конкретного 
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суб’єкта правовідносин. Кібербезпека поширюється не тільки на 

дані, а й на джерела та технології, які залучені для обробки, 

зберігання та поширення інформації. Що стосується інформаційної 

безпеки, то вона спрямована на захист інформації як такої та 

інформаційних систем від незаконного доступу, розповсюдження, 

спотворення, зруйнування та зміни з метою забезпечення 

конфіденційності, цілісності та доступності [1]. Тобто інформаційна 

безпека спрямована лише на конфіденційні автентичні дані, із 

встановленими особливостями доступу. Аби уникнути зловживання 

владою та захистити права людини у віртуальному середовищі, 

державна політика має передбачати законодавче, із дотриманням 

принципу правової визначеності, закріплення вичерпного переліку 

конфіденційної та секретної інформації, яка підлягає державному 

захисту в Інтернеті. Це означає, що лише на таку інформацію 

поширюватимуться засоби цензури, що передбачають цілковиту 

заборону доступу несанкціонованого користувача. Усі інші дані та 

інформація можуть вільно поширюватися, зберігатися та 

оброблятися індивідами і юридичними особами у легітимних цілях. 

Незважаючи на те, що встановлення інформаційного суверенітету є 

виключним правом держави, воно не має обмежувати свободи 

вираження поглядів, права на вільний доступ до мережі Інтернет та 

свободи медіа. Законодавцям необхідно встановити баланс між 

захистом національної безпеки держави і належною реалізацією 

прав своїх громадян.  

Крім того, не всі механізми цензури в Інтернеті розглядають як 

легітимний засіб контролю у кіберпросторі  та інструмент захисту 

інформаційного середовища. Адже незалежно від способу 

контролю: блокування, зняття з публікації, видалення даних, 

фільтрування за ключовими словами чи притаманний ЄС механізм 

notice-and-action, – будь-яке обмеження права онлайн перед 

застосуванням має пройти наступний тест [2]: 

 бути передбаченим законом, тобто відповідати принципам 

передбачуваності та прозорості; 

 носити легітимну мету, наприклад ту, що передбачена 

статтею 19 Міжнародного пакту про громадянські та політичні 

права (захист прав та репутації інших, національна безпека і т.д.); 

 бути необхідним; 
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 бути засобом із найменш обмежуючим характером для 

досягнення відповідної мети (принцип пропорційності). 

Блокування контенту чи будь-які інші легітимні дії з боку 

держави у кіберпросторі оцінюватимуться не тільки з огляду на 

задоволення усіх пунктів тесту, а й на дискреційні повноваження 

держави у кожному конкретному випадку. Зрозуміло, що такі 

повноваження мають певні межі. Наприклад, у справі Wingrove v. 

United Kingdom ЄСПЛ зазначив, що «Високі Договірні Сторони 

мають загалом ширші дискреційні повноваження під час 

регулювання питань свободи висловлювання поглядів, які 

ображають особисті переконання індивідів у сфері моралі, а 

особливо, релігії» [3]. Тобто у більшості випадків, пов’язаних із 

цензурою в Інтернеті, важливе значення має адекватна оцінка 

ситуації самою державою. Адже варто визначити, чи поняття 

надзвичайної суспільної необхідності (pressing social need) 

виправдовує втручання держави у віртуальне середовище 

правовідносин індивідів.  

Дотепер повний перелік правових підстав цензури в мережі 

Інтернет не закріплений жодним міжнародним документом. Із 

одного боку, це дає змогу державам на власний розсуд, але в 

легітимних межах, захищати  права людини у віртуальному 

середовищі. Проте з іншого – широта дискреційних повноважень 

часто призводить до порушень свобод індивідів з боку уряду. 

Ситуація ускладнюється ще й тим, що досить велике коло питань, 

пов’язаних із застосуванням певних видів цензури в кіберпросторі, 

так чи інакше охоплює оціночні поняття («суспільна необхідність», 

наприклад). Їх неможливо чітко і вичерпно дефініювати у 

міжнародному чи національному праві. Вони набувають іншого 

змісту у кожному окремому випадку державного розслідування, 

пристосовуючись до змінюваних обставин. Саме тому завданням 

держави є не тільки прийняття належного законодавства, а й 

забезпечення правильного правового аналізу ситуацій, коли 

комунікація в мережі Інтернет призводить до соціальної 

нестабільності або містить елементи правопорушення.  

Загалом, ефективний контроль правовідносин індивідів в 

Інтернеті залишається актуальною проблемою правотворчості як в 

Україні, так і в  багатьох державах світу. Ми вважаємо, що саме 
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національне право стане поштовхом для систематизації та 

формування загальнообов’язкового характеру норм та принципів, 

які частково вже виробилися завдяки soft-law у міжнародному 

праві.      
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ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ГІБРИДНА ВІЙНА 

 

Після розпаду Радянського Союзу та здобуття незалежності на 

порядку денному в Україні, як і в інших посттоталітарних державах, 

гостро постало питання створення ефективного механізму захисту 

прав та свобод людини і громадянина. Важливим елементом, 

своєрідним «хребтом» такого механізму у кожній демократичній, 

правовій державі є її конституція. Саме тому розділ ІІ  «Права, 

свободи та обов’язки людини і громадянина» чинної Конституції 

України від 28 червня 1996 року, який містить 48 статей, складає 

практично третину від усіх статей українського Основного Закону. 

https://www.ntnu.no/documents/1277317294/0/Digital+sikkerhet_Nils+Karlstad.pdf/04aa7491-536e-40f4-9d73-32b5cd47b98c
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Одна з перших статей зазначеного розділу, а саме стаття 21, 

встановлює, що усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. 

Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. 

Наступні ж статті цього розділу Конституції України деталізують 

питання здійснення окремих прав людини і громадянина, при цьому 

стаття 22 передбачає, що права і свободи людини і громадянина, 

закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. 

Якщо вести мову про здійснення прав людини та громадянина в 

Україні в сучасних умовах, то необхідно не забувати, що з весни 

2014 року і донині триває  російсько-українська гібридна війна. Від 

моменту розпаду Радянського Союзу Росія не припиняла 

здійснення інформаційного впливу на Україну, наслідком якого й 

стало своєрідне «промивання мізків» значної кількості українських 

громадян за допомогою використання засобів масової інформації. 

Тому особливу увагу на нинішньому етапі необхідно звернути на 

те, яким чином українська держава повинна гарантувати 

конституційне право на свободу думки та слова, водночас не 

забуваючи про необхідність захисту інтересів національної безпеки.  

Таким чином, на порядку денному гостро постало питання 

законодавчого врегулювання меж здійснення права на свободу 

думки   думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і 

переконань.  Особливого значення це набуває по відношенню до 

засобів масової інформації в Україні. Як підтверджують висновки 

міжнародної громадської організації «Репортери без кордонів», у 

рейтингу свободи засобів масовох інформації в світі Україна займає 

щораз гірші  позиції. Зокрема, у щорічному звіті за 2009 рік Україна 

займала 89 місце (поряд із Сенегалом), у той час як Російська 

Федерація тоді зайняла 153 місце, а останньою була Еритрея – 175 

місце. Через дев’ять років, у 2018 році, Україна зайняла уже 101 

місце серед 180 держав світу (Росія – 148) , а у 2019 році – 102 місце 

(Росія – 149). Як бачимо, має місце погіршення рейтингу свободи 

засобів масової інформації в Україні, а те, що таке погіршення 

відбувається синхронно з погіршенням зазначеного рейтингу в 

Російській Федерації й взагалі наштовхує на  роздуми щодо 

розвитку демократії в Україні.         

Спробуємо коротко проаналізувати зміни, які мають місце в 

Україні. На сьогодні українська влада не чинить безпосереднього 
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впливу на журналістів та засоби масової інформації, до певної міри 

історією стали так звані темники, в інформаційній політиці ЗМІ 

відчувається значний плюралізм. Проте влада не завжди готова 

сприймати свободу думки та слова як елемент впливу так званої 

«четвертої влади» на суспільство та на владу як таку.  Це 

підтверджується низкою медійних скандалів, які мали місце 

протягом останніх років.  З одного боку, в нових суспільно-

політичних умовах влада змушена бути відкритішою. Однак, з 

другого боку, треба визнати, що жоден з медійних скандалів не 

змусив владоможців до вчинення відповідних дій, що демонструє 

нерозуміння ролі журналістів та засобів масової інформації як таких 

у демократичному суспільстві, ігнорування громадської думки. 

Представники влади не бажають звертати увагу на інформацію ЗМІ 

та громадську думку, демонструючи, що перебування на Олімпі 

влади дозволяє їм стати недоторканими, такими, що володіють 

імунітетом від переслідувань правоохоронними органами.   

Іншою проблемою є те, що в Україні лише декілька років тому 

почало діяти суспільне мовлення на зразок ВВС, ZDF, TF-2, TVP чи 

CBC в Канаді. Факт його створення та успішної діяльності у 

кінцевому підсумку повинен допровадити до двох дуже важливих 

для влади наслідків. По-перше, громадяни усвідомлять, що влада 

насправді підтримує задекларовані нею ідеали. Таким чином, 

наслідком зростання довіри до телебачення стане зростання довіри 

до влади. По-друге, розвиток суспільного мовлення буде 

безпосереднім чинником запровадження цивілізованої редакційної 

політики у приватних засобах масової інформації.   

Здійснимо короткий правовий аналіз ситуації щодо 

гарантування свободи думки та слова в Україні. Стаття 34 

Конституції України, гарантуючи кожному право на свободу думки 

і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, одночасно 

встановлює можливість обмеження їх здійснення в інтересах 

національної безпеки, територіальної цілісності або громадського 

порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для 

охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших 

людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної 

конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості 

правосуддя. Встановлюються обмеження зазначених прав й у 

іншому законодавстві України, зокрема у Законах України «Про 
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друковані засоби масовї інформації (пресу) в Україні», «Про 

інформацію», «Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та 

заборону пропаганди їхньої символіки» та ін. При цьому наслідком 

триваючої російсько-української гібридної війни стало істотне 

збільшення підстав обмеження права на свободу думки та слова.  

Зокрема статтю 3 Закону України «Про друковані засоби масовї 

інформації (пресу) в Україні» доповнено низкою заборон щоло 

використання засобів масової інформації для: закликів до 

захоплення влади, насильницької зміни конституційного ладу або 

територіальної цілісності України; пропаганди війни, насильства та 

жорстокості; пропаганди комуністичного та/або націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої 

символіки; популяризації або пропаганди держави-агресора та її 

органів влади, представників органів влади держави-агресора та 

їхніх дій, що створюють позитивний образ держави-агресора, 

виправдовують чи визнають правомірною окупацію території 

України. Не заперечуючи необхідності запровадження такого 

правообмежувального каталогу, хочемо зазначити, що до 

застосування цих підстав правообмежень треба підходити доволі 

обережно та виважено. Адже, публікуючи наукову статтю у засобах 

масової інформації, виступаючи перед слухачами чи розмовляючи з 

іншою людиною, особа може, внаслідок володіння інформацією чи 

внаслідок впливу пропаганди загрожувати інтересам національної 

безпеки. У той же час в умовах триваючої російсько-української 

гібридної війни може мати місце й інша загроза. Йдеться про те, що 

чинна влада може спокуситися використати наявні у неї засоби 

впливу (спецслужби, правоохоронні органи, суд) з метою боротьби 

з опозицією, замасковуючи таку боротьбу уявними загрозами 

інтересам національної безпеки.  
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ВИКЛИКИ Й ЗАГРОЗИ ЄВРОПЕЙСЬКІЙ БЕЗПЕЦІ 

В РЕГІОНІ ЗАХІДНИХ БАЛКАН 

 

Балкани завжди перебували в центрі уваги основних 

геополітичних гравців. По закінченні «югославських війн» основою 

безпекової стратегії стабілізації регіону стала європейська та 

євроатлантична інтеграція. Протягом 1990-х – на початку 2000-х рр. 

чи неєдиними центрами сили на «шахівниці» Балкан були США та 

ЄС або так званий «колективний» Захід. Однак із закінчення «епохи 

однополярності» Західні Балкани знов опинилися у центрі 

суперництва основних учасників світової політики, викликаного 

загостренням відносин між Росією та Заходом, прагненням 

Туреччини відновити свій вплив у регіоні, економічною експансією 

Китаю, активністю країн Перської затоки. Анексія Криму Росією та 

підтриманий Москвою конфлікт на Сході України, а також 

сирійська кампанія Кремля стали викликом для міжнародного 

порядку та «спусковим курком» для чергового етапу 

геополітичного протистояння на Балканах, де латентні конфлікти 

почали набувати нових форм в контексті сучасних глобальних 

викликів. 

Не менш значущими загрозами європейській безпеці в регіоні 

стали також організована злочинність, корумпованість державних 

інститутів, безробіття, поширення ісламського екстремізму, а також 

потоки нелегальних мігрантів та біженців з Близького Сходу, які 

похитнули стабільність державних кордонів та стали областю 

неприхованої стурбованості з боку ЄС та США.  

Активізація позарегіональних міжнародних гравців на Балканах, 

разом з іншими зазначеними проблемами, вплинули на швидкий 

перегляд європейської політики стосовно країн регіону і сприяли 

поновленню дискурсу про перспективи інтеграції. Нову стратегію 

Європейської Комісії щодо Західних Балкан було представлено 

6 лютого 2018 р. В документі перспективи членства регіону в ЄС 

було віднесено до числа політико-економічних інтересів Союзу та 
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названо «геостратегічною інвестицію» в об’єднану Європу [1]. 

Одним з пріоритетів стратегії стала можливість вступу в ЄС до 

2025 р. Сербії та Чорногорії. Однак, вже у 2019 р. очільники 

європейських держав не змогли дійти єдності про початок 

переговорів про приєднання до ЄС Албанії та Північної Македонії, 

що стало підставою для чергової хвилі євроскептецизму. 

Першочерговим приводом для стурбованості США щодо 

безпеки на Балканах стала окупація Криму Москвою і наростання 

присутності Росії в регіоні. В аналітичній доповіді «Оцінка загрози 

життєвим інтересам США: Росія», чітко зазначено, що інтереси 

Росії на Західних Балканах «суперечать» прагненню США та ЄС 

встановити тісні зв’язки між регіоном та трансатлантичною 

спільнотою. Для недопущення інтеграції Росія «роздмухувала 

існуючу етнічну, історичну, та релігійну напругу», прагнула посіяти 

нестабільність та недовіру до західних інститутів [2]. Кремль 

звинувачувався у постачанні озброєння Сербії, спробі державного 

перевороту напередодні вступу Чорногорії до НАТО, підживленні 

народного невдоволення у Македонії [3] та ін.  

Стратегічні пріоритети США з підтримки безпеки на Балканах 

були сформульовані у стратегії Атлантичної ради [4], презентованій 

у 2017 р. Головні меседжі – збільшення американської військової 

присутності в регіоні, «історичне зближення» між США та Сербією, 

а також повернення репутації «чесного брокера», що слід розуміти 

як активізацію посередницької ролі Вашингтону у врегулюванні 

регіональних проблем. Включаючи питання міжнародного визнання 

Косово, що перешкоджає європейській інтеграції регіону [4]. 

