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PAŃSTWA DE FACTO W STOSUNKACH 

MIĘDZYNARODOWYCH. ANALIZA PORÓWNAWCZA  

SAHARY ZACHODNIEJ I WYBRANYCH PODMIOTÓW  

NA PRZESTRZENI PORADZIECKIEJ 

 

Przedmiotem referatu będzie analiza funkcjonowania państw de 

facto w stosunkach międzynarodowych oraz ich wpływ na poziom 

bezpieczeństwa regionalnego, a także sytuacji geopolitycznej w danym 

regionie. W wystąpieniu omówiona zostanie problematyka państw de 

facto pod względem teoretycznym oraz w odniesieniu do aspektu 

metodologicznego, związanych z realizacją grantu badawczego 

poświęconego wskazanej problematyce. W referacie przedstawione 

zostanie podejście komparatystyczne, związane z analizą porównawczą 

procesów funkcjonowania państw de facto na kontynencie afrykańskim 

oraz na przestrzeni poradzieckiej. W tym aspekcie kluczowym 

podmiotem analizy będzie funkcjonowanie Sahary Zachodniej oraz 

wpływu tego podmiotu na uwarunkowania i bezpieczeństwo 

regionalne. Analiza porównawcza funkcjonowania tego podmiotu 

będzie przeprowadzona w odniesieniu do podobnych struktur, które 

pojawiły się na przestrzeni poradzieckiej po upadku Związku 

Socjalistycznych Republik Radzieckich. W tym aspekcie istotna będzie 

analiza odnosząca się do funkcjonowania oraz procesów wewnętrznych, 

a także szerszego ujęcia międzynarodowego funkcjonowania 

Naddniestrza.  

Kolejnymi analizowanymi podmiotami będą Abchazja oraz Osetia 

Południowa, ze szczególnym uwzględnieniem wejścia w bezpośrednią 

sferą wpływów i oddziaływania Federacji Rosyjskiej po wojnie 

gruzińsko-rosyjskiej z 2008 roku. Kolejnymi podmiotami analizowanymi 

pod kątem komparatystycznego podejścia będą takie struktury jak 

Doniecka Republika Ludowa oraz Łuhańska Republika Ludowa. 
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Komplementarne podejście i analiza funkcjonowania tych podmiotów 

pozwoli na całościową ocenę zjawiska uwarunkowań i funkcjonowania 

Sahary Zachodniej oraz analogicznych podmiotów na przestrzeni 

poradzieckiej. 

 

 
Микола Бєлєсков 

аспірант  
Національний інститут  
стратегічних досліджень1 

 

ПЕРСПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ І США  

У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ЗА АДМІНІСТРАЦІЇ  

ДЖОЗЕФА БАЙДЕНА-МОЛОДШОГО 

 

Обрання 46-м президентом США Джозефа Байдена-молодшого 

було позитивно сприйняте в Україні. США, які в 2014-20 роках 

надали 1,75 млрд. доларів допомоги на посилення української 

обороноздатності, традиційно сприймаються в Україні як ключовий 

міжнародний партнер в питаннях безпеки [1]. До цього додаються 

позитивні заяви Джозефа Байдена під час передвиборчої кампанії 

щодо посилення допомоги Україні в разі обрання [3]. Разом це 

формує відповідні очікування із українського боку. 

На даний момент уряд 46-го президента США продовжує 

формування власного підходу до зовнішньої політики загалом і до 

українсько-російського конфлікту зокрема. Проте вже на сьогодні 

новий уряд США відзначився низкою кроків і заяв, які дозволяють 

спрогнозувати контури співпраці Україна-США в сфері безпеки. Так 

«Тимчасові стратегічні настанови у сфері національної безпеки» (3 

березня 2021) класифікують поточну політику РФ як небезпечну і 

ворожу та постулюють готовність американського уряду 

допомагати країнам-партнерам протидіяти відповідним загрозам 

[5]. Джозеф Байден чітко нагадав про агресію РФ проти України як 

 
1 Головний консультант відділу воєнної політики НІСД 
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один із факторів, який негативно впливає на відносини США-РФ [6]. 

До сьомих роковин окупації РФ Криму очільник Білого Дому 

виступив із окремою заявою, де пообіцяв продовжити політику 

укріплення обороноздатності України [8]. Також відбулася перша 

телефонна розмова нового очільника Пентагону і керівника МОУ, 

що дозволила започаткувати робочі контакти. В рамках цієї 

розмови із боку США була озвучена теза про націленість на 

подальше укріплення обороноздатності України [7]. Подібну 

позицію підтвердили і в профільному Бюро із питань Європи і 

Євразії Державного департаменту США [10]. Врешті решт 1 березня 

Міністерство оборони США повідомило про розблокування 

першого траншу допомоги на укріплення обороздатності України в 

2021 році на 125 млн. доларів [4]. 