Росія належить до числа традиційних гравців в регіоні, нині її 

стратегічна присутність на Балканах зумовлена дією принаймні 

трьох чинників. 

1. На дипломатичному рівні. У тому числі, через участь у Раді 

Безпеки ООН, де Росія неодноразово застосовувала право вето під 

час голосування щодо незалежності Косово. 

2. Культурно-історичні зв’язки з багатьма народами Південно-

Східної Європи. Росія активно використовує історичну спадщину, 

прагнучи оживити свою історичну роль захисниці південних 

слов’ян для чого звертається до актуалізації дискурсу слов’янської 

єдності і православної культури. 
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3. Економічний вплив. Не зважаючи на те, що Кремль не 

відіграє помітної ролі в економічному розвитку Західних Балкан, 

Росія – основний експортер енергоресурсів в регіон. Європейські 

країни донині залежать від російського газу. «Турецький потік», 

який мав на меті виключити транзитний потенціал України, значно 

посилює геоекономічний вплив Москви в регіоні. 

4. Військово-технічне співробітництво. Ключовим партнером 

Росії в Західних Балканах завжди була Сербія. Попри те, що 

президент А. Вучич неодноразово підкреслював про підтримку 

Белградом військового нейтралітету, між країнами розвивається 

співробітництво у сфері безпеки та оборони. 

Сферами впливу Туреччини є, як правило, Албанія, Боснія, 

Косово, а також мусульманські спільноти в інших країнах. 

Водночас, зв’язки Анкари активно розвиваються з усіма державами 

регіону. Без поділу їх, на відміну від ЄС, на «більш демократичні та 

успішні» та «менш демократичні та успішні», що на тлі чергової 

хвилі «автократизації» політичних режимів Балкан, є привабливою 

платформою для співпраці. 

Порівняно новим гравцем на Балканах є Китай, чий інтерес 

полягає у полегшенні транспортування товарів на ринки Європи. 

Виступаючі одним з найбільших інвесторів у Сербії, Чорногорії, 

Боснії, Пекін розраховує на включення країн регіону до Євросоюзу, 

що створить сприятливі умови для виходу китайських компаній на 

ринки ЄС. Відносини Китаю з Сербією виступають своєрідним 

«четвертим стовпом» зовнішньої політики Белграду. Для ЄС та 

США головна загроза полягає у поступовій створенні Пекіном 

регіону, який перебуватиме у неоколоніальній формі залежності від 

Піднебесної, що посилить вплив Китаю в Європі, у тому числі, в 

контексті глобального торгівельного протистояння зі США. 

Таким чином, в умовах стрімких змін глобального контексту 

світової політики Балканський регіон знов опинився на вістрі 

конфлікту інтересів світових центрів сили. Відновлення 

зацікавленості ЄС та США до Західних Балкан, зумовлене низкою 

викликів європейській безпеці, має поза сумнівом позитивний 

характер. Однак, у самому регіоні існує сильна історична модель 

пошуку партнерів та покровителів, яка нині активно 

використовується і гальмує проведення демократичних реформ. 

Центральна ось геополітичного протистояння на Балканах 
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пролягає сьогодні між ЄС та НАТО, з одного боку, та Росією – з 

іншого. Інші актори мають свою зацікавленість від можливості 

виходу на ринки ЄС та активної участі у європейських справах. 

Посилення російської присутності в регіоні також зумовлене не 

тільки протидією розширенню НАТО (яке де-факто відбулося), а й 

можливістю впливати на європейську безпеку, у тому числі, 

завдяки великим енергетичним проектам. 

«Повернення» США до балканських справ спрямоване на 

усунення перешкод для подальшої євроатлантичної інтеграції 

(вирішення непримиримого конфлікту між Сербією та Косово), 

проведення внутрішніх реформ та зміцнення європейської безпеки. 

Водночас, не варто недооцінювати й контрєвропейські тенденції, 

спричинені посиленням автократичних політичних режимів в 

регіоні. На підтримку безпеки на Балканах будуть впливати 

глобальні чинники, серед яких: конфронтація Росії та Заходу, 

перегляд відносин між Америкою та Європою, посилення 

конкуренції між США та Китаєм, загострення міграційної кризи. 

Ще одним викликом для розширення ЄС може стати пандемія 

коронавірусу COVID-19, що здатна девальвувати ідеї європейської 

солідарності, спричинити посилення кордонів та ізоляційні настрої. 

Ці та інші чинники можуть відтермінувати розширення Євросоюзу 

на довгострокову перспективу та суттєво вплинути подальшу 

стабільність Західних Балкан. 
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ЗАГРОЗИ ЕНЕРГЕТИЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ 

ТА ЄВРОПИ У ПОЛІТИЧНІЙ КАРИКАТУРІ 

СЕРГІЯ ЙОЛКІНА 

 

Питання енергетичної безпеки є ключовими для будь-якої 

країни світу, вони складають значну частку національної безпеки 

загалом. Для України та Європи вони особливо загострились в 

умовах зростаючої залежності від поставок російського газу і 

нафти, а також агресивної зовнішньої політики Російської 

Федерації. 

Проблеми енергетичної безпеки є предметом зацікавлення не 

лише відповідних державних структур, фахівців та експертів, а й 

широкої громадськості. Тематика активно висвітлюється у ЗМІ, у 

тому числі за допомогою візуальних матеріалів. Нами досліджені 

особливості репрезентації загроз енергетичній безпеці України та 

ЄС початку ХХІ ст. у політичній карикатурі російського 

художника-карикатуриста Сергія Йолкіна. 

С.В. Йолкін (С.В. Ёлкин) народився у м. Воркута 1962 р. За 

фахом – архітектор-містобудівник, однак від початку 1990-х років 

малює сатиричні малюнки для таких видань як «Известия», 

«Российская газета», «Ведомости», The Moscow Times, The 

Guardian, The Economist та ін. 2016 року видає книгу «Двоголова 

Росія. Історія в картинках», у якій у більш ніж 200 карикатурах 

відображена історія Росії часів президентства В. Путіна [5]. 

Впродовж останніх років малює щоденні політичні карикатури для 

інтернет-видань «Deutsche Welle» і «Радіо «Свобода». 2017 року С. 
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Йолкін стає лауреатом Free Media Awards – премії незалежної 

журналістики у Східній Європі і на пострадянському просторі. Його 

карикатури користуються великою популярністю серед інтернет-

користувачів (він має 4969 друзів Facebook, за його сторінкою 

стежать 55746 ос. (вересень 2020 р.); на запит «карикатура Сергея 

Ёлкина» пошукова система Google видає 134 тис. результатів, на 

запит «Сергей Ёлкин» – 186 тис. результатів (вересень 2020 р.)). 

Об’єктами висміювання художника виступають політичні 

лідери сучасної Росії, її внутрішня і зовнішня політика. Карикатури 

С. Йолкіна розвінчують офіційний політичний наратив і 

продукований підконтрольними російській владі ЗМІ імідж 

В. Путіна як потужного, компетентного, сильного політичного 

лідера. Вони створюють паралельний політичний дискурс 

російської політики, альтернативний офіційним ЗМІ. Водночас 

особливістю художнього стилю С. Йолкіна є відсутність у його 

малюнках морального осуду та приниження зображуваних 

персонажів. Автор лише пильно стежить за поточними подіями, і за 

допомогою візуальних метафор висвітлює дії політиків і їх наслідки 

[13, р. 190, 192]. 

Поза увагою С. Йолкіна не залишаються політики і політика 

країн Заходу, глобальні і локальні конфлікти сьогодення. Низка 

карикатур відображає виклики енергетичної безпеки України та 

Європи, які постали перед ними у зв’язку з будівництвом Росією 

шельфового газогону «Північний потік-2». Інернет-сторінку 

німецької державної радіостанції «Deutsche Welle», доступну 

тридцятьма мовами світу, де розміщені досліджувані карикатури, 

щодня відвідує 197 млн читачів [14]. 

Спорудження «Газпромом», який володіє виключними правами 

на експорт природного газу з Росії, другої гілки морського 

газопроводу «Північний потік» триває з 2017 р. і, за оцінками 

російських експертів, буде повністю завершено до кінця 2020 р. 

«Північний потік-2» об’єктивно створює для країн Європи численні 

загрози політичного, економічного, енергетичного і екологічного 

характеру. Для України початок його експлуатації означає втрату її 

колишнього місця і функції у системі газового ринку і архітектурі 

маршрутів газопостачання. Поставки газу в Європу в обхід 

української газотранспортної системи нівелюють потенціал України 
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як транзитної держави і ведуть до значних фінансових втрат. 

«Північний потік-2» вносить розбрат у солідарність членів ЄС. 

Частина з них (в основному, країни Східної Європи) вбачають у 

проєкті загрозу власній енергетичній безпеці, тоді як інші (в 

основному, країни Західної Європи) очікують від нього істотного 

здешевлення газу для споживачів та економії мільярдів євро [15]. 

Аргументуючи свою позицію, противники спорудження 

«Північного потоку-2» акцентують увагу на тому, що воно 

суперечить енергетичній політиці ЄС, зменшує диверсифікацію 

газового ринку Європи, збільшує її політичну залежність від Росії. 

Купівля газу в обхід України в умовах російської агресії на сході 

країни ставить перед країнами Західної Європи і питання 

морального характеру. 

Як найбільший у світі споживач російського газу максимально 

зацікавленою у будівництві газогону є Німеччина. Саме вона 

найчастіше фігурую на карикатурах С. Йолкіна як головний лобіст 

«Північного потоку-2» [1; 6; 7]. Натомість поза Європою основними 

опонентом будівництва газопроводу є США. Сьогодні завдяки 

видобутку сланцевого газу Сполучені Штати є однією з провідних 

країн-експортерів природного газу. Присутність на європейському 

ринку американського скрапленого газу різко зменшує енергетичну 

залежність країн ЄС від Росії. Його імпорт не потребує 

використання звиклих газопроводів. Опір США будівництву 

«Північного потоку-2» має і економічні (боротьба за газовий ринок 

ЄС), і геополітичні (боротьба проти використання Росією 

постачання газу як інструменту політичного тиску на країни 

Європи) причини. На малюнку липня 2017 р. С. Йолкін презентує 

ситуацію, коли ЄС в особі канцлерки Німеччини А. Меркель 

виявився між двома вогнями: США і Росії в особі президентів Д. 

Трампа і В. Путіна відповідно [6]. 

Через рік, у липні 2018 р., реагуючи на слова Д. Трампа, 

художник зображає А. Меркель «газовою» заручницею В. Путіна 

[7]. Попри усвідомлення ризиків, пов’язаних із тісною залежністю 

від поставок російського газу, в умовах американських санкцій 

проти європейських компаній – учасників будівництва «Північного 

потоку-2» і формальної вимоги збереження транзиту газу через 

Україну, Німеччина вбачає в останньому запоруку стабільності 

своєї енергетичної системи. Не дивлячись на тиск з боку США, а 
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також окремих німецьких політичних партій і частини 

Європарламенту, А. Меркель методично підтримує спорудження 

газопроводу. С. Йолкін влучно підмічає, що газова труба, 

прокладена в Європу крізь відчинені двері Німеччини, вже не 

дозволить їм зачинитися, і російська присутність в енергетичній, 

політичній, економічній сфері ЄС уже неминуча [1].  

Карикатурист з оптимізмом реагує на внесення змін до Газової 

директиви Радою ЄС у квітні 2019 р., які поширили норми 

функціонування газопроводів всередині Об’єднаної Європи на 

«Північний потік-2». Вимоги анбандлінгу, доступу третіх компаній, 

встановлення тарифів німецьким регулятором і посилення 

прозорості функціонування газогону мали б, на думку С. Йолкіна, 

значно ускладнити, а бо й унеможливити будівництво «Північного 

потоку-2». Звертаючись до епізоду з одного з популярних 

мультиплікаційних фільмів радянського періоду, автор недвозначно 

демонструє, як Газова директива перекриває кисень проєкту 

«Газпрому» [2]. 

Однак зміна юридичних підстав спорудження «Північного 

потоку-2» лише відсунула в часі проектні терміни запуску його в 

експлуатацію. Дозвіл Копенгагена на будівництво частини 

газопроводу континентальним шельфом Данії, в якому він 

методично відмовляв Росії впродовж кількох років, зрештою був 

даний наприкінці жовтня 2019 р. Рефлексією С. Йолкіна на рішення 

Данії стала карикатура, що обігрує на новий лад історію 

шекспірівського принца Гамлета, який у роздумах «бути чи не 

бути» сидить на трубі газопроводу поруч з черепом бідного Йорика 

[4]. В умовах, коли всі європейські країни, територіальними водами 

яких проходить «Північний потік-2», дали «Газпрому» всі дозволи, 

єдиним фактором, який може перешкодити його запуску, 

залишаються санкції Сполучених Штатів, спрямовані проти 

компаній і осіб, які беруть участь у будівництві [10; 11]. Оборонний 

бюджет США 2020 р. передбачає кошти на санкції проти 

російських газопроводів «Північний потік-2» і «Турецький потік». 

У контексті енергетичної безпеки ЄС С.Йолкін також звертає 

увагу на явище т. зв. шредеризму – загравання західних політиків з 

Москвою з метою отримання енергоресурсів при ігноруванні 

справжніх геополітичних цілей Росії. Особисте збагачення за 
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рахунок виплат «Газпрому» або «Роснафти» такі діячі цінують 

вище за європейську безпеку та єдність [8]. 

Поза проблемою спорудження «Північного потоку-2» С. Йолкін 

у своїх карикатурах акцентує увагу на загальній газовій стратегії 

Кремля, його наполегливому прагненні використовувати важелі 

енергетичної дипломатії для реалізації далекоглядних стратегічних 

цілей Росії щодо Європи. Експорт газу російське керівництво може 

використовувати як інструмент шантажу ЄС, політичного тиску на 

Брюссель, а в умовах російсько-української війни, і як засіб ведення 

гібридної війни. «Газпром» у представленні російського 

карикатуриста постає таким собі «ручним монстром Володимира 

Путіна» [3]. Спочатку відмова від будівництва «Південного потоку» 

з огляду на позицію Болгарії та інших країн ЄС, запуск на початку 

2020 р. «Турецького потоку», і реанімація під виглядом другої його 

гілки ідеї «Південного потоку» свідчить про непогамовне бажання 

Москви позбавити Україну всього її транзитного потенціалу [12]. 

Називаючи президента В. Путіна «російським газотворцем», 

С. Йолкін висміює його готовність спорудити «хоча б якийсь потік» 

[9], без огляду на фінансові видатки, керуючись лише політичними 

цілями. 

Таким чином, карикатури С. Йолкіна, будучи відгуком на 

актуальні події, відображають основні загрози, пов’язані з 

перспективами втрати енергетичної незалежності Європи, 

нівелюванням статусу України як транзитної держави, 

інструменталізацією російської енергетичної політики задля 

досягнення стратегічних політичних цілей Кремля. 
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БЕЗПЕКА БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ 

 

Сьогодні безпека має всеосяжний характер й охоплює не лише 

військові аспекти, а й політичні, економічні, соціальні, науково-

технологічні, інформаційні, екологічні, культурні та гуманітарні 

фактори. У складній взаємодії усіх елементів безпеки функція 

кожного може змінюватися залежно від особливостей внутрішнього 

розвитку країни й міжнародної ситуації. Крім того, ці елементи 

безпеки тісно взаємопов’язані. 

Безпека в новій ері – це складне поняття, тому що її неможливо 

зрозуміти як національну безпеку (держави) без розуміння моделі 

міжнародної взаємозалежності безпеки, включаючи регіональну. 

Зважаючи на це питання теорія комплексу регіональної безпеки 

(Regional security complex theory) дає інший погляд на структуру 

безпеки, оцінюючи відносний баланс сил та взаємних відносин 

всередині та між останніми регіональними та глобальними 

тенденціями безпеки. Проблеми безпеки в теорії комплексу 

регіональної безпеки розглядається не на значній відстані від них, а 

якраз навпаки, в безпосередній близькості до того чи іншого 

регіону. Безпека кожного актора в регіоні знаходиться в тісній і 

взаємній залежності від інших акторів [2].  

Так, транзитне розташування БЧР викликає геополітичний 

інтерес у великих держав і геоекономічних блоків, тому особливо 

важливою є безпека регіону. Європейська безпеки Балто-

чорноморського регіону сьогодні складається з кількох 

взаємозалежних складників. Зв’язки між ними є багатовимірними й 

не завжди добре скоординованими. Такими складниками, що 

забезпечують стабільність безпекового середовища у Європі  є 

ОБСЄ, НАТО, РЄ та ЄС [1]. Кожна з організацій має відповідні 

сфери впливу, так лише НАТО вважається організацією з достатнім 

військовим потенціалом, тоді як РЄ та ОБСЄ, ЄС є набагато менш 

конфронтаційними та майже виключно невійськовими. Однак, саме 

ЄС має набагато більш високий потенціал та значно більшу 

кількість ресурсів у своєму розпорядженні, ніж РЄ чи ОБСЄ. Усі 
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три організації переважно цивільні з лише невеликими і досить 

незначними військовими функціями та можливостями, і всі 

віддають перевагу превентивним, а не коригуючим і особливо 

каральним підходам. 

Крім цього існує низка розроблених геополітичних підходів у 

дослідженні Балто-чорноморського регіону та проблем регіону, як 

українськими так і іноземними вчених. Незважаючи на складнощі 

та розбіжності у визначенні чітких геополітичних меж регіону, 

спільним для досліджень регіону є виокремлення одних і тих ж 

проблем – Росія, як основина загроза регіональній безпеці.  

Варто виділити, що ворожа політика Росії пострадянський 

період являється деструктивним чинником побудови безпеки у 

регіоні. Немає жодного регіонального конфлікту у якому б на пряму 

або опосередковано не була задіяна Росія. «Російський чинник» 

став значним фактором впливу не лише на зовнішню, а й на 

внутрішню політику держав регіону. Відносини між Росією і 

країнами регіону визначаються важливим елементом міжнародної 

стабільності в розбудові нової архітектури європейської безпеки, 

яку Росія намагається демонтувати і за своїм значенням виходять за 

межі суто двосторонніх відносин. Очевидним є те, що Росія вороже 

сприймає будь-який інтеграційний проект на пострадянському 

просторі без своєї участі Також довгий час світова спільнота 

намагалась врегулювати «заморожені конфлікти» офіційно не 

враховуючи основного факту – всі конфлікти на пострадянському 

просторі підтримуються і існують за підтримки РФ, в силу цього 

будь-які перемовини стосовно мирного врегулювання 

(Придністров’я, південь Грузії та ін.) не мали і не могли мати 

успіху. Тоді як ескалація російсько-українського конфлікту 

викликала зрушення не тільки в регіональній, а й в глобальній 

політиці.  

Важливою частиною російської політики є Український вектор, 

за словами О. Сушка, можна виділити три компоненти «російського 

чинника»: по-перше, це політика Росії стосовно України, метою 

якої є запобігання або як мінімум гальмування дрейфу України в бік 

Заходу; по-друге, сприйняття російського чинника провідними 

європейськими гравцями і зумовлене цим бачення перспективи 

політико-економічної структуризації Сходу Європи; по-третє, 
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російський чинник як сукупність внутрішніх факторів в самій 

Україні, які впливають істотно на політичний ландшафт, настрої 

громадської думки та економічні інтереси [3]. 

Розглядаючи позицію  України і її вагому роль в регіональному 

просторі Балто-Чорноморського регіону, як лідера зазначаються ще 

в геополітичних концепціях українських вчених ХХ ст. У нових 

геополітичних умовах Україна здійснює пошук можливостей для 

динамічного розвитку. Незважаючи на те, що Україна підписала 

угоду про асоціацію з ЄС і є учасником низки європейських 

програм, вона залишається незахищеною. Тому, динаміка сучасної 

політичної та безпекової ситуації, особливо після агресії на сході 

України та анексії Криму, значною мірою актуалізує для України 

необхідність поглибити співпрацю на регіональному рівні. 

Наявність України у європейському регіональному утворенні 

ставить під сумнів гегемонію Росії, а разом з тим обтяжує ЄС 

безпековим дискурсом стосовно пошуку нового балансу. 
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російських публіцистів, журналістів та науковців спостерігається 

значне пожвавлення інтересу до теми націоналізму в Республіці 

Білорусь. В період 1990-х – початку 2000-х років націоналізм в 

Білорусі, за визначенням російського дослідника проблем 

націоналізму Максіма Кірчанова, – належав до числа політично 

невидимих факторів [1, с. 67], а сам проект побудови національної 

держави пропонований націоналістичними силами став 

неактуальним і поступився місцем проросійському. 

Після подій  в Україні 2014 року та зростання економічного і 

політичного тиску на Білорусь зі сторони Росії,  поступово зазнали 

змін підходи білоруської влади до питання національної 

ідентичності, символів, білоруської мови та історії. Це дало 

підстави говорити про виникнення феномену так званої «м’якої 

білорусизації», яку директор Білоруського інституту стратегічних 

досліджень (BISS) Пьотр Рудковскі назвав: «ідеологією Білорусі в 

період російсько-українського конфлікту» [2]. 

Звернення до національних символів, історії негативно 

сприймаються російською стороною і трактується, як 

протиставлення «російськості» та відхід від так званого «русского 

міра». У результаті, в російських інтернет-ЗМІ почали з’являтися 

матеріали, головною темою яких стала проблема ущемлення 

російської мови в Білорусі, а також критика будь-яких проявів 

білоруського націоналізму.  

Варто відзначити, що тема націоналізму – лише складова 

інформаційної антибілоруської кампанії в російських ЗМІ. Як 

зазначає білоруський науковець Александр Косов, тема білорусько-

російських протиріч актуалізується в ЗМІ РФ у періоди загострення 

міждержавних, нафтогазових, торгових чи інших суперечок, що  

сприяє формуванню у росіян ще одного негативного стереотипу 

щодо білорусів [3, с. 256]. 

Якщо раніше очевидна дезінформація та інформаційні атаки на 

Білорусь були лише спорадичними і притаманними окремим 

маргінальним російським ЗМІ, то на сучасному етапі дослідники 

відзначають зростання кількості  матеріалів, які містять принизливі 

твердження про білоруську державу, білоруський народ, мову, 

культуру і відкрито ставлять під сумнів суверенітет Білорусі та 

акцентують увагу на посиленні націоналістичних і антиросійських 
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настроїв в республіці [4].   

Одними із найпопулярніших російських інтернет-ЗМІ, на яких 

розміщена значна кількість текстів присвячених темі білоруського 

націоналізму є Regnum
3
 та Lenta.ru

4
. 

Як показує моніторинг окремих публікацій на даних ресурсах, 

загострення антибілоруської риторики, яку деякі аналітики 

оцінюють як повноцінну інформаційну війну, збіглося в часі 

спершу із активними військовими діями в Україні, а згодом – із 

погіршенням білорусько-російських відносин, зокрема, чергової 

нафтової кризи та проблемами російсько-білоруської інтеграції. У 

статях присвячених темі білоруського націоналізму звертається 

увага на активізацію добровольчих об’єднань націоналістів та 

відзначається, що війна на Донбасі дала поштовх поширенню в 

республіці національної риторики. Вказано, що «влада Білорусі 

взяла на озброєння історичні символи, які традиційно 

використовувалися націоналістично налаштованою опозицією і 

раніше знаходилися під негласною забороною» [5]. В цьому 

контексті, можна спостерігати зверхність у ставленні авторів 

публікацій та іронічний тон, що проявляється у вживанні виразів: 

«свядомі», «містечкові націоналісти», «Україна-2» і т.д. 

Характерним, для таких публікацій, є використання риторики 

спрямованої на дискредитацію самої ідеї існування незалежної 

Білорусі, білоруського народу, як окремого етносу, носія власних 

цінностей та символіки, які підкреслюють національну 

приналежність: «білорусизатори» – руйнівники цивілізаційної 

єдності білорусів і росіян, оскаженілі мовні русофоби і злісні 

противники Союзної держави, а, відповідно, руйнівники і 

білоруської ідентичності. Їх можна назвати «білорусизаторськими» 

бандерівцями [8]. Зазначимо, що просування у згаданих інтернет-

                                                      
3 Російське федеральне інформаційне агентство, яке розповсюджує новини про 

події в Росії та за кордоном та публікує коментарі на соціально-політичні теми. За 

даними порталу LiveInternet.ru, згідно з даними за березень 2020 року, кількість 

переглядів ресурсу склала майже 51,6 млн переглядів і 20,4 млн відвідувачів [6].  
4 Одне з найпопулярніших російських новинних інтернет-видань, яке 

висвітлює внутрішньо російські та світові події. Білоруська тематика, як і 

українська, розміщена в розділі «Бывший СРСР». Відповідно до статистичних 

даних, за березень 2020 року, кількість переглядів ресурсу склала більше 598,7 млн 

переглядів і 76 млн відвідувачів [7]. 
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ЗМІ міфу про «білоруських націоналістів-русофобів» є ідентичним 

із підтримкою теми про «агресивних українських нацистів». 

Загалом, будь-які прояви національної ідентичності 

відображаються (цими ресурсами) в негативному світлі. Зокрема 

зростання популярності білоруського національного одягу та 

орнаменту, на переконання авторів статей свідчать про те,  що 

«білоруський націоналізм розвивається за українським взірцем, про 

що, з-поміж іншого, свідчать щорічні «Дні вишиванок», які 

відбуваються в Білорусі за підтримки влади» [9; 10]. 

Чимала увага звертається на проблему білоруської мови,  

акцентується на переслідуванні за вживання російської мови в 

Білорусі, стверджується, що «принципова «білоруськомовність» в 

переважній більшості випадків свідчить про цілком визначені 

політичні погляди носія» [11]. В публікаціях констатується, що 

«влада Білорусі проводить політику насильницької «білорусизації», 

переслідуючи противників насаджування «мови»» [12]. При цьому, 

відповідальність на зростання націоналістичних тенденцій 

покладається на президента Александра Лукашенка «лейтмотивом 

націоналістичної риторики якого після 2014 року стала фраза «ми 

не русскіє, ми белорусскіє»» [13].  

Таким чином, спроба аналізу контенту обраних російських  

інтернет-ЗМІ дає змогу стверджувати, що характерною рисою для 

статей на тему білоруського націоналізму є однозначно негативна 

оцінка даного явища. В розглянутих публікаціях зустрічаються 

часті співставлення та порівняння українського та білоруського 

націоналізмів, припущення, що в Білорусі події можуть 

розгортатися за українським сценарієм, демонструється зверхнє та 

іронічне ставлення авторів матеріалів до білоруської національної 

символіки, мови та державності.  
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СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ  

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 

 

Соціально-економічні процеси зумовлюють зміни у суспільстві і 

економіці, які відображаються на рівні життя учасників цих 

процесів. Вони впливають на добробут населення, політичну та 

економічну стабільність, безпеку, тощо. Особливістю соціально-

економічних процесів є їх тісний зв'язок з діяльністю підприємств, 

національно-державних систем, регіонів, що визначає масштаби, 

рівень, темпи і цілі змін.   

Соціальні процеси характеризують процеси, що виникають у 

соціальній сфері життя суспільства, відбуваються між людиною і 

суспільним середовищем. Економічні процеси відображають процес 

розвитку матеріального виробництва і властивих йому 

продуктивних сил та виробничих відносин, що складаються на їх 

основі. Соціальні та економічні процеси взаємопов’язані. Адже 

економічна ефективність економічної системи буде зростати, коли 

будуть найбільш повно задоволені соціальні потреби членів 

суспільства.  Рівень і якість життя людей визначають зміни, які є 

результатом економічної політики. Тому досліджувати дані процеси 

потрібно комплексно. Сьогодні в більшості розвинутих країн світу 

існує соціально-орієнтована ринкова економіка, спрямована на 

задоволення потреб, інтересів людини, розвиток особистості, 

економічне зростання, соціальний прогрес, підвищення рівня життя 

https://regnum.ru/%20news/polit/2865683.html
https://regnum.ru/%20news/polit/2865683.html
https://lenta.ru/articles/%202019/08/14/belorussization/
https://lenta.ru/articles/%202019/08/14/belorussization/
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[5].  

У ринкових умовах важливим завданням є оцінка впливу 

соціально-економічних процесів на  розвиток країни та її регіонів. 

Дослідження рівня соціально-економічного розвитку регіонів є 

одним з найбільш складних у регіональній економіці. Для 

створення стратегії розвитку регіону, подолання диспропорцій його 

розвитку, необхідні дані про соціально-економічний стан регіону, 

його можливості, ресурси [5]. Тобто потрібно обрати чинники, які 

характеризуватимуть економічні процеси і соціальні явища на рівні 

регіону та обрати методи, за допомогою яких можна зробити 

висновок про соціально-економічний стан регіону.  

Найбільш поширеними методиками оцінювання соціально-

економічного розвитку регіонів є: рейтингова оцінка регіону; 

методика розрахунку інтегральних показників по всій сукупності 

показників, а також по окремих групах; методика аналізу ієрархій. 

Перераховані методики дають змогу виявити розвинені та 

нерозвинені регіони, диспропорції їх розвитку, виділити найбільш 

значущі групи показників соціально-економічної ситуації. 

Методики використовують набір показників, розрахованих на базі 

офіційної статистичної інформації [1] та закону України «Про 

стимулювання розвитку регіонів» [3]. 

Пропонується для оцінки соціально-економічного розвитку 

регіонів застосувати набір показників, розрахованих на базі 

офіційної статистичної інформації [1] та Міністерства розвитку 

громад та територій України [4] і розглядати  показники на одну 

особу населення, згідно [2] вони більш об’єктивно характеризують 

рівень економічного розвитку регіону. 