Як наслідок, вже на сьогодні можна говорити про принципи і 

напрямки  співпраці Україна-США в сфері безпеки за адміністрації 

Джозефа Байдена-молодшого: 

− офіційний Вашингтон виходитиме з того, що дії РФ на 

міжнародній арені представляють загрозу і вимагають 

відповіді; 

− одним із елементів політики відповіді буде подальше 

укріплення обороноздатності України; 

− варто очікувати повернення до підходу періоду адміністрації 

Барака Обами в частині активного ув’язування допомоги 

Україні із реформами в секторі безпеки і оборони України. 

Відповідна ідея знайшла своє відображення в повідомленні 

Міністерства оборони США від 1 березня – американська 

сторона чітко задекларувала, що другий транш в 150 млн. 

доларів Україна отримає якщо буде продемонстровано 

необхідний прогрес в рамках реформування національного 

сектору безпеки і оборони. Також даний підхід із 

американського боку був озвучений в рамках вже згаданої 

телефонної розмови очільників оборонних відомств України і 

США; 
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− важливою рисою американського підходу є націленість на 

посилення обороноздатності України, перш за все, для протидії 

новим можливим провокаціям РФ. Таким чином, мова йтиме 

про підтримання нинішнього статус-кво, а не про негайне 

повернення до довоєнного статус-кво, про що непрямо можуть 

свідчити заяви нової адміністрації.  

Варто окремо відзначити також появу низки ініціатив, які 

формально не пов’язані із американським урядом, але можуть стати 

основою для майбутньої політики США щодо укріплення 

обороноздатності України. Так, 5 березня недержавним 

аналітичним центром Atlantic Council була опублікована доповідь 

«Байден і Україна. Стратегія для нової адміністрації» [2]. Серед 

інших рекомендацій автори пропонують збільшити щорічну 

американську допомогу Україні в сфері безпеки до 500 млн. доларів 

(проти нинішніх 275 млн. доларів), включивши до неї 

протикорабельні ракети, системи ППО, а також збільшивши 

постачання ПТРК, катерів і систем зв’язку. Крім того, 17 березня 

двопартійна група сенаторів США, які належать до Комітету із 

міжнародних відносин, повторно внесла на розгляд «Акт 

партнерства в сфері безпеки України» [9]. Відповідний законопроект 

передбачає збільшення підтримки на укріплення обороноздатності 

України до 300 млн. доларів на рік, передачу надлишкового 

обладнання для потреб України, виділення до 4 млн. доларів 

щороку на навчання українських військових в США і більш системну 

оцінку потреб ЗСУ в частині матеріально-технічної допомоги. 

Незважаючи на те, що відповідні ініціативи не мають прямого 

відношення до поточної політики нинішнього уряду, вони фіксують 

націленість експертів і законодавців США на збільшення об’ємів 

допомоги Україні на укріплення обороноздатності, а також визна-

чають нові напрямки співробітництва для посилення обороноздат-

ності України вже у короткостроковій перспективі. Це в свою чергу 

дає можливість українській стороні активніше просувати відповідні 

ініціативи в рамках діалогу із виконавчою гілкою влади, розра-

ховуючи на підтримку в Конгресі і серед експертів.  
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На сьогодні адміністрація Джозефа Байдена-молодшого 

відзначилася низкою кроків і заяв, які дозволяють із стриманим 

оптимізмом оцінювати перспективи співпраці Україна-США в 

сфері безпеки. Посилення обороноздатності України визначається 

одним із важливих елементів політики протидії деструктивній 

поведінці РФ. Серед експертів і законодавців США утверджується 

думка щодо необхідності збільшення об’ємів і номенклатури 

допомоги Україні в сфері безпеки. Це в свою чергу є серйозною 

основою для діалогу офіційного Києва із адміністрацією Байдена. 

Разом із тим американський уряд чітко сигналізував, що допомога 

на посилення обороноздатності України знаходиться в прямій 

залежності від успіхів реформування сектору безпеки і оборони 

України – в тому числі це стосується і перспектив збільшення 

об’ємів і номенклатури допомоги. 
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ГІБРИДНА АГРЕСІЯ РФ, ЗАГРОЗИ ТА ВИКЛИКИ ДЛЯ 

СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

 

Останні події дедалі більше демонструють прагнення Росії до 

беззаперечної гегемонії у Східній Європі, чи більше того 

відновлення її кордонів у межах колишнього СРСР та Варшавського 

блоку. Нарощування військової присутності на східних кордонах 

України та у анексованому Криму лише частина інструментів, які  

використовує Кремль для дестабілізації ситуації у Центрально-

Східній Європі. 

У Москві усвідомлюють, що “брязкання зброєю” в кінцевому 

результаті призведе до об'єднання та формування монолітного 

антиросійського фронту, який не допустить реалізації неоімпер-

ських амбіцій В. Путіна та компанії. Окрім цього, країни ЦСЄ  є 

членами НАТО, до військового протистояння з яким Росія не готова 

“ні морально, ні фізично”. Таким чином, Росія паралельно здійснює 

прихований економічний і політичний тиск на уряди країн 

Центрально-Східної Європи, чим прагне внести дисонанс у існуючу 

модель трансатлантичних зв'язків. Такого висновку дійшли 

експерти вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних 

досліджень (CSIS) та Центру досліджень демократії (CSD). 

Що ж до природи дисонансу у двосторонніх стосунках країн 

ЦСЄ в рамках ЄС та НАТО, варто виокремити найбільш болючі 

аспекти, такі як: економічний, політичний й корупційно-особис-

тісний. Саме ці чинники на даний час визначають політичну 

поведінку окремих країн регіону та безпосередньо впливають на 

формування системи безпеки. 

Насамперед, і можливо найважливіший чинник, це енерге-

тична залежність від РФ. Зважаючи на ресурсну базу регіону, 
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Кремль беззастережно використовує енерговажіль для здійснення 

контролю за зовнішньої політикою країн ЦСЄ. До того ж, не варто 

забувати про економічні в'язки з РФ, які залишились у спадок з 

минулого. Саме тому, окремі політики у цих країнах доволі 

агресивно реагують за запровадження санкцій проти Москви та 

вимагають їх скасування. Враховуючи даний аспект, Росія вміло 

використовує це на власну користь, поширюючи у інформаційному 

просторі ЦСЄ неправдиву та відверто антиукраїнську інформацію, 

чим намагається здобути більшу кількість симпатиків як поміж 

політиків так і пересічних громадян. Одночасно, Москва не гребує 

підкупом проросійських представників політичного істеблішменту 

країн ЦСЄ, що у сукупності із вищевказаними чинниками впливає 

на позицію урядів цих країн в рамках НАТО щодо РФ. 

Свідченням такого впливу є відмова Угорщини транспортувати 

газ до України у вересні 2015 року. Все б виглядало природно та 

пояснювалось економічною недоцільністю, чи як зазначили у 

Будапешті — через “технічні” негаразди, якби не візит пред-

ставників “Газпрому”. Після цього риторика угорського уряду стала 

діаметрально протилежною. Жодних технічних несправностей. 

Згідно офіційних заяв, зупинка реверсних постачань викликана 

небезпекою з боку РФ. Окремо варто згадати зустріч В. Орбана з В. 

Путіним у Москві у січні 2014 року, результатом якої стало 

підписання договору між Угорщиною і Росією про розширення 

АЕС «Пакш» та надання Будапешту кредиту у розмірі десяти 

мільярдів євро. Після цього, Угорщина стала вимагати надання 

автономії угорській меншині в Україні. 

Також варто зазначити, що після анексії Криму і початку 

російської агресії на Донбасі, у квітні 2015 року президент Чехії 

закликав до «жорстких превентивних заходів» проти Росії, 

висловлював підтримку і виступав за операцію НАТО, якщо Росія 

зважиться на окупацію Східної України. Проте, з червня риторика 

різко змінилась на користь РФ. З того часу Чехія, в особі президента, 

виступає за відміну санкцій та зміну трактування подій в Україні, 

кваліфікуючи їх як громадянську війну, а не російську агресію. Така 
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поведінка М. Земана може свідчити про його потрапляння під 

кремлівський вплив. Про це свідчить те, що у подальшому заяви 

президента Чехії стають все більш різкими і навіть місцями 

“брутальними”. Зокрема, він дозволяє собі заяви про недоцільність 

вступу України в НАТО, а також дає негативні оцінки подіям на 

Майдані Незалежності. Головним свідченням російського впливу є 

запрошення В. Путіну відвідати Прагу та обіцянка приїхати до 

Москви 9 травня 2015 року. 

Повертаючись до Угорщини, необхідно акцентувати увагу на 

співпраці РФ з угорською партією «Йоббік», яка у березні 2015 року 

організовували демонстрації з вимогою визнати анексію Криму та 

захистити угорську меншину в Закарпатті, а у квітні здійснили 

демарш в Європарламенті на підтримку Росії. 

В свою чергу, Росія не обмежується лише прямим чи опосе-

редкованим впливом у регіоні. У Москві намагаються використо-

вувати широкий спектр інструментів. Наприклад, асоціація «Друзі 

Криму», неформальне громадське об’єднання, яке позиціонується 

російською владою як «міжнародна організація», що користується 

підтримкою ряду країн, зокрема і країнами ЦСЄ, у питаннях 

визнання «російського статусу» Криму та відміни санкцій. 

Звичайно, головним чинником тиску на систему безпеки країн 

ЦСЄ та “Східного флангу” НАТО все ж залишається військовий. У 

цьому контексті Росія звертає свою увагу на ще одну країну 

колишнього СРСР — Білорусь. Ні для кого не є секретом, що В. 

Путін та військове керівництво Росії розглядають білоруського 

сусіда як один із плацдармів для здійснення військової агресії на 

сусідні країни та НАТО. Про це свідчать регулярні спільні навчання 

ЗС РФ та РБ, а також прагнення Кремля розмістити на території 

Білорусі власні військові бази. 

Підсумовуючи викладене, ми спостерігаємо суттєве зростання 

напруги у Центрально-Східній Європі. Росія вирішила кинути 

виклик системі безпеки країн ЦСЄ та перевірити готовність НАТО 

протистояти цим викликам та загрозам. Політична ситуація в самій 

Росії не говорить на користь В. Путіна та його оточення, тому, не 
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виключено, що Кремль знову намагатиметься використати черго-

вий військовий конфлікт чи анексію частини чужої території для 

“консолідації” т.зв. “русских патриотов” проти зовнішнього ворога, 

відвертаючи увагу від проблем у самій Росії. 