До чинників, які характеризують економічний стан обрано 

показники, які характеризують економічну ефективність області, 

інвестиційно-інноваційний розвиток та фінансову самодостатність 

регіону: 

1. Валовий регіональний продукт (у фактичних цінах) у 

розрахунку на одну особу населення; 

2. Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на 

одну особу населення; 

3. Обсяг виробництва продукції сільського господарства на 

100 гектарів сільськогосподарських;  
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4. Обсяг виконаних будівельних робіт у розрахунку на одну 

особу населення;  

5. Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного 

бюджету) у розрахунку на одну особу населення; 

6. Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну 

особу; 

7. Частка реалізованої інноваційної продукції у загальному 

обсязі реалізованої промислової продукції; 

8. Обсяг експорту товарів у розрахунку на одну особу 

населення; 

9. Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку 

на одиницю населення; 

10. Капітальні видатки місцевих бюджетів (без трансфертів з 

державного бюджету) у розрахунку на одну особу населення. 

До блоку соціальних показників віднесено чинники, які 

характеризують  ефективність ринку праці, розвиток 

інфраструктури, доступність та якість послуг у сфері освіти, 

доступність та якість послуг у сфері охорони здоров’я, соціальний 

захист та безпеку: 

1. Наявний дохід населення у розрахунку на одну особу 

населення; 

2. Рівень безробіття населення у віці 15–70 років (за 

методологією міжнародної організації праці), відсотків до 

економічно активного населення відповідного віку;  

3. Рівень зайнятості населення у віці 15–70 років (за 

методологією міжнародної організації праці), відсотків до 

економічно активного населення відповідного віку;  

4. Частка міських домогосподарств, які мають доступ до 

інтернету вдома, відсотків до загальної кількості таких 

домогосподарств;  

5. Частка сільських домогосподарств, які мають доступ до 

інтернету вдома, відсотків до загальної кількості таких 

домогосподарств;  

6. Загальна площа житлового фонду у розрахунку на одну 

особу населення, кв. м; 

7. Кількість учнів, слухачів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти у розрахунку на 10000 населення; 
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8. Кількість студентів закладів вищої освіти у розрахунку на 

10000 населення; 

9. Загальний коефіцієнт смертності на 1 тис. осіб наявного 

населення;  

10. Кількість живонароджених на 1 тис. осіб наявного 

населення; 

11. Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів на 

10 тис. осіб населення;  

12. Рівень охоплення соціальними послугами осіб, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, територіальними 

центрами соціального обслуговування, відсотків до загальної 

кількості таких осіб; 

13. Кількість кримінальних правопорушень вчинених проти 

життя та здоров’я особи на 10 тис. осіб населення. 

З метою прийняття більш обґрунтованих управлінських рішень, 

підвищення їх адекватності, збільшення точності характеристики 

соціально-економічного розвитку регіону та врахування його 

особливостей, пропонується використати додатково, наприклад, 

показники «географічне розташування регіону», «політика місцевої 

адміністрації», «доступ до ресурсів», «збройна агресія» тощо.  

Для цього слід використовувати методи, орієнтовані на 

побудову моделей, що враховують неповноту і неточність вхідних 

даних.  До таких, зокрема, відноситься теорія нечітких множин та 

нечіткої логіки. З позиції виміру соціально-економічних 

характеристик теорія нечітких множин дозволить описати 

показники регіону, які мають нечіткі межі або є якісними, як 

наприклад «ефективний проект», «рівень корупції», «доступ до 

ресурсів», «політика місцевої адміністрації». Невизначеність, яка 

присутня в значеннях цих слів (лінгвістичних змінних), 

використовується для вираження додаткової гнучкості, яку можна 

виразити точними кількісними значеннями, використовуючи 

функцію належності. Таким чином, кожна з нечітких множин 

припускає в загальному випадку неоднозначне уявлення, що 

відображає суб’єктивну точку зору в конкретній практичній 

ситуації [6]. 

Отже, даний підхід дасть змогу врахувати додаткові чинники 

для точнішої соціально-економічної характеристики регіону, 

зважити на його регіональну специфіку. Це дозволить  приймати 
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оперативні управлінські рішення щодо вирішення проблемних 

питань, подолання негативних тенденцій та розв’язання найбільш 

гострих соціально-економічних проблем. 
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ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНОГО 

АГЕНТСТВА З ПОНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ 

(IRENA)У ЗАБЕЗПЕЧЕНІ БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА 

 

На початку 21 століття стало зрозумілим, що попереду стоїть 

вирішення глобального завдання, а саме запровадженні екологічно 

чистих технологій для забезпечення безпеки проживання людей на 

планеті Земля. Це справді стало пріоритетним завданням. Ситуація 

в Пекіні стала настільки критичною, що через смог стало 

неможливо побачити сусідню будівлю, а дихати повітрям взагалі 

стало шкідливо для здоров’я.  В Бангладеші відбулось масове 
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отруєння громадян через високий вміст миш’яку в системі 

водопостачання. На думку вчених урагани Айвен» і «Катріна» були 

лише першими «тривожними дзвониками» пов’язаними з 

прийдешньою катастрофою, глобальним потеплінням. Альберт Гор 

закликав світову спільноту діяти як ніколи мобільно і рішуче. 

Перші кроки не забарились, підприємці почали інвестувати в 

розробку екологічно чистих технологій і інвестували в цю сфери 

більш як 50 мільярдів доларів. Це був початок боротьби за «Чистий 

світ».  

Для сприяння розвитку АЕ У 2009 році було засноване 

Міжнародне агентство з поновлюваних джерел енергії (IRENA), яке 

є міжурядовою організацією, яка сприяє становленню та сталому 

використанню поновлюваних джерел енергії. Його статут набрав 

чинності 8 липня 2010 року. Агенція має штаб-квартиру в Абу-Дабі. 

Генеральним директором IRENA є Аднан Амін, громадянин Кенії.  

IRENA є офіційним спостерігачем Організації Об’єднаних Націй. 

Перші пропозиції до заснування міжнародної агенції з 

поновлюваних джерел засновані на діяльності Брендтської доповіді 

за 1980 рік. НУО та лобістські групи, такі як Eurosolar, Світова рада 

з поновлюваних джерел енергії та Всесвітня асоціація 

вітроенергетики сприяли створенню агенції протягом кільком 

десятиліть.  

Доленосна конференція Міжнародного агентства з 

відновлюваної енергетики відбулася 26 січня 2009 року у 

Німеччині. Статут Агентства було підписано 75 країнами. Статут 

набрав чинності 8 липня 2010 року, через 30 днів після того, як 25-а 

країна здала на зберігання свою ратифікаційну грамоту.  

Агентство організувало низку заходів, що об’єднали держави-

члени з метою взаємодії для розвитку поновлюваних джерел 

енергії. 8 вересня 2014 року IRENA оприлюднила гучний звіт про 

свою роботу під назвою «Зміна енергії», яка заохочувала «швидше 

прийняття технологій відновлювальної енергії» як «найбільш 

реальний шлях зменшення викидів вуглецю та запобігання 

катастрофічним змінам клімату». Агенція прагне стати головною 

рушійною силою у сприянні переходу до використання 

відновлюваної енергетики у глобальному масштабі: виконуючи 

обов’язки глобального голосу щодо відновлюваних джерел енергії, 

IRENA надаватиме практичні консультації та підтримку як 
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промислово розвиненим, так і країнам, що розвиваються, 

допомагатиме їм покращити їх регуляторні рамки та нарощувати 

потенціал енергобезпеки. Агентство полегшить доступ до всієї 

відповідної інформації, включаючи достовірні дані про потенціал 

відновлюваної енергії, найкращі практики, ефективні фінансові 

механізми та найсучасніші технологічні знання. IRENA надає 

консультації та підтримку урядам щодо політики відновлюваної 

енергетики та передачі технологій. Наразі членами IRENA є 

144 країни та ще 31 країна подала заявку на приєднання до 

організації [1]. 

Слід відзначити, що в 2016 році Україна в числі перших 

ратифікувала Паризьку кліматичну угоду, що свідчить про 

наявність доброї волі до конструктивних змін і в першу чергу в 

галузі декарбонізації та розвитку відновлюваної електроенергетики. 

Також цього року Україна і Євросоюз підписали новий 

Меморандум із стратегічного енергетичного партнерства, одним з 

основних меседжів якого є сприяння використанню та розвитку 

відновлюваних джерел енергії. 

Згідно національного плану дій з відновлюваної енергетики у 

2020 року (НПДВЕ) досягнуто 11 % ВДЕ у валовому кінцевому 

енергоспоживанні у 2020 році, що відповідає зобов’язанням 

України, прийнятим перед Енергетичним Співтовариством. 

Наразі в Україні діє Енергетична Стратегія на період до 

2030 року, яка була прийнята у липні 2013 р. і відразу піддана 

обґрунтованій критиці. Основні показники цього документу 

жодним чином не відповідають НПДВЕ. З метою виправлення цієї 

ситуації на сьогодні в Україні вже розроблено два проекти нового 

документу – Енергетичної Стратегії на період до 2035 року. 
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БЕЗПЕКА ОСОБИСТОСТІ У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ 

 

Широкий концептуальний підхід до безпеки людини 

використовується у Програмі розвитку ООН, а також  у діяльності 

Комісії з людської безпеки, призначеної ООН. Згідно з попередніми 

даними 1994 року, Програма розвитку ООН декларує, що 

звільнення від хронічних загроз, таких як голод, хвороби та репресії 

(що вимагає довгострокового планування та інвестицій у розвиток), 

а також захист від раптових катастроф (що вимагає часто негайних 

втручань і підтримки з зовні), вимагають дій  від сектору безпеки 

[3]. Отже, Програма розвитку ООН пропонує сім компонентів 

безпеки людини:  

1) Економічна безпека: бідність; вразливість до глобальних 

економічних змін. 

2) Продовольча безпека: голод, вразливість до різких 

кліматичних змін та змін у сільському господарстві. 

3) Охорона здоров’я: травми і хвороби; вразливість до хворіб і 

інфекцій. 

4) Екологічна безпека: виснаження ресурсів; вразливість до 

забруднення та погіршення стану довкілля. 

5) Особиста безпека: насильство; вразливість до конфліктів, 

природні небезпеки та катастрофи. 

6) Безпека громадян: порушення цілісності культур; вразливість 

до культурної глобалізації. 

7) Політична безпека: політичні репресії; уразливість до 

конфліктів і війни.  

У цьому концептуальному підході до людської безпеки великий 

акцент робиться на заяві Комісії з безпеки людини, захищати 

«життєвий простір» особистості від критичних ситуацій і різних 

загроз [1].  Незважаючи на те, що безпека людини складається із 

вищезгаданих пунктів, акцент залишається на особистості і 

здатності людей жити без значних перешкод у добробуті, незалежно 

від того, чим викликана небезпека. Широкий підхід до 

концептуалізації безпеки людини є революційним і відмінним від 
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традиційного, державно-орієнтованого підходу з точки зору безпеки 

[7]. 

Визначення поняття добробуту людини висвітлюється в 

академічній літературі вже понад 2500 років у різних 

інтерпретаціях. Серед усіх запропонованих варіантів слід 

відзначити саме суб’єктивний стан свідомості (задоволення, 

комфорт) або ступінь об’єктивної задоволеності суб’єктивних 

бажань. Важливим аспектом такої теорії є визначення того, які 

компоненти суб’єктивних чи об’єктивних станів варто зазначити у 

визначенні добробуту. Наприклад, деякі сутності мають безумовне 

значення для індивіда (здоров’я, свобода, знання), в той час як інші 

є важливими саме у досягненні добробуту (фінансове 

благополуччя) [5]. 

Враховуючи те що безпека базується на ризиках значних втрат, 

вона залежить від концепції бідності. Найчастіше бідність 

визначається лише в одній площині – прибутках [4]. Однак для 

використання цього терміну у визначенні безпеки індивіда слід 

трактувати бідність як втрату будь-яких базових можливостей. Таке 

трактування має багато переваг для кращого розуміння безпеки. 

Наприклад, якщо людину саджають у в’язницю, вона має їжу і дах 

над головою, однак поневолення робить її збіднілою. Аби 

відрізнити цей приклад від найчастіше використовуваної фінансової 

бідності, використовуватимемо поняття «узагальнена бідність». 

За таким визначенням, людина потрапляє у стан узагальненої 

бідності, якщо вона втрачає загальноприйнятий адекватний рівень 

добробуту в будь-якому аспекті останнього. Таке різке визначення 

базується на тому, що факт втрати допустимого рівню добробуту у 

будь-чому людина чітко і болюче на собі відчуває. Ми беремо до 

уваги порівняння характеру «людина яка має достатньо їжі для 

виживання – голодуюча людина», а не «людина яка має достатньо 

їжі для виживання – людина яка харчується вишукано» [2]. 

Отже, безпека індивіда – це відношення життя за межами 

узагальненої бідності до загальної тривалості життя. Слід 

зазначити, що безпека індивіда має об’єктивне значення, але може 

залежати від суб’єктивного сприйняття людини. Хоча покращення 

останнього є важливою метою, безпеку індивіда в широкому 

розумінні (безпека населення) слід розглядати саме із суб’єктивної 
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точки зору [6]. 
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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК ЗАГРОЗА МІЖНАРОДНІЙ БЕЗПЕЦІ  

В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: ТРАНСФОРМАЦІЯ  

СТАНДАРТІВ БЕЗПЕКИ ПІД ВПЛИВОМ ПАНДЕМІЇ 

 

Глобалізація має як безпосередній (поширення інфекцій, 

глобалізація системи охорони здоров’я та надання медичних 

http://www.nd.edu/?krocinst/
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послуг), так і опосередкований (економіка, освіта, торгівля 

алкоголем і тютюновими виробами тощо) вплив на безпеку охорони 

здоров’я. У 2008 Генеральний директор Всесвітньої організації 

охорони здоров’я Маргарет Чан виступила з промовою 

«Глобалізація та охорона здоров’я». Тоді головними питаннями на 

порядку денному були загрози навколишньому середовищу, а також 

справедливий перерозподіл економічних переваг глобалізації. 

Пандемія коронавірусу показала світовій спільноті ще одну загрозу 

глобалізації міжнародній безпеці  – швидке поширення вірусів та 

інфекцій. Міжнародна торгівля та туризм сприяють економічному 

розвитку та порозумінню між країнами, але також спричиняють 

глобалізацію ризиків для здоров’я.  

Стрімке поширення коронавірусу у 2020 році стало можливим 

через глобалізацію, але пандемія, хоч і призупинила міжнародну 

торгівлю та туризм, не зможе цілком зупинити глобалізацію, тому 

залишається загроза спалахів захворювань та інфекцій. Протягом 

останніх тридцяти років частота спалахів та різноманіття 

захворювань зростали і, на думку дослідників, це буде актуально і в 

майбутньому. Існують побоювання, що пандемії можуть стати 

новою нормою [4]. Незважаючи на прогрес у розвитку системи 

охорони здоров’я, здобутий у боротьбі з вірусом Ебола у 2014–

2016, світ виявився неготовим до спалаху коронавірусу. Спочатку 

влада Китаю намагалася приховати від громадськості факт 

поширення захворювання [1], згодом Китай заперечував, що вірус 

може передаватись від людини до людини [3]. Наступною 

проблемою стала відсутність єдиних стандартів протидії поширення 

вірусу – кожна з держав дотримувалась своїх карантинних норм. 