В свою чергу, перераховані вище інструменти, якими користу-

ється Росія для досягнення своєї військово-політичної мети, свідчать 

про досягнення певних успіхів. Москві так чи інакше вдається 

вносити “розбрат” у антиросійську коаліцію, насамперед поміж 

країн ЦСЄ. Усе це, а також загроза ескалації напруги на Сході 

України, аж до можливого початку повномасштабних військових 

дій, свідчать про необхідність перегляду підходів у оцінках викликів 

і загроз, а також політичної і військової консолідації країн ЦСЄ, що, 

спільно з Україною, дозволить ефективно протистояти російській 

агресії.  

 

 

 
Ірина Богінська  

 кандидат історичних наук, доцент, 
 Донецький національний університет  

імені Василя Стуса 

 

МИРОТВОРЧІСТЬ ЯК ПРОБЛЕМА МІЖНАРОДНОЇ  

БЕЗПЕКИ: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ 

 

Поява російського миротворчого контингенту у Нагорному 

Карабаху, пропозиція президентки Молдови М. Санду про заміну 

російської миротворчої операції у Придністров’ї на місію цивільних 

спостерігачів ОБСЄ, тривалі дискусії навколо організації миротвор-

чої місії у врегулюванні конфлікту на Сході України актуалізували 

тему миротворчості у суспільно-політичному та науковому дис-

курсі. Вочевидь гібридний конфлікт на сході країни вимагає виходу 

за рамки звичного інструментарію врегулювання. Реалізація ідеї 

міжнародної тимчасової адміністрації з часом може оформитися в 

окремий вид миротворчості. 
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Проблема миротворчості передбачає не лише легалізацію між-

народного втручання у конфлікт, а охоплює широкий спектр 

питань:  від зацікавленості конкретної держави у контролі над 

мирними процесами в умовах конфлікту до концептуалізації різних 

підходів в організації миротворчих місій та їх інкорпорацію у норми 

міжнародного права.  

Аналіз досвіду миротворчих операцій 1990-2000-х рр. та дебати 

з приводу їх організації в РБ ООН дозволяють говорити про 

«російський підхід» до миротворчості. Попри те, що в офіційних 

документах РФ неодмінно визнається провідна роль ООН і осново-

положне значення міжнародного права у проведенні миротворчих 

операцій, російське політичне керівництво послідовно просуває 

ідею про доцільність делегування миротворчих функцій на рівень 

регіональних організацій. І хоча підписана в рамках ОДКБ Угода 

про створення миротворчих сил допоки залишається нератифі-

кованою, це не є перепоною для розміщення російських миротвор-

чих контингентів у «близькому зарубіжжі». Так, основу миротворців 

у зоні конфлікту у Нагорному Карабаху складають підрозділи 15 

окремої мотострілкової бригади миротворчих сил РФ. Міжнародна 

волонтерська спільнота InformNapalm неодноразово надавала 

докази участі цих самарських «миротворців» у війні на Сході 

України [1].  Тому не безпідставними (особливо з огляду на масову 

паспортизацію мешканців ОРДЛО) виглядають занепокоєння щодо 

можливої легалізації російських «миротворців» у випадку нової 

ескалації конфлікту на Донбасі.  

Основні засади використання російських миротворців за 

кордоном містяться у Воєнній доктрині РФ. В документі без 

прикметника «російські» використовуються як окремі поняття 

«миротворчі операції», «миротворча діяльність» та «операції з 

підтримання миру». Власне «російській підхід» мала б містити 

Концепція участі Росії у миротворчій діяльності, розробка якої 

розпочалася ще у 2006 р. За відсутності такого документу свідченням 

окремого підходу до миротворчості є публікації російських 

науковців, в яких досвід миротворчих операцій РФ у Придністров’ї, 
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Грузії та Таджикистані досліджується з очевидною проекцією у 

майбутнє. А тому не виключається участь російських миротворців у 

врегулюванні конфлікту в Україні [2].  «Російська миротворчість» 

виступає своєрідним маркером так званого «пострадянського 

простору», оскільки спрямовується передусім на близьке зару-

біжжя (воєнну присутність у Сирії в РФ називають «антитеро-

ристичною операцією»). У науковому дискурсі це подається як 

вихід поза межі «традиційного» підходу. Нетрадиційний підхід 

визначає ключовим параметром миротворчості її інформаційно-

пропагандистську спрямованість. У ширшому ракурсі «російська 

миротворчість» стосується відмінностей від західного підходу [3]. На 

думку російських науковців, ці відмінності стосуються як ціннісного 

підґрунтя, так і цілей миротворчої діяльності. Якщо західний підхід 

ґрунтується на захисті індивідуальних прав і свобод людини, 

забезпечує демократичний транзит від авторитаризму до 

ліберально-демократичного режиму, то російський - на захисті 

суверенітету та ролі держави у забезпеченні «законного порядку» на 

своїй території. У вузькому розумінні «російська миротворчість» 

виступає не стільки інструментом підтримання миру та вирішення 

гуманітарних проблем, скільки важелем в арсеналі засобів 

зовнішньої політики, розглядається у поняттях воєнної присутності 

або контролі над мирними процесами поза межами власної 

держави. Ось чому РФ навряд чи погодиться на миротворчу місію 

на Сході України без своєї участі. Російське політичне керівництво 

категорично відмовляється визнавати РФ учасником конфлікту з 

Україною та використовує тему «миротворців», щоб примусити 

українську сторону до встановлення прямих контактів з 

представниками ОРДЛО. У проєкті резолюції, поданій у РБ ООН у 

вересні 2017 р., цей пункт про прямі переговори був серед основних 

умов російської сторони.  

Наслідки військової присутності миротворців РФ можна 

спостерігати у «замороженому» конфлікті у Придністров’ї, 

«незалежності» Південної Осетії та Абхазії, невизначеності у 

Нагорному Карабаху. І хоча «російська миротворчість» спочатку 
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мала на меті встановлення режиму припинення вогню та 

розведення сторін конфлікту, надалі вона не трансформувалася у 

політику розбудови миру та примирення конфліктуючих сторін. 

«Російський підхід» до миротворчості створює для РФ 

можливості не лише впливати на розвиток конфліктних територій 

та політику держав, що претендують на ці території, а формувати 

потрібні образи конфлікту та пропонувати свої варіанти його 

вирішення. Розуміння цього підходу може використовуватися для 

викриття сторони конфлікту, яка приховує за миротворчістю або 

розмовами про неї свої справжні наміри.  
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WODA WE WSPÓŁCZESNYCH STOSUNKACH 

MIĘDZYNARODOWYCH 

 

Problem dostępu do wody jako źródła konfliktów 

międzynarodowych w dzisiejszych czasach łączy się ewidentnie z 

kwestiami polityki klimatycznej. Jest to zagadnienie wielowymiarowe, 

interdyscyplinarne i strategiczne. K. M. Księżopolski wskazuje na cztery 

powiązane obszary bezpieczeństwa ekonomicznego: bezpieczeństwo 

finansowe, energetyczne, surowcowe, żywnościowe i bezpieczeństwo 

dostępu do czystej wody (Bezpieczeństwo ekonomiczne, Dom 

Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011) Jaka może być w nim rola Stanów 

Zjednoczonych? Czy pandemia załamała plany idące w dobrym 

kierunku (obszary miejskie o niskich dochodach, w których wszystko, 

od wody pitnej po urządzenia sanitarne, może być wspólnym obiektem, 

są najbardziej narażone na epidemię choroby)? Jak wygląda obecnie 

architektura bezpieczeństwa wodnego i jaka jest w nich rola 

poszczególnych instytucji? Pojawia się tu problematyka dotycząca 

współpracy międzynarodowej w zakresie bezpieczeństwa dostępu do 

wody, ale także powiązania z szeregiem innych istotnych zagadnień, 

takich jak terroryzm środowiskowy, czy ekologiczny. Kolejnym 

aspektem jest zagadnienie niezbędności wody w działalności 

gospodarczej. Dynamiczny rozwój społeczny, gospodarczy, 

technologiczny przyczynia się do wzrostu zapotrzebowania na wodę 

pitną, a jej zasoby się kurczą, jej ujęcia są znacznie zanieczyszczone, co 

może być potencjalnie przyczyną konfliktów i wojen. Z jednej strony 

pojawiają się ostrzeżenia o „wieku wody”, w którym woda, która nie 

posiada przecież substytutu stanie się niebezpiecznym zagrożeniem dla 

żywotnych interesów państw. Zasięg tego zagrożenia ma charakter 

globalny, transnarodowy, gdzie znaczenie tradycyjnych granic może 

przestać mieć kluczowe znaczenie. Dotyczy to również problemu nie 
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tylko braku wody, jak na przykład pustynnienia, susz, ale także jej 

nadmiaru – w postaci na przykład powodzi. Nawet zaprzeczający 

istnieniu zjawiska globalnego ocieplenia były prezydent Stanów 

Zjednoczonych Donald Trump stwierdził, iż „Water may be the most 

important issue we face for the next generation” (U.S. Government 

Global Water Strategy, 2017). Dlatego też interesująca jest tutaj 

problematyka dotycząca wody w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa 

USA. Dotyczy ona takich zagadnień jak problem wody w stanowych i 

federalnych regulacjach USA, woda w gospodarce i jako problem 

środowiskowy oraz problem wody w organizacjach międzynarodowych 

i współdziałaniu państw. Zagadnienie jest to także kluczowe w pracach 

Organizacji Narodów Zjednoczonych, która lata 2018-2028 ogłosiła 

międzynarodową dekadą wody, a w Agendzie na rzecz 

zrównoważonego rozwoju 2030 ONZ, Cel 6 wskazuje na zapewnienie 

wszystkim ludziom dostępu do wody i warunków sanitarnych poprzez 

zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi, cel 14 natomiast na 

chronienie oceanów, mórz i zasobów morskich oraz wykorzystywaniu 

ich w sposób zrównoważony. 
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ЦИФРОВА ДИПЛОМАТІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВИ  