Пандемія та спричинена нею глобальна економічна криза 

продемонстрували міжнародній спільноті, що «health security» – 

«безпека охорони здоров’я» є не менш важливим елементом 

безпеки, ніж екологічна, політична чи навіть військова безпека. 

Тому державам доведеться створювати нові безпекові стандарти. 

Після того, як туризм почав поступово відновлюватись, держави 

стали вимагати негативні тести на коронавірус (Австрія, Чехія, 

Франція, Німеччина, Греція та інші) або ж проходження 

обов’язкових медоглядів по приїзді (Італія, Іспанія, Швейцарія) [2]. 

Температурний скринінг вже став звичним заходом безпеки в 
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аеропортах, поруч із паспортним і митним контролем. Такі заходи 

можуть стати звичними навіть після завершення пандемії 

коронавірусу, оскільки загроза нових спалахів не зникне. Якщо 

раніше угоди про безвіз підписувалися, враховуючи насамперед 

показники політичної та економічної безпеки, то у майбутньому 

безпека охорони здоров’я може стати ще одним вирішальним 

фактором при підписанні таких угод.  
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НЕВИЗНАНЕ ПРИДНІСТРОВ'Я ЯК ЗАГРОЗА 

НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ 

 

Україна має спільний кордон з невизнаною Придністровською 

Молдавською Республікою завдовжки 452 км. Приблизно 

20 кілометрів кордону з Придністров’ям припадає на Вінницьку, 

решта – на Одеську область [5]. Таке сусідство несе у собі низку 

загроз нашій державі, оскільки невизнані республіки на кшталт 

Придністров’я характеризуються непередбачуваністю політики, 

недостатньою контрольованістю кордону з ними та впливом на них 

держав, які переслідують свої геополітичні інтереси. Загрози та 

виклики національній безпеці України з боку Придністровської 

Молдавської Республіки лежать в політичній, військовій, 

економічній, гуманітарній та екологічній площині і вимагають 

пильності з боку української влади.  

Інтерес України до подій у Придністров’ї значно зріс після 

анексії Криму Російською Федерацією, адже ця держава має досить 

сильний вплив на невизнану республіку. На території 

Придністров’я в селі Колбасна, розташованому за декілька 

кілометрів від українського кордону знаходиться один з найбільших 

у Східній Європі військових складів, де зберігається велика 

кількість боєприпасів Росії, яка не дозволяє провести там 

незалежний аудит [2, с. 11]. Оскільки значна частина зброї була 

вироблена ще в 50-х рр. минулого століття і є непридатною до 

використання, вона становить загрозу локальної катастрофи для 

прикордонних населених пунктів України [3, с. 158]. До того ж, на 

території Придністров’я знаходиться російський військовий 

контингент. Хоча Росія на Стамбульському саміті ОБСЄ в 1999 р. 

зобов’язалась вивести свої військові частини і зброю з території 

невизнаної республіки до 2001 р., вона так і не виконала своїх 

зобов’язань [1]. Російські війська на території Придністров’я 

сприймаються як потенційна загроза Україні, а ситуація у 
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невизнаній республіці як один із можливих сценаріїв, який Росія 

може нав’язати на Сході України [2, с. 11]. 

Придністровська частина державного кордону України є однією 

із найскладніших для нашої країни. Це пов’язано з тим, що бідне 

населення прикордонної смуги роками було задіяне в контрабанді. 

Найчастіше порушники намагаються провезти тютюнові вироби і 

спирт. Відбувається контрабанда продуктів харчування (особливо 

м’ясо- і птахопродуктів, а також фруктів, овочів, цукру, зерна, 

мороженої риби) та товарів легкої промисловості. Трапляються 

випадки перевезення в Україну зброї і наркотиків з території 

Придністров’я. До того ж, як зазначає І. Максименко, 

Придністров’я є джерелом нелегальної міграції і торгівлі людьми. 

Існує припущення, що «одеський морський порт і міжнародний 

аеропорт служать пунктом виїзду нелегальних мігрантів і вивезення 

«живого товару» з Молдови і Придністров’я, Росії, України та 

навіть Центральної Азії до Туреччини, арабських країн, а також 

транзитом через Туреччину у країни Європейського Союзу» [4]. 

Саме придністровська ділянка є однією із найбільш уразливих для 

України, через яку здійснюється масштабна нелегальна діяльність.   

Серед загроз в економічній сфері варто відзначити те, що через 

територію республіки проходить залізниця, яка пов’язує українські 

дунайські порти з Україною. Це породжує ризики, пов’язані із 

транспортуванням українських товарів через територію 

Придністровської Молдавської Республіки. Так, у 2006 р. 

Придністров’я у відповідь на запровадження нових митних правил 

на придністровській ділянці українсько-молдовського кордону 

пішло на «самоблокаду», заблокувавши транзит українських 

вантажів на порти Рені та Ізмаїл [1]. 

До загроз екологічного характеру, окрім вже згаданого сховища 

боєприпасів під контролем Російської Федерації, відноситься 

відсутність контролю з боку легітимної влади за екологічним 

станом річки Дністер, що може призвести до її забруднення 

промисловими та комунальними стоками. Одеса та прилеглі міста 

отримують воду саме з Дністра [1]. Розташування у Придністров’ї 

об’єктів на зразок Дубосарської ГЕС можуть призвести до 

техногенних катастроф транскордонного масштабу внаслідок 

аварійних руйнувань [3, с. 158]. 

Отже, сусідство України з Придністровською Молдавською 
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Республікою тягне за собою низку ризиків у різних сферах. 

Завданням нашої держави є мінімізація загроз з боку цієї невизнаної 

держави шляхом участі України у врегулюванні придністровського 

конфлікту та співробітництва з Республікою Молдова щодо 

подолання транскордонних проблем.     
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БОРОТЬБА З НЕПРАВДИВИМИ ВІДОМОСТЯМИ:  

STOPFAKE УКРАЇНА 

 

Сайт для перевірки фактів Stopfake.org був запущений 2 березня 

2014 р. На початку основною метою спільноти була перевірка і 

спростування перекрученої інформації і пропаганди про те, що 

https://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/13907.pdf
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відбувається в Україні, яка поширюється в ЗМІ. Надалі Проект 

перетворився в інформаційний хаб, де аналізується таке явище як 

кремлівська пропаганда у всіх аспектах і проявах. Крім впливу 

пропаганди на Україну, також відбувається дослідження її впливу і 

на інші країни і регіони – Європейський Союз і країни колишнього 

Радянського Союзу. Команда Stopfake постійно зростає, до них 

приєднуються медіа-професіонали, які перевіряють, редагують, 

переводять і поширюють інформацію на 11 мовах [2, 148]. 

Контент Stopfake можна читати на сайті, дивитися в Інтернеті і 

на місцевих телеканалах в Україні, слухати підкасти та 

радіопрограми, читати в газеті «Твоє право знати», а також 

спілкуватися в соціальних мережах. Проект ніяк не пов’язаний і не 

підтримується фінансово урядовими організаціями України. 

Спочатку він існував як волонтерський, потім продовжив діяльність 

завдяки краудфандінгу – надходженням пожертв від читачів. Крім 

того, фінансову підтримку Проекту в 2015–2017 рр. надавали 

Міжнародний фонд «Відродження», «Національний фонд на 

підтримку демократії», Міністерство закордонних справ Чехії і 

Посольство Великобританії в Україні, The Sigrid Rausing Trust [3]. 

Застосовуючи метод контент-аналізу, Stopfake проіндексував 

зібрані матеріали на предмет джерел походження та тематики 

фейків для того, щоб відтворити цілісну картину медійної 

«екосистеми»,  яка генерує фейки про Україну, а також виявити, які 

ключові наративи конструює російська пропаганди зокрема 

засобами фейкових матеріалів. Масив опрацьованих за допомогою 

контент-аналізу спростованих фейків дозволив ідентифікувати 

вичерпний перелік ЗМІ, які були джерелом фейків або їх 

розповсюджування, а також виявити тенденції в поширенні фейків 

різними типами ЗМІ. Друга частина дослідження стосувалась 

аналізу тематичної структури фейків. Виявлений тематичний 

розподіл ілюструє тенденції у наративах, що їх конструює російська 

пропаганди стосовно України: динаміку просування певних тем та 

меседжів, засобів конструювання меседжів, модифікації наративів 

тощо [4]. 

Серед джерел фейків Stopfake виявив переважно російські ЗМІ, 

34 українських ЗМІ, ЗМІ так званих «ДНР» та «ЛНР», деякі медіа з 

інших країн: чеські, угорські та словацькі новинні сайти. Таким 

чином, можна констатувати, що російська пропаганда функціонує у 
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повноцінній «екосистемі» розповсюдження неправдивої інформації. 

Розгалуженість її має як зовнішній, так і внутрішній вимір. 

У зовнішньому вимірі йдеться про мережу ЗМІ та міжнародних 

спікерів, афілійованих з Росією, підтримку альтернативних медіа та 

неурядових організацій у різних країнах. 

Внутрішня розгалуженість представлена залученістю великої 

кількості медіа організацій різного типу для розповсюдження 

пропагандистського контенту. Зокрема, аналіз спростованих фейків 

про Україну виявив таких лідерів серед російських ЗМІ: найбільше 

фейків згенерував медіа холдинг Міністерства оборони 

Росії «Звезда», на другому місці – сайт Украина.ру, на третьому – 

інформаційне агентство «РИА Новости» [4]. 

І хоча перелік ЗМІ, що їх Stopfake ідентифікував серед 

поширювачів неправдивої інформації, містить і деякі українські 

ЗМІ або такі, що маскуються під українські, медіа інших країн, 

кількість поширених фейків ними порівняно з провідними 

російськими ЗМІ відрізняється у десятки разів. Так,  найбільшу 

кількість фейків серед так званих «українських» ЗМІ – а саме 7 

матеріалів – було виявлено у контенті сайту  «Новостное агентство 

Харьков». Як тепер вже відомо, воно є складовою петербурзької 

«фабрики тролів».   Решта ж українських та іноземних ЗМІ були 

джерелом не більш як 1–3 фейків серед тих, які спростував Stopfake. 

Проаналізувавши вибірку з 500 матеріалів – прикладів 

кремлівської пропаганди, вдалось ідентифікувати 18 тем, що їх 

об’єднують: повалення законного керівництва (Сoup d’état); 

Україна – «фашистська держава»; Україна – «держава, яка не 

відбулась» (failed state); Росія не є окупантом і не здійснювала 

військового нападу на Україну; дискредитація українських 

Збройних сил; фейки, що дискредитують добровольчі батальйони, 

які офіційно увійшли до складу Збройних Сил України у 2015 р.; 

внутрішньо переміщені особи (ВПО) та біженці з Донбасу та 

Криму; територіальний розпад України; «територіальні претензії» 

від сусідніх країн (претензії на частини України, які будуть 

приєднані такими країнами, як Польща, Угорщина, Румунія або 

Словаччина); фейкова легітимізація анексії та окупації Криму з 

використанням представників іноземних урядів, міжнародних 

організацій та іноземних ЗМІ; фейки, які «пояснюють», що війна в 
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Україні фактично здійснюється американськими військовими, 

НАТО чи західними приватними військовими контракторами; 

Зменшення західної підтримки України – «втома від української 

тематики»; маніпулювання міжнародними організаціями; фейки, що 

маніпулюють політичними та економічними відносинами між 

Україною та ЄС (наприклад безвізовий режим, Договір про вільну 

торгівлю, пісенний конкурс «Євробачення» тощо); розповіді про 

розпад ЄС, розпад США та Захід в цілому, «громадянська війна», 

яка там ніби то точиться, їх незначущість  у світовій геополітиці; 

MH17; фейки щодо використання Заходом біологічної зброї проти 

українців або на тимчасово окупованих територіях (історії про 

СНІД / Зіка / інші захворювання); фейкове змішування тематик – 

Україна – Сирія – терористи з  ІДІЛ (наприклад кримські татари 

зображуються як джихадисти, Україна як навчальна майданчик для 

терористів [1; 4]. 

Аналіз тем, представлених у фейкових матеріалах, 

продемонстрував, з одного боку, їх доволі велике різноманіття; з 

іншого боку – тяглість у просуванні російських наративів щодо 

України. Протягом чотирьох років в медіа систематично 

просувались певні акценти, які мали би вплинути на громадську 

думку серед різних аудиторій. Зокрема, найбільша кількість 

спростованих матеріалів стосувалась української армії та 

добровольчих батальйонів. З перших днів військового протистояння 

з боку російських окупантів, активні напади на українську армію 

розпочалися і в кремлівських медіа. Описуючи українську сторону, 

російські ЗМІ використовували формулювання –  «збройний 

переворот», «київський режим», «хунта», «дезертирство», та 

розставляли чітко окреслені героїчні акценти відносно до Росії ‒  

«Росія допомагає братнім народам», «Росія не веде війни», 

«російська армія благородна та миротворча». Отже, російська 

пропаганда не просто викривлювала змісти, маніпулювала, штучно 

формуючи певні міфи та уявлення, а й здійснювала ціннісну та 

етичну інверсію, коли злочинець зображується жертвою, а жертва 

обвинувачується в скоєнні злочину. 

Чимало уваги також отримали такі теми, як фрейм про Україну 

як «фашистську державу», «зменшення підтримки України 

Заходом» та відносини Україна-ЄС. Цікавої трансформації набуло 

висвітлення тем, які пов’язані з українською, турецькою та 
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сирійською тематикою. В російських медіа з’являються матеріали 

«Туркобандерівці: на Україні воюють джихадисти» або «Батальйон 

«Азов» готовий разом з Туреччиною воювати проти Росії в Сирії», 

«На боці сирійських терористів воюють українці». В цьому випадку 

російські медіа створюють синтетичний образ ворога, який нібито 

вбирає всі основні загрози для Росії [1; 4]. 

Загалом аналіз тематики фейків та представлених фреймів 

показує послідовні намагання російської пропаганди сконструювати 

образ України як failed state, через делегітимізацію збройних сил, 

керівництва держави та політик у різних сферах. Ще один 

ключовий елемент конструювання образу України на додачу до 

failed state – зображення українського суспільства як такого, де 

дедалі більшу вагу набирають крайні націоналістичні погляди та 

групи, що виділяють такі погляди. 
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УГОРСЬКЕ ВЕТО ЄВРОАТЛАНТИЧНІЙ ІНТЕГРАЦІЇ 

УКРАЇНИ 

 

Уряд Угорщини блокує засідання Комісії Україна–НАТО КУН з 

кінця 2017 року. Запевнення в тому, що відсутність таких засідань 

не впливають суттєво на стан та перспективи співробітництва 

України з Альянсом мають підстави, втім відсутність 

функціонування такого важливого інституційного механізму, 

передбаченого Хартією про особливе партнерство між Україною та 

НАТО 1997 р. не може не мати негативних наслідків. Блокування 

КУН відбувається в умовах, коли Україна фактично перебуває у 

стані війни є небажаним.  