 

Новітні інформаційно-комунікаційні технології активно вико-

ристовуються для збору та обробки інформації в бізнесі, рекламній 

діяльності, на ринку послуг, медіа індустрії та інших сферах. Все 

частіше спостерігається застосування цифрових технологій у 
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політиці та сфері міжнародних відносин. Сучасні технології 

відкрили нові можливості для донесення відомостей до громадян 

різних країн, оцінювання їх ставлення до повідомлень та подій на 

міжнародній арені, здійснення впливу на їх свідомість чи заохочення 

до певних дій.  

Цифрова дипломатія, діючи на стику сучасних технологій та 

дипломатичної діяльності, спрямована на використання цифрових 

платформ для комунікації, збору та аналізу інформації [4]. 

Зовнішньополітичні відомства та дипломатичні служби багатьох 

країн у своїй діяльності все ширше використовують соціальні 

мережі в мережі Інтернет. Тут можна знайти інформацію про 

важливі події у міждержавних відносинах, повідомлення про 

прийняті рішення, звернення до громадян,  прослідкувати реакцію 

керівників держав та дипломатів на міжнародні події практично в 

режимі реального часу. Соціальні медіа дають змогу дипломатам та 

світовим лідерам розширювати свої дипломатичні мережі та 

вибудовувати стратегічні комунікації. При цьому, через значну 

доступність ресурсів Інтернету для широких мас, дипломати 

втрачають монополію на інформацію. Це проводить до того, що на 

політичній арені все більшу роль починають відігравати недержавні 

актори [6]. 

Водночас вплив активного використання цифрових мереж на 

глобалізаційні процеси у сучасному світі, який суттєво зріс в умовах 

запровадження обмежень, пов’язаних із протидією пандемії 

коронавірусу COVID-19, вимагає від зовнішньополітичних відомств 

більш ефективного застосування інструментарію цифрової 

дипломатії. Сучасні мережеві технології дають змогу реалізовувати 

багато завдань зовнішньої політики із використанням віртуального 

простору. Насамперед, використовуючи технології великих даних 

можна відслідковувати й аналізувати події та явища у системі 

міжнародних відносин, що дасть змогу підвищити ефективність та 

забезпечити своєчасність прийнятих рішень на міжнародному рівні. 

Великі дані відкривають нові методи та інструменти аналізу, почи-

наючи від дискурсу в соціальних мережах і закінчуючи урядовими 
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відкритими даними та геопросторовою інформацією, що можуть 

бути корисними для реалізації державної політики та стратегії.  

Масиви даних, отримані із доступних у мережі ресурсів, 

дозволяють відслідковувати та прогнозувати міграційні процеси, 

організовувати транскордонне співробітництво у фінансово-еконо-

мічній сфері, науці, культурі та ін. Водночас аналіз великих даних 

дасть змогу виявити закономірності та тенденції у зовнішньополі-

тичній діяльності країн, дипломатичних установ чи політичних 

лідерів, що стане вагомою підтримкою на всіх етапах переговорного 

процесу. 

Роль цифрової дипломатії в налагодженні комунікації з 

громадянами, насамперед тими, що перебувають за кордоном, є 

особливо актуальною в сучасних умовах з обмеженнями пере-

міщень між країнами. Відслідковування громадської думки, 

донесення інформації, забезпечення правової та консульської 

підтримки громадян стає першочерговим завданням віртуальних 

диппредставництв.  

Вагомим внеском у розвиток публічної дипломатії стає 

поширення серед користувачів інтернету медіаресурсів, які 

пропонують віртуальні відвідування музеїв і виставок та віртуальні 

подорожі визначними місцями, що розкривають культурну 

спадщину, національну ідентичність та підвищують позитивний 

імідж держави. 

Поряд із численними позитивними можливостями, які 

відкриває цифрова ера у сфері міжнародних відносин, з’являються 

нові виклики та загрози локального та глобального рівня, на які 

дипломатичні служби усіх країн змушені реагувати.  

Кіберпростір активно використовується з метою пропаганди 

радикальних та терористичних ідей, поширення неправдивої 

інформації з метою дискредитації державних органів та політичних 

діячів. Ресурси політичних партій та дипломатичних установ все 

частіше стають об’єктами кібератак та несанкціонованого 

проникнення.  
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Для підвищення ефективності функціонування зовнішньопо-

літичних відомств доцільно активно розвивати можливості 

цифрової дипломатії [5], зокрема:  

− впроваджувати інновації у своїй діяльності;  

− застосовувати новітні цифрові платформи;  

− залучати молодих фахівців із вмінням використання цифрових 

технологій; 

− забезпечувати достатній рівень кібербезпеки своїх інформацій-

них мереж;  

− поєднувати використання офіційних та неформальних каналів 

комунікації із чітким розмежуванням особистих та службових 

повідомлень та оцінок; 

− використовувати сучасні наукові методи аналізу та прогно-

зування у процесах прийняття рішень.  