Між країнами-сусідами, відносин між якими характеризували 

взаємодопомога, співпраця, взаємна підтримка – виник конфлікт, 

який у зв’язку з політичними рішеннями переріс до таких дій, як 

вислання дипломатів, інформаційна боротьба, посилення 

внутрішньої напруги між центральною владою та угорською 

національною меншиною в Україні. До мовних прав угорської 

національної меншини додавалися подвійне громадянство, 

інвестиції Угорщини на Закарпатті, право на автономію угорської 

громади, робота СБУ, використання угорських державних символів 

у публічній сфері, створення угорського виборчого округу, 

непогоджені з МЗС України візити офіційних посадовців Угорщини 

до Закарпаття тощо. 

Важливо зазначити в цьому контексті, що від початку російської 

агресії в Україну. Будапешт постійно надавав гуманітарну допомогу 

українській стороні, приймав для допомоги українських 

військовослужбовців-фронтовиків і цивільних осіб до Угорщини, а 

також не ставив перепон на технічному рівні співпраці Україна-

НАТО. 

 Угорщина входить до «Бухарестської дев’ятки», 

неформального об’єднання посткомуністичних країн НАТО 

Центрально –Східної Європи. Б9 об’єднує також Чехію, Польщу, 

Румінію, Словаччину, Болгарію, Литву, Латвію та Естонію. В Б9 є 
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правило, аналогічне тому, яке діє у «Вишеградській групі» – 

публічно не коментувати і не критикувати зовнішню політику один 

одного. В цьому контексті Україні не варто розраховувати на 

підтримку країн-членів НАТО у конфлікті з Угорщиною через 

закон про освіту.  На Саміті Б9 у 2019 р., прийняли декларацію, в 

якій підкреслюється важливість передової присутності НАТО від  

Балтійського до Чорного морів.  Ці кроки Будапешта показують на 

те, що для держави членство у НАТО являється пріоритетним. 

Водночас, Україна можливо може сподіватися на неформальну 

підтримку з боку Румунії і Словаччини, враховуючи особливості 

румунсько-угорських та словацько-угорських відносин.  

В Декларації Брюссельського Саміту НАТО 11–12 липня 

2018 року Альянс підтвердив свою підтримку для України, 

водночас союзники закликали Україну повною мірою виконати 

рекомендації та висновки Венеціанської комісії [1], а заступник 

Генерального секретаря НАТО Р. Геттемюллер запевнила 

Будапешта про солідарне ставлення НАТО до угорської позиції 

стосовно прав національних меншин. Альянс закликав сторони 

вирішити спірне питання на рівні двосторонніх відносин і не 

виносити його на рівень НАТО, однак численні переговори між 

Угорщиною і Україною на рівні міністрів закордонних справ, 

міністрів освіти та приєднання до переговорного процесу 

представників національних меншин – не призвели до вирішення 

конфлікту.  

Після оприлюднення позиції офіційного Будапешту щодо 

закону України про освіту, лунали звинувачення різного характеру 

в адрес Угорщини від політиків багатьох країн. Більшість з них 

було пов’язано з тим, що Угорщина таким чином, використовуючи 

право вето, виконує вказівки Кремля. Однак, такі звинувачення не 

зовсім справедливі. Угорський уряд певен, що його пріоритетом є 

підтримка та захист угорської нації на території держави та за її 

межами і було визначено задовго до перезавантаження відносин з 

Росією. Влада Угорщини каже, що чітко відокремлює економічну 

співпрацю з РФ від конституційного обов’язку підтримувати 

етнічних угорців, що включає в собі захист національних меншин 

не тільки в Україні, але і в цілому у Карпатському регіоні. Проте, не 

можна обійти російський чинник. Об’єктивно угорсько-російські 
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відносин можна назвати найкращими, що є між країнами-членами 

НАТО та Росією після агресії РФ в Україну. Водночас Угорщина 

продовжує підтримувати санкції проти Росії. Зовнішня політика 

уряду В. Орбана направлена на те, щоб доводити власну 

суверенність, не підкорятися волі більших, сильніших країн 

Західної Європи. Країни НАТО відреагували на особливі взаємини 

Угорщини з РФ переважно негативно. Москва може 

використовувати Угорщину, яка є членом НАТО і ЄС для втілення 

та досягнення своїх геополітичних цілей. В Будапешті ж впевнені, 

що своїми діями вони не підривають єдність Організації 

Північноатлантичного договору. Тим не менш, в Угорщині 

вважають, що треба тримати рівновагу між двома наддержавами і 

як заставити їх працювати собі на користь незважаючи ні на що.  

В Україні часто можна почути посилання на «руку Кремля» й на 

те, що конфлікти України з Угорщиною відповідає інтересам 

Москви. Безумовно, це так. Втім цей аргумент навряд чи стане 

переконливим для Будапешта: тільки 6 % угорців вважають 

загрозою можливу ескалацію чи розширення російсько-

українського конфлікту. Краще все ж таки зробити ставку на 

аргумент щодо того, що двосторонній конфлікт підриває потенціал 

самих Угорщини та України. Варто мати на увазі, що в Угорщині, з 

одного боку російські медіа не мають впливу на інформаційний 

простір, а з іншого, при владі в Будапешті значною мірою, такі 

сили, які часто критикують ЄС та Захід. І тези їхньої критики 

збігаються з позицією Росії. Напевно, це єдина країна Європи, де 

меседжи Кремля настільки розповсюджені в центральних медіа, а 

не лише  в російських чи проросійських [2]. Це може викликати 

певне здивування: занадто коротка є історична пам’ять угорського 

суспільства: не згадується російське придушення угорської 

антиґабсбургзької революції 1848–1849 рр. та радянське вторгнення 

1956 р. 

Водночас, бажання угорців утвердити свою ідентичність варто 

спробувати зрозуміти. Серед чинників тривале гноблення у чужих 

державах, виснажливі визвольні змагання, унікальна пам’ять про 

«віднайдення батьківщини», оточення неспорідненими етносами; 

сприйняття Тріанонського договору як національної трагедії. 

Варто домовитися не вчиняти односторонніх дій у питаннях, які 

бодай гіпотетично можуть стосуватися двох країн, натомість 



Україна в умовах трансформації міжнародної системи … 

 

131 

ретельно узгоджувати їх. Зробити спільний аудит усіх двосторонніх 

договорів, конвенцій та обіцянок, з точки зори їхнього тлумачення. 

Задля цього слід відновити роботу міжурядових українсько-

угорських комісій. Україна має  рекомендації Венеціанської комісії 

в частині офіційних мов Євросоюзу (залишивши без змін у частині, 

що стосується російської мови). Одночасно освітня реформа в 

Україні має сприймалася угорцями не як спроба асиміляції, а як 

розширення можливостей для дітей, як заклик інтегруватися. 

Необхідно завершити роботу над концепцією закону про подвійне 

громадянство, запросивши угорську громаду до діалогу щодо його 

змісту. Має бути фінансово та стратегічно впорядковано державна 

політика в Закарпатській області. 

З початку 2020 року в українсько-угорських відносинах 

спостерігаються деякі оптимістичні тенденції. Хоча в лютому 

2020 р. декілька дипломатів країн-членів НАТО (США, Великої 

Британії, Канади, Естонії, Франції, Німеччини і Румунії) умовляли в 

Будапешті відмовитися від вето проти України. Проте угорські 

дипломати запевнили, що не збираються відмовлятися від вимог до 

України повернути закарпатським угорцям ті права, які вони мали 

раніше. Проте після цього П. Сійярто під час візиту до Києва 

публічно заявив про «перезапуск» відносин. Такий варіант цілком 

відповідає національним інтересам України, бо дозволяє 

розблокувати її роботу в НАТО.  

Об’єктивно, Угорщина є політичним, безпековим, економічним, 

культурним й інтеграційним союзником України. Складається 

враження, що Будапешт залишається культурно й історично 

відчуженим в рамках Євросоюзу, тому, навіть, перебуваючи в 

рамках НАТО і ЄС, Будапешт шукає партнерів у посиленні своїх 

можливостей стосовно забезпечення власної історичної 

перспективи. Україна могла б стати стратегічним союзником. Бо 

історичні і політичні передумови цього вже давно склалися. Одним 

із можливих шляхів може стати створення більш широкого 

регіонального контексту. Якщо усвідомити, що Україна та 

Угорщина – частини єдиного євроатлантичного простору, 

налагодження співпраці та підтримка спільної згоди в якому може 

суттєво розширити можливості обох країн, тоді рівень ескалації 

конфлікту можна буде тримати під контролем. Регіональний рівень 
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може відкрити нові горизонти для обох держав, якщо вони зможуть 

вийти із полону мислення виключно категоріями сьогоднішнього 

дня. 
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ЕНЕРГЕТИЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ТА ЇЇ ВПЛИВ 

НА БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ 

 

На сьогоднішній день наявність і доступність паливно-

енергетичних ресурсів, безперебійність поставок й ефективність їх 

використання багато в чому визначають сталий розвиток і 

енергетичну безпеку держави – важливу складову національної 

безпеки. Прагнення забезпечити енергетичну безпеку на сучасному 

етапі розвитку людства є вирішальним фактором в енергетичній 

політиці і для тих країн, що мають запаси нафти і для тих, що не 

володіють нею в достатньому обсязі. 

Особливо проявляється розвиток конкуренції на світовому 

нафтовому ринку, що призводить до подальшої активізації 

міжнародних компаній і загострення конкурентної боротьби. Це 

змушує задумуватися про те, чи не переросте це суперництво в 

битву за нафтові ресурси. Більшість заходів, що передбачені в 

зовнішньополітичній діяльності країн та діяльності міжнародних 

організацій спрямовані на забезпечення енергетичної безпеки своєї 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_156624.htm
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держави, що визначається як стан готовності паливно-

енергетичного комплексу країни щодо максимально надійного, 

технічно безпечного, екологічно прийнятного, економічно 

ефективного та обґрунтовано достатнього енергозабезпечення 

економіки держави й населення, а також щодо гарантованого 

забезпечення можливості керівництва держави у формуванні й 

здійсненні політики захисту національних інтересів у сфері 

енергетики без зовнішнього і внутрішнього тиску. 

Забезпечення енергетичної безпеки України залежить від 

ефективного управління нафтовими ресурсами. Пріоритетним 

напрямом вдосконалення державної політики є забезпечення 

перспективного розвитку ринку нафтопродуктів і диверсифікації 

шляхів його постачання. 

ЄС зосередив зусилля на активізації заходів, спрямованих на 

консолідацію позицій країн-членів ЄС у підходах до гарантування 

енергетичної безпеки Європи в умовах загострення українсько-

російських відносин. Зокрема, в рамках виконання пріоритетних 

завдань Стратегії енергобезпеки ЄС на період до 2030 року, 

Єврокомісія представила головні напрями підвищення 

енергоефективності. Вони передбачають впровадження в Євросоюзі 

заходів, спрямованих на скорочення обсягів споживання первинних 

енергетичних ресурсів з метою зменшення енергетичної залежності 

від іноземних постачальників та боротьби зі змінами клімату. Це 

створює передумови для звуження можливостей РФ з використання 

своїх домінуючих позицій на європейському газовому ринку для 

здійснення політичного тиску на держави-члени Євросоюзу. 

Незважаючи на амбіційні довгострокові плани зі зменшення 

викидів парникових газів, офіційний Брюссель розглядає ОПЕК як 

важливого партнера та розраховує на компенсацію, у разі 

необхідності, нестачі обсягів енергоносіїв, що можуть виникнути 

через можливі перебої з постачанням нафти з Росії. Зацікавленість 

ЄС у розвитку співпраці з ОПЕК обумовлюється тим, що, попри 

впровадження альтернативних джерел енергії та реалізації 

довгострокових пріоритетів у сфері декарбонізації, нафта 

залишатиметься одним із основних джерел енергії для європейських 

країн. 

Ситуація на європейському енергетичному ринку зумовлює 
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суттєве підвищення рівня ризиків і загроз ефективному 

використанню транзитного потенціалу української 

газотранспортної системи.  

Нові виклики для енерготранзитного потенціалу України також 

обумовлюються стратегією ЄС щодо зменшення частки російських 

енергоносіїв у забезпеченні своїх енергетичних потреб. У цьому 

зв’язку прогнозується активізація заходів Туреччини при підтримці 

США з розвитку транзитної інфраструктури на власній території з 

метою спрямування енергоносіїв з Каспійського регіону, країн 

Близького Сходу та Східного Середземномор’я до Європи. Крім 

того, спостерігатиметься посилення тенденцій до реалізації 

окремими європейськими державами, котрі мають спільні з РФ 

проекти в енергетичній сфері, заходів, які порушуватимуть зусилля 

офіційного Брюсселя з просування єдиного зовнішнього вектора 

енергетичної політики ЄС. 

 

Всеволод Черторижський  

молодший науковий співробітник 

 ДУ «Інститут регіональних досліджень  
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ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ 

БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

У ТРАНСКОРДОННОМУ ПРОСТОРІ  

  

Перспективність розвитку різноманітних форм господарювання 

у транскордонному просторі Україна-ЄС не викликає сумнівів. 

Західний регіон володіє гнучким транскордонним простором, у 

якому сходяться високі кваліфікації і компетенції у якому високий 

виробничий і соціально-культурний потенціал.  Виходячи з цього, 

саме вільна, прозора взаємодія повинна бути в основі економічного 

транскордонного співробітництва.  

На сьогоднішній день у демократичному суспільстві будь яка 

форма господарювання у транскордонному просторі потребує 

створення режиму транспарентності. Актуальність режиму 

транспарентності обумовлена вже самою постановкою проблеми 

відкритості у суспільстві та безпеки суб’єктів господарювання у 

транскордонному просторі Україна-ЄС.  
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До основних атрибутів транспарентності у транскордонному 

просторі  відносимо такі: 

- транспарентність кордонів – це принцип, що дозволяє 

використовувати їх контактні функції;  

- транспарентність у широкому сенсі повинна забезпечувати 

розуміння основних засад транскордонного співробітництва кожної 

із сторін, і тим самим гарантувати підтримку адекватних відносин, 

які повинні формуватися між двома суб’єктами господарювання. 

- транспарентність як соціальне явище – це такий стан 

інформованості (наявність повного, достатнього і достовірного 

знання) про ту або іншу діяльність (її об’єкти або результати), яке 

дозволяє  будь якому зацікавленому суб’єкту мати повну уяву про 

них.  

- транспарентність – це не просто прозорість,  це ясність 

відносно того, у яких межах функціонує той або інший суб’єкт 

взаємодії, та в яких випадках він має право проявити свою волю. Це 

ясність відносно жорстко фіксованих цілей і методів діяльності 

партнерів у транскордонному промсторі,  відкритість до взаємодії 

спільними методами за вдяки співпадаючих цілей.  