Варто відзначити, що Міністерство закордонних справ України 

усвідомлює важливість публічної дипломатії в сучасних умовах, про 

що свідчить прийнята нещодавно “Стратегія публічної дипломатії 

МЗС України на 2021-2025 роки”, де цифровій дипломатії відведено 

завдання “просування позитивного іміджу України у світі та захисту 

національної безпеки, організації  заходів та проєктів публічної 

дипломатії, використання потенціалу соціальних мереж та взаємо-

дії з онлайн-спільнотами для формування позитивного іміджу 

України та просування інтересів України у світі” [1]. 

На нашу думку, такі дії зовнішньо-політичного відомства 

України у тісній співпраці з силовими структурами та Міністерст-

вом інформаційної політики дадуть змогу протидіяти проявам 

агресивної політики Російської Федерації в інформаційному 

просторі нашої держави, прогнозувати та запобігати інформа-

ційним атакам і поширенню дезінформації та антидержавної 

пропаганди. 

Важливим кроком у формуванні дієздатного та професійного 

дипломатичного корпусу, який зможе ефективно реалізовувати 

засади зовнішньої політики держави, повинна стати підготовка 
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кваліфікованих фахівців, які володітимуть сучасними інструмен-

тами та засобами цифрової дипломатії. Саме для реалізації цієї 

мети на факультеті міжнародних відносин Львівського національ-

ного університету імені Івана Франка була створена Лабораторія 

цифрової дипломатії. Серед основних напрямків діяльності 

лабораторії є дослідження та впровадження сучасних інформа-

ційних технологій, методів обробки інформації у сфері дипломатії 

та міжнародних відносин, дослідження сучасних суспільно-

політичних процесів, розробка методичного забезпечення щодо 

практичного використання методів цифрової дипломатії в науковій 

діяльності та навчальному процесі. 
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Роман Волошин 
магістр політології 

Виконавчий комітет Лебединської міської ради 

 

«ЛЮБЛІНСЬКИЙ ТРИКУТНИК» ЯК ШАНС ЗМІЦНЕННЯ 

СИСТЕМИ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПОСИЛЕННЯ 

ВПЛИВУ УКРАЇНИ В РЕГІОНІ 

 

Агресивна політика Росії на світовій політичній арені, що 

проводиться з метою поширення свого геополітичного впливу 

одразу в кількох регіонах – є сьогодні чи не найбільшим викликом, з 

яким зараз змушений боротися увесь демократичний світ. Росія з 

різною активністю намагається нав’язувати свій порядок денний не 

тільки на Близькому Сході чи в Закавказзі, а й Центральній та 

Північній Африці, Південній Америці та Арктиці. Не завжди їй 

вдається досягати успіху та політика Кремля у цьому питанні є 

поступовою і монотонною. 

Регіон Східної Європи, зважаючи на його стратегічне, 

географічне та історичне значення, безумовно, є найважливіший 

для Росії з погляду на її експансивні амбіції. Відомий американський 

політичний діяч та геостратег польського походження Збіґнєв 

Бжезінський чітко зазначав, що без України у своєму складі,  Росія 

не може відбутися як держава. Він наголошував: «Втрата України 

стала геополітично вирішальною, оскільки це радикально обмежило 

геостратегічні можливості Росії». Втрата російського впливу у країнах 

Східної Європи може спричинити «ефект доміно» у всіх зовнішніх 

кремлівських наступальних геополітичних операціях. 

Анексія Росією Криму та збройна агресія на сході України в 2014 

році стали поворотним пунктом у стратегії НАТО щодо Східної 

Європи, передусім тому, що засвідчили факт неможливості будь-

яких домовленостей з Росією у конструктивній площині та згідно з 

міжнародно-правовими нормами. Зміцнення східного крила 

Альянсу є надзвичайно важливим кроком у контексті зміцнення 

системи міжнародної безпеки. Важливість цього підкреслює, 
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зокрема, передислокація американських військових з Німеччини до 

Польщі та намагання оживити проєкт побудови військової бази 

США в Польщі. Саме такі дії блоку слугують свідченням того, що 

держави цього регіону не мають ілюзій стосовно намірів Росії. 

Перед обличчям загрози, ідея створення різного штибу 

об'єднань періодично виникала, як в інформаційній площині, так і 

в політичних дискурсах країн Центральної та Східної Європи. Що ж, 

настав час повернутися до старої, відпрацьованої часом ідеї Балто-

Чорноморського співробітництва, про що і заявив український 

міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.  У Любліні, на 451 році 

після підписання Люблінської Унії трьома керівниками 

зовнішньополітичних представництв східноєвропейських держав, 

було підписано угоду про створення «Люблінського трикутника». 

Як не банально, та головна мета цього союзу полягає в протидії 

реформованої РФ. Україна вже стала жертвою військової агресії 

Росії, а Польща та Литва постійно змушені потерпати від 

інформаційних і дипломатичних атак (російські вкидання про 

територіальні конфлікти, Другу світову війну, етнічні відмінності, 

тощо). Та й, цілком реальним є те, що у разі поразки України у війні,  

саме вони стануть наступними об'єктами російських атак. 