Демократична політика держави стає основною підвалиною 

щодо формування транспарентності кордонів. Транспарентність 

виступає важливим елементом відкритості заходів державної влади, 

що надає суспільству можливість отримання інформації про роботу 

механізму влади, а також сприяє економічному зростанню, 

підвищенню конкурентоспроможності і фінансової стабільності на 

внутрішньому, регіональному і міжнародному рівнях. З іншого боку 

це - оптимізація процесу надання державної послуги різного 

формату у процесі транскордонного співробітництва, яка повинна 

бути максимально зрозумілою для (суб’єктів господарювання,  

споживача, та ін.) і підконтрольною суспільству. Саме культура 

транспарентності є одним з проблемних завдань у безпеці суб’єктів 

господарювання у транскордонному просторі Україна-ЄС . 

На співпрацю суб’єктів господарювання у транскордонному 

просторі впливають різноспрямовані тенденції:  

- прагнення країни відкрити свої зовнішні кордони для 

торгівлі; 
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- бажання супроводжувати відновлення цілісності 

економічного простору усередині країни посиленням зовнішніх 

рубежів. 

Важливий елемент транспарентності та безпеки суб’єктів 

господарювання у транскордонному просторі Україна-ЄС у 

супутніх адміністративних процедурах (своєчасність, прозорість і 

відкритість отримання інформації) 

- безперешкодне отримання інформації про правовий статус та 

питання щодо транскордонного законодавства (включаючи питання 

компетенції) тієї або іншої адміністрації у транскордонних 

питаннях;   

- безперешкодне отримання інформації про ту або іншу 

адміністративну процедуру щодо прозорості кордону 

(транспарентність процедурного законодавства);   

- можливість здобуття інформації про наявну практику щодо 

аналогічних справ господарювання у транскордонному просторі  

ЄС і т. ін. 

- безперешкодне  надавання інформації про роботу механізму 

транскордонного співробітництва (ТКС), прикордонної 

інфраструктури,  діяльність влади; доведення до адресатів 

управлінських рішень, нормативних актів і т.ін. 

- створення прикордонних транспарентних зон орієнтованих на 

пошук гнучкого режиму транскордонних економічних відносин. У 

рамках цих зон відбуватиметься поєднання принципів суверенітету 

з практикою транскордонного економічного співробітництва. 

Питання необхідності дотримання  транспарентності як 

важливого елементу  безпеки суб’єктів господарювання у 

транскордонному просторі Україна-ЄС доцільно внести у державну 

програму транскордонного співробітництва:  

1. Виконавчі органи державної влади зобов’язані безкоштовно 

інформувати суб’єкти господарювання про закони, що діють, 

перестають діяти, або вступають в дію у транскордонному просторі, 

і інші нормативні правові акти, що регламентують адміністративні 

процедури; представляти встановлені форми документів, що 

використовуються при розгляді адміністративних справ, 

роз’яснювати порядок їх заповнення. 

2. Переглянути правила економії часу на обсяг адміністративних 

процедур: транскордонне співробітництво, та будь яка діяльність, 
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що з ним  пов’язана, здійснюється найменш витратним шляхом – за 

часом, за ресурсами що використовуються, за енергією, що 

витрачається, і ін.  

3. Розгляд адміністративних справ щодо суб’єктів 

господарювання у транскордонному просторі є відкритим. Розгляд 

адміністративних справ у закритому режимі допускається у 

випадках, передбачених державнім законом про державну 

таємницю, збереження комерційної, банківської або іншої таємниці, 

що охороняється законом. 
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Тарас Шепітько 

Національна академія державного управління  

при Президентові України 

 

VIS PACEM, – PARA BELLUM.  

СУЧАСНА БЕЗПЕКОВА ПОЛІТИКА В УМОВАХ НОВИХ 

ВИКЛИКІВ І ЗАГРОЗ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ 

 

З початку історії людства війни, як квінтесенція силових 

взаємовідносин між людьми, стали важливими реперними пунктами 

історичного розвитку і прогресу/регресу суспільства. Через це, 

вивчення і аналіз теоретичного і прикладного аспектів війни та її 
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складових, дуже цікавить науковців різних напрямків знань від 

філософсько-суспільних до політичних і економіко-правових 

дисциплін.  

Життєва необхідність запобігання, уникнення та упередження 

воєнних загроз, підготовка до можливої війни, а також ведення 

безпосередніх бойових дій, є важливою складовою безпекової 

політики. 

Враховуючи очевидні прогалини в ефективності у 

функціонуючий наразі системі забезпечення національної безпеки 

України, одним з найважливіших питань для державної політики є 

зміна концептуальних підходів та відповідна комплексна 

модернізація політики безпеки держави на фоні нових гібридних 

загроз 21 століття. 

Тлумачення національної безпеки в парадигмі захисту 

виключно національних інтересів від різних оборонних (військових) 

загроз, без врахування можливих агресивних гібридних (тотальних) 

дій супротивників в невійськовій сфері,  призвело до того, що 

безпекова політика була орієнтована насамперед на захист і 

реагування, тобто за своєю природою була слабкою та вторинною, 

що спричинило відставання від безпосередніх і потенційних 

супротивників.   

Нове, більш модернізоване трактування стратегії державної 

політики у безпековому секторі, запропоноване автором статті, 

допоможе надолужити відставання та скорегувати вторинність 

заходів державної політики у сфері забезпечення національної 

безпеки України, а також допоможе побороти слабкість та 

неефективність національної безпекової політики України, 

проявлену протягом періоду 2010–2020 років.  

 Російська Федерація на початку третього тисячоліття нашої ери 

розв’язала проти України неприховану і цинічну тотальну військову 

агресію нового типу. Внаслідок цього, політичні обставини 

діяльності державної влади зазнали масштабних змін. Діями 

Російської Федерації було брутально спотворено налагоджену 

роками складну систему європейської безпеки і  неодноразово 

демонстративно порушено чинну політичну і дипломатичну 

систему міжнародного права. 

При цьому, в так званій Гібридній війні, Російська Федерація 

використовувала поряд з класичними методами ведення війни, ще й 
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нові сили і засоби, як то масове вербування посадових осіб 

центральних органів виконавчої влади, саботаж, терор, 

застосування парамілітарних напівкримінальних загонів бойовиків, 

іноземних найманців, кримінальні сталі співтовариства, так званих 

некомбатантів в особі попередньо організованих «добровольців» з 

РФ, приватні військові компанії, інформаційні пропагандистські 

атаки масової дезінформації місцевого населення, тощо. 

Ефективно протистояти такій формі агресії можна було тільки 

дзеркальними засобами, в тому числі, спираючись на широкий 

добровольчий патріотичний рух та волонтерські організації по 

допомозі армії та органам державної влади на перших етапах 

протистояння агресії. 

Необхідно визнати, що сучасна система міжнародної безпеки, 

що почала формуватися у міжнародному праві після закінчення 

Другої світової війни зі створенням Організації Об’єднаних Націй 

та інших міжнародних та регіональних організацій і інститутів 

щодо забезпечення світової безпеки, нажаль, станом на 

сьогоднішній день вже не спроможна відповідати на такий виклик і 

гуманітарну загрозу як «гібридна війна». Зазначена дефініція 

залишається не конвенційною, і при цьому відповідальність держав-

агресорів, що розв’язують такі типи війн, залишається виключно в 

рамках чинного воєнного права, розробленого на застарілих 

засадах. 

Консенсусною є думка про те, що «гібридна війна», – це понад 

усе, комплексне соціально-політичне явище, яке складається з 

завчасно підготовлених державою-агресором і планово (синхронно) 

реалізованих неоголошених заходів військового та невійськового, в 

тому числі економічного, дипломатичного, інформаційного, 

психологічного та іншого характеру, а також інші дій спеціальних 

та розвідувальних служб, правоохоронних органів, приватних 

військових компаній, державних інформаційних холдингів, 

цивільних та парамілітарних організацій,  іноземних найманців, 

некомбатантів, напівкримінальних угруповань та диверсійно-

терористичних груп, і це явище «гібридна війна», –  спрямоване 

перш за все на досягнення стратегічних та тактичних політичних 

цілей і завдань країн, що беруть участь у таких війнах, тобто на 

нав’язування супротивнику своєї політичної волі. 
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Висновки і рекомендації. 

Політика національної безпеки має бути зосереджена в першу 

чергу на збереженні та захисті ключових національних цінностей. 

Пріоритетним завданням є не стільки рефлексія на загрози, а й 

головним чином їх передбачення, запобігання та уникнення. 

Важливим є готовність до реалізації стратегічних національних 

інтересів на фоні стрімких й карколомних перетворень 

геополітичної та внутрішньонаціональної політичної ситуації. 

Тобто, держава і суспільство мають  попереджати, виявляти та 

нейтралізувати явища і події, які можуть стати на заваді реалізації 

ключових національних цінностей, а не просто захищати їх від 

небезпеки. Для цього варто створити чітку ієрархію пріоритетів 

безпекової політики та невідворотно дотримуватися цього 

принципу. 

 

Тарас Шепітько 

Національна академія державного управління  

при Президентові України 

 

РОСІЙСЬКО-ГРУЗИНСЬКА ГІБРИДНА ВІЙНА 2008 РОКУ 

ЯК ПРЕДТЕЧА ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ МОСКВИ 

В УКРАЇНІ 2014 РОКУ 

 

Основні події російсько-грузинської війни 2008 року 

відбувалися навколо грузинського регіону Південна Осетія. 

Грузинський варіант назви Південної Осетії, що встановився при 

правлінні президента Звіада Гамсахурдіа – «Самачабло», за 

прізвищем грузинських князів Мачабелі.  

За часів президентства Едуарда Шеварднадзе утвердилася інша 

офіційна назва  Південної Осетії – «Цхінвальський регіон». У 

відповідності до адміністративно-територіального устрою Грузії, 

територія невизнаної Південної Осетії за Конституцією Грузії 

називається – колишня Південно-Осетинська автономна 

область. 

 Південна Осетія розподілена між різними адміністративними 

частинами Грузії, такими, як Шида-Картлі, Мцхета-Мтіанеті, 

Імеретія, Рача-Лечхумі і Квемо Сванеті. 

Осетинська назва Південної Осетії – Хуссар Іристон або 
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Паддзахад Алані.  

У 19 столітті територія сучасної Південної Осетії була заселена 

переважно грузинами. Лише поодинокі села осетинів траплялися 

серед цілком грузинського населення. Починаючи з початку 

20 століття осетини почали масово переселятися до цієї грузинської 

землі з Північного Кавказу в рамках столипінської політики 

Російської імперії щодо змішування та переселення 

невеликороських народів Московської імперської держави з метою 

їх асиміляції, розпорошення  і занепаду.  

Південно-Осетинська автономна область була утворена вже в 

радянський період під тиском  з Москви. Офіційна дата створення –  

20 квітня 1922 року у складі Грузинської РСР із столицею в 

місті Цхінвалі. 

1. Втрати сторін 

Російська Федерація офіційно не оприлюднила списки осіб, що 

загинули з російського боку під час російсько-грузинської війни 

2008 року. 

Грузинські втрати склали загалом 410 осіб, в тому числі серед 

цивільних осіб – 224 особи, серед військових та поліцейських – 

186 осіб. Грузія оприлюднила повний перелік імен та прізвищ 

загиблих у війні. 

З іншого боку (коаліція російсько складової разом з складовою 

громадян Грузії абхазького та осетинського походження, що брали 

участь  у війні на боці Московської федерації)  втрати склали, як 

мінімум – 669 осіб. Як повідомив Слідчий комітет при Генеральній 

прокуратурі РФ, з цих 669  осіб цивільні особи склали  162 осіб, і 

ще 507 осіб – військовослужбовці збройних сил РФ, ФСБ, МВС, 

інших силових відомств РФ, а також найманці, добровольці, так 

звані «кАзаки», члени так званих військових формувань Абхазії та 

Південної Осетії, тощо.  

3. Дата початку війни 

Перші військові дії в цій війні почали збройні сили Російської 

Федерації. В 2008 році 20 квітня російський військовий винищувач 

Міг, піднявшись з російського військового аеродрому в Гудауті 

(Абхазія) над територією Грузії збив грузинський військовий 

безпілотний літальний апарат (БПЛА). З цього моменту почалися 

систематичні військові дії низької інтенсивності з боку РФ, тобто за 
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визначенням, затвердженим Резолюцією Генеральної Асамблеї 

Організації Об’єднаних Націй від 1974 року № 3314, такі дії прямо 

підпадають під  міжнародну військову агресію та застосування 

військової сили однією державою проти суверенітету, 

територіальної цілісності та політичної незалежності іншої 

держави. 

З цього моменту, а саме 20.04.2008 року, де-факто і де-юре 

почалася російська військова агресія Росії проти Грузії у війні 

2008 року. 

За всіма критеріями визначеними ООН, відповідальність за цю 

збройну агресію несе Російська Федерація. 

Це підтверджується тим, що російські регулярні збройні сили 

вторглися, вели бойові дії та перебували на міжнародно визнаній 

території Грузії, а грузинські збройні сили не території РФ жодної 

секунди не перебували, військові літаки та гелікоптери російських 

військово-повітряних сил неодноразово, в тому числі це 

задокументовано відеокадрами, бомбили мирні міста і села Грузії, а 

грузинські повітряні сили в повітряний простір Росії жодного разу 

не перелітали. Крім цього, відповідальність Московської Федерації 

за збройну агресію підтверджується також іншими критеріями, 

включаючи рекрутування найманців, постачання озброєння, 

підтримка воєнізованих і парамілітарних формувань однієї з сторін 

війни, тощо. 

Перша цивільна особа, яка загинула в цьому військовому 

конфлікті, був грузинським тринадцятирічним підлітком, якого 

було вбито в грузинському селі на території так званої Південної 

Осетії 13.07.2008 року. 

Перші двоє озброєних військовослужбовців, що загинули у цій 

війни, – це були військові грузинського миротворчого батальйону, 

яких було вбито за добу до початку активних бойових дій, тобто 

07.08.2008 року близько 14:00 годин, в результаті артилерійського 

обстрілу так званою «осетинською» реактивною артилерією РСЗВ 

«Град» забороненого калібру грузинських мирних сільських 

населених пунктів Авніві та Нулі.   

4. Казус так званих «миротворців» 

Фактично російські так звані «миротворці» (міжнародний 

мандат миротворців на той момент не був вчасно продовжений, а 

після виходу зі складу об’єднаних миротворчих сил грузинського 
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батальйону, ці сили втратили легітимність, тобто де-юре вони не 

були миротворцями, а  були звичайними військовослужбовцями 

другого батальйону 135-го мотострілецького полку 19-ї 

мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії Північно-

Кавказького військового округу збройних сил РФ з місцем 

постійної дислокації в м. Прохладний Кабардино-Балкарської 

республіки Російської Федерації (військова частина № 64201). 

Саме, на базі цього полку свого часу було сформовано декілька 

батальйонів так званого Терсько-малкінського «кАзачества», які в 

подальшому виконували бойові завдання на території Чеченської 

республіки Ічкерія. 

Ці так звані «російські миротворці» військово-політичним 

керівництвом Москви були були використані в якості «сакральної 

жертви» для того щоб керівництво РФ мало б формальні і 

неформальні приводи і підстави розпочати збройну агресію. 

Крім того, активну участь у збройній російській  агресії  брав  

636-й гвардійський мотострілецький Вапнярсько-Берлінський  полк 

цієї ж дивізії. Так батальйонна тактична група полку, створена на 

базі першого і другого батальйонів, ще до офіційного початку 

війни, а саме 07.08.2008 року перетнула  Рокський тунель на 

кордоні між державами і прибула у розпорядження лідера 

осетинських сепаратистів Едуарда Кокойти в Цхінвалі. 

Близько 00:30 години 08.08.2008 року командир російських 

«миротворців» Константін Тімерман отримав з частиною своїх 

бійців наказ зайняти бойові позиції на шляхах переміщення 

грузинської поліції і при наближенні грузинської поліції відкрити 

бойовий вогонь на ураження. Досвідчений офіцер вирішив 

перевірити цей підозрілий наказ, який де-факто мав ознаки такого 

що може спровокувати збройний конфлікт та може бути 

розцінений, як дії, несумісні з завданнями та мандатом миротворців. 

Проте командувач змішаними (російськими) силами в зоні грузино-

осетинського конфлікту російський генерал-майор 

Марат Кулахметов підтвердив цей наказ.  

Близько 06:00 години ранку відбувся бій між силами поліції 

Грузії та цією групою, під час якого російськими військовими було 

втрачено загиблими 10 військовослужбовців, що стало формальним 

приводом для вторгнення російських військ до Грузії та знищення 
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грузинських сільських населених пунктів на території Південної 

Осетії шквальним вогнем з реактивних систем залпового вогню 

«Град». 

Цей Казус беллі (casus belli) є зухвало сфальсифікованим 

інформаційним прийомом в найгірших традиціях експансіоністської 

політики Московської держави і дуже нагадує такий же 

сфальсифікований  casus belli (формальний привід до війни) під 

назвою «Майнільський інцидент» 26.11.1939 року, який призвів до 

неспровокованої збройної агресії сталінського СРСР проти 

Фінляндії з метою її анексії шляхом збройного захоплення та 

приєднання до СРСР в якості 16-ї республіки. 

5. Висновки 

Це була перша інформаційна війна РФ. Разом з збройними 

силами РФ кордон з Грузією перетнули більше 500 так званих 

«російських військових журналістів», які були попередньо відібрані 

і навчені веденню інформаційно-психологічних операцій, 

пропаганді, фальсифікаціям в інформаційному просторі, тощо. 

Таким чином Московська Федерація мала на меті просування у 

своєму внутрішньому та у міжнародному інформаційному просторі 

своєї версії причин і наслідків військового конфлікту, яка б 

виправдовувала збройну агресію і дискредитувала дії державної 

влади Грузії. 

Роман Шипка 

Львівський національний університет  

імені Івана Франка 

 

Проблеми кібербезпеки та захисту критичної інфраструктури. 
 

Швидкі темпи розвитку цифрових технологій та розширення 

сфери їхнього застосування мають суттєвий негативний ефект – 

рівень кіберзагроз, який постійно збільшується. Ця проблема 

постійно обговорюється на рівні провідних держав та в 

міжнародних організаціях. 

Основним завдання держави є захист національної безпеки, що 

включає захист громадян, економіки та інститутів держави. На 

перших етапах національна безпека захищала націю від військових 

загроз, але на сучасному етапі її масштаби розширились і містять в 

собі захист від тероризму та злочинності, безпеку економіки, 
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енергетики, навколишнього середовища, продовольства, критично 

важливу інфраструктуру та кібербезпеку. 

Кібербезпека сьогодні є однією з важливих тем у сучасному 

світі. Однак, варто розділяти поняття кібербезпеки та інформаційної 

безпеки. Насамперед, кібербезпека є підмножиною інформаційної 

безпеки.  

Кібербезпека спрямована на виявленні та знешкодженні загроз 

(кібератак та вірусів) об’єктам, що пов’язані з інформаційними 

технологіями, комп’ютерними, телекомунікаційними мережами, а 

також із зберіганням, обробкою та передаванням даних. Кібератака 

це довільний тип цілеспрямованих дій окремих осіб або організацій, 

спрямованих проти діяльності комп’ютерних інформаційних 

систем, комп’ютерних мереж або пристроїв за допомого 

різноманітних зловмисних дій, які, здебільшого, відбуваються з 

анонімного джерела, внаслідок яких відбувається крадіжка, зміна 

або знищення даних атакованої системи. 

Існує багато визначень критичних інфраструктур, які 

відображають національні, економічні, політичні та культурні 

тенденції певної держави.  Спільні риси цих визначень містять в 

собі ідею того, що такі інфраструктури є засобом спільного 

призначення для різноманітних видів людської діяльності, зокрема 

для захисту безпеки та здоров’я громадян. 

Визначення того, що вважати кібератакою доволі неоднозначне. 

Типи атак на критичну інфраструктуру можна розрізняти на основі 

засобів атаки, і на основі розмірів збитків, які можуть бути як 

фізичними, так і функціональними.  

Така критична інфраструктура, така як Інтернет, може бути 

атакована, з нанесенням фізичних або функціональних збитків, в 

залежності від того, що є метою атаки – апаратні чи програмні 

компоненти. Інтернет може бути вразливим як для фізичних 

пошкоджень, так для кібератак, коли, наприклад, фізично знищують 

сервери і DDoS завдають збитки роботі телекомунікаційних систем  

Загроза кібератак на інфраструктуру повинна мотивувати 

державу на розширення її кіберможливостей. На жаль, окремі 

контрзаходи зі сторони держави не призводять до безпосереднього 

посилення кіберзахисту держави, а здебільшого спрямовані на 

локальні дії на окремі атаки.  
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В багатьох країнах правоохоронні органи мають право на 

законних підставах втручатись в роботу комп’ютерних та 

телекомунікаційних систем, якщо цього вимагає ситуація. Тобто, 

фактично, правоохоронні органи здійснюють кібератаку із санкції 

держави.  

Інформаційні технології та комп’ютерні мережі пронизують усі 

сучасні системи та пов’язані з ними державні інститути, охорону 

здоров’я, науку, транспорт, зв'язок, банківську сферу, енергетику, 

оборону та промисловість. Загроза кібератак, наслідком яких 

можуть бути не лише матеріальні втрати, але й екологічні, 

соціальні, макроекономічні коливання, повинно стимулювати 

державу для посилення систем захисту.  

Результат вторгнення в окрему комп’ютерну систему може мати 

негативний вплив на окремі фізичні компоненти, а втручання в 

роботу комп’ютерної системи критичної інфраструктури може 

вплинути на національну безпеку держави. 

Стратегічні пріоритети провідних держав спрямовані на захист 

критичної інфраструктури, яка може зіткнутися з певними 

загрозами, в тому числі і з кіберзагрозами.  

З огляду на широке використання інформаційних технологій в 

різних галузях промисловості та економіки, розробка систем і 

підходів в області кібербезпеки є однією із пріоритетних областей і 

вимагає постійного вдосконалення з урахуванням постійної появи 

нових типів кіберзагроз. У зв'язку з цим важливим аспектом 

створених рішень є оновлення інформації про існуючі типи 

кіберзагроз, а також інформації про їх усунення і підтримці 

поточної ступеня кіберзахисту внутрішньої інфраструктури. 

Проблема кібербезпеки відіграє ключову роль, оскільки 

внутрішня інформаційна інфраструктура містить величезну 

кількість структурованих і неструктурованих даних, яким потрібні 

величезні ресурси для захисту об'єктів від кіберзагроз. 

Слід відзначити, що майбутнє як національної, так і глобальної 

інформаційної безпеки буде залежати від того, в якій мірі держави 

виявлять готовність до конструктивної співпраці у вирішенні 

поточних проблем інформаційної безпеки. Оскільки Інтернет не 

визнає державних кордонів, зусилля щодо забезпечення його 

безпеки повинні бути міжнародними 
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ЗНАЧЕННЯ  ДІЯЛЬНОСТІ  ОБСЄ ДЛЯ  ПОГЛИБЛЕННЯ  

ПРОЦЕСУ  ЄВРОПЕЙСЬКОЇ  ТА  ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ  

ІНТЕГРАЦІЇ  УКРАЇНИ  

 

Активна взаємодія України з ОБСЄ має досить тривалу та  

непросту історію, започатковану ще за радянських часів, коли 

Україна входила до складу СРСР. Незалежна Україна стала 

учасником НБСЄ З0 січня 1992 р. і з цього часу проводила лінію на 

посилення ролі та ефективності Гельсінкського акту, на зміцнення 

безпеки у регіоні, підвищення превентивного та миротворчого 

потенціалу НБСЄ.  Впродовж 1994–1999 рр. в Україні 

функціонувала Місія ОБСЄ, результати діяльності якої виявилися 

успішними і корисними, враховуючи великий внесок у справу 

стабілізації ситуації в Автономній Республіці Крим. Відкликання 

Місії в квітні 1999 р. стало першим випадком в історії організації, 

коли Місія ОБСЄ припинила свою діяльність у зв’язку з успішним 

виконанням покладених на неї завдань.  

Після завершення місії ОБСЄ в Україні співпраця між ОБСЄ і 

урядом України набула нової форми. Згідно рішення Постійної ради 

ОБСЄ № 295 від 1 червня 1999 р. та підписання Меморандуму про 

взаєморозуміння від 13 липня 1999 р., ратифікованого Верховною 

Радою України 10 лютого 2000 р. [1] було створено посаду 

Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Відповідно до 

Меморандуму, діяльність Координатора проектів полягає у 

плануванні, виконанні та моніторингу проектів між відповідними 

органами влади України і ОБСЄ та її інститутами. Слід наголосити, 

що мандат Координатора проектів ОБСЄ в Україні 

розповсюджується на всю територію України, в рамках її 

міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим.  

 В 2013  р. Україні випала честь очолити ОБСЄ.  Кандидатура 

України на головування в ОБСЄ отримала одностайну підтримку 

всіх 57 держав-учасників. З одного боку, це було свідченням їхньої 



 Львів, 7–8 жовтня 2020 р. 148 

довіри, але з іншого – своєрідним екзаменом для нашої демократії 

та норм правової держави. Тому перейнявши функції головування в 

ОБСЄ в 2013 р., Україна взяла на себе відповідальну місію,  

результати  якої довели спроможність нашої держави ефективно 

виконувати керівні функції в Організації [2].   

Проблема російської гібридної війни та руйнівного впливу 

триваючої російської агресії проти України на європейську 

архітектуру безпеки стало пріоритетом порядку денного ОБСЄ, 

починаючи з лютого 2014 р. Організація активно використовує свій 

багатий інструментарій для врегулювання й стабілізації ситуації в 

нашій державі і навколо неї, включаючи розгортання двох польових 

місій – Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні та Місія 

спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску «Гуково» і 

«Донецьк» на російсько-українському міждержавному кордоні. 

Присутність ОБСЄ в Україні, активне та всебічне 

співробітництво з ОБСЄ розглядається як один із найважливіших 

компонентів процесу європейської та євроатлантичної інтеграції 

нашої держави. Її діяльність в ОБСЄ забезпечує рівноправну участь 

в обговоренні і вирішенні актуальних проблем міжнародної безпеки 

і співпраці на просторі Організації.  

Значення ОБСЄ для України можна підсумувати шириною 

напрямків їхньої багатовимірної взаємодії:  

1. Визнання міжнародною спільнотою фактів порушення 

Російською Федерацією основоположних принципів та зобов’язань 

в рамках ОБСЄ внаслідок військової агресії на сході України, 

незаконної окупації та спроби анексії АР Крим та м. Севастополь, 

засудження викрадення та незаконного утримування українських 

громадян в Росії та тимчасово окупованому Криму. Використання 

інструментарію ОБСЄ та заходів в рамках Організації для 

припинення агресії РФ проти України та відновлення порушених 

прав.  

2. Забезпечення підтримки з боку ОБСЄ та держав-учасників 

діяльності України із захисту суверенітету та територіальної 

цілісності, впровадження необхідних реформ. 

3. Поглиблення співпраці з інститутами ОБСЄ та країнами-

учасницями у напрямі посилення діяльності СММ ОБСЄ на сході 

України, розширення мандату спостерігачів ОБСЄ на всі пункти 

пропуску українсько-російського кордону, забезпечення 

https://www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine
https://www.osce.org/uk/om
https://www.osce.org/uk/om
https://www.osce.org/uk/om


Україна в умовах трансформації міжнародної системи … 

 

149 

моніторингу БДІПЛ судових процесів в РФ над українськими 

громадянами – політичними в’язнями. 

4. Забезпечення присутності на порядку денному ОБСЄ таких 

пріоритетних для України питань: припинення порушень 

основоположних принципів та зобов’язань у рамках ОБСЄ у зв’язку 

з триваючою агресією Росії проти України та незаконною 

окупацією Криму, відновлення довіри, необхідність мирного 

врегулювання спорів, зміцнення інструментарію Організації у сфері 

попередження конфліктів, оновлення засобів зміцнення довіри та 

безпеки, забезпечення свободи слова та ЗМІ, боротьба з 

пропагандою, посилення захисту прав людини, недопущення 

зловживання правилом консенсусу. 

5. Залучення експертного потенціалу ОБСЄ шляхом розширення 

проектів практичної допомоги в реалізації програми внутрішніх 

реформ в Україні. 

6. Врегулювання «заморожених» конфліктів у Придністров’ї 

(Молдова), Абхазії та Південній Осетії (Грузія), Нагірному 

Карабаху (Азербайджан). 

7. Реформування Організації з метою підвищення ефективності 

її роботи. [3] 

У цьому контексті Україна виступає за збалансування трьох 

вимірів діяльності ОБСЄ, удосконалення роботи польових операцій 

та миротворчої діяльності ОБСЄ, зміцнення аналітичного 

потенціалу Організації, забезпечення дотримання принципу 

географічної рівності у кадровій політиці.  

Водночас Організація з безпеки та співробітництва в Європі не 

виявляє спроможності і не здатна приборкати російського агресора, 

що порушив територіальну цілісність суверенної України, а також 

створив загрозу безпеці всього європейського континенту. Наша 

держава і надалі намагатиметься активізувати безпекову складову 

ОБСЄ всупереч намаганням Росії утримати незаконно окупований 

Крим та опору щодо виведення окупаційних військ з окупованих 

територій на сході України.   

 

ЛІТЕРАТУРА 

 



 Львів, 7–8 жовтня 2020 р. 150 

1. Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України та 

Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) щодо 

створення  нової форми співробітництва [Електронний ресурс] – 

Режим доступу : https://data.rada.gov.ua/laws/show/994_309. 

2. Україна завершила своє головування в ОБСЄ [Електронний 

ресурс] – Режим доступу : http://www.pic.com.ua/ukrajina-zavershyla-

svoje-holovuvannya-v-obse.html. 

3. Участь України в ОБСЄ [Електронний ресурс] – Режим 

доступу : https://vienna.mfa.gov.ua/ua/ukraine-io/osce/about. 

http://www.pic.com.ua/ukrajina-zavershyla-svoje-holovuvannya-v-obse.html
http://www.pic.com.ua/ukrajina-zavershyla-svoje-holovuvannya-v-obse.html

	tytul conf 10-2020
	Zbirnyk materialiv 10_2020.pdf