Потреба в такому союзі не викликає жодного сумніву. Своєю 

чергою, нова унія потрібна Польщі, додаючи їй ваги в європейській 

політиці, а через неї і ваги Україні та Литві. Якщо Польща претендує 

на лідерство у Центральній Європі, то регіональним лідером сходу 

старого континенту цілком здатна стати Україна, адже є більш 

зрозумілішою та ближчою до інших держав регіону, зокрема, Грузії, 

Молдови та Білорусі. З приводу запрошення останньої до союзу вже 

висловлювався міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. 

Спільне пострадянське минуле та вигідне геополітичне положення 

дозволяють Україні стати справжнім центром Східної Європи у 

контексті Європейського та Євроатлантичного вектору розвитку 

регіону. Додаткових балів посилення впливу у регіоні додає 

головування України у Дунайський Комісії протягом 2021-2023 років 

(вперше за часи незалежності). Можна також згадати Бухарестську 
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дев'ятку, взаємодія з якою тепер для України істотно полегшиться 

через посередництво Люблінського трикутника. Та й сам факт 

створення «Люблінського трикутника» робить чіткий акцент на 

позиції трьох держав учасниць у регіоні. «Україна не лише 

намагається приєднатися до наявних форматів взаємодії. Україна має 

достатньо сил та авторитету, щоб створювати нові ефективні 

формати з партнерами», - заявив Міністр закордонних справ України 

Дмитро Кулеба.  

Але головне, звичайно ж, – координація дій сторін по підтримці 

міжнародного права в умовах протиправної поведінки Росії. На 

мою думку саме в рамках «Люблінського трикутника» відбудеться 

посилення протидії її інформаційним кампаніям з подальшим 

залученням представників від ряду впливових міжнародних 

структур як ООН, РЄ, ОБСЄ, ЄС і НАТО. За підтримки цих 

організацій можна буде ще голосніше заявити про «Люблінському 

трикутнику» і зробити цей майданчик такою платформою, з якою 

будуть рахуватися провідні світові гравці. Адже Україна прагне 

стати повноправним членом європейської та євроатлантичної 

родини.  
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ГРОМАДЯНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ВЕНЕСУЕЛІ  

ЯК ЗАГРОЗА БЕЗПЕЦІ У РЕГІОНІ  

 

Громадянський  конфлікт у Венeсуелі вплинув на весь регіон і 

приніс  за собою важкі наслідки як для суспільства, так і для 

міжнародного та гуманітарного права. Тому що через порушення 

того ж міжнародного та політичного права почали відбуватися 

величезні міграції венесуельців, через які постраждали сусідні 

країни, адже не були готові до такого повороту подій. Наприклад, 

до Бразилії. По мірі погіршення соціально-економічних умов багато 

венесуельців емігрували до сусідньої Бразилії. Десятки тисяч 

біженців подорожували басейном Амазонки, прагнучи покращити 

життя, деякі подорожували пішки і платили понад 1000 доларів за 

контрабанду в більші міста. Бразильський уряд збільшив військову 

присутність на кордоні для надання допомоги біженцям на дорогах 

та річках. До цього пізніше приєдналась Колумбія та разом 

Бразилією, посилила свій прикордонний контроль у відповідь на 

продовження потоку венесуельської міграції. Колумбія прийняла 

багато венесуельських біженців і намагалася надати їм правовий 

статус. Допомога, надана урядом Колумбії венесуельським 

біженцям, відносно дорога, і багато міжнародних партнерів 

втрутилися, щоб надати допомогу. Допомога, яку Колумбія надає 

венесуельцям, коливається від відвідування невідкладної допомоги 

до громадської освіти для дітей; все, що надається урядом Колумбії 

безкоштовнo. У липні 2016 року понад 200 000 венесуельців приїхали 

до Колумбії, щоб придбати товари через дефіцит у Венесуелі. 12 

серпня того ж  року уряд Венесуели офіційно відновив кордон; 

тисячі венесуельців знову увійшли до Колумбії, щоб уникнути 

венесуельської кризи.          
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Говорячи про Карибські острови, то Після того, як туристичне 

призначення для венесуельців, острови Аруба та Кюрасао  почали 

вимагати від венесуельських біженців перед імміграцією принаймні 

1000 доларів США готівкою, що становить понад п’ятирічний дохід 

для венесуельців, які працюють на мінімальній заробітній платі. 

Патрулі та депортація венесуельців збільшилися, а Аруба виділив 

стадіон для розміщення до 500 венесуельських мігрантів, які 

стикаються з депортацією. 

Коста-Ріка щодо цієї проблеми мала такі думки. Кількість осіб, 

які шукали притулку у Венесуелі, зросла з 200 у 2015 році до 1423 у 

2016 році, до 2600 у 2017 роках. Ця тема була обговорена спільно 

урядами Коста-Ріки та Панами на двосторонньому саміті. 

Генеральний секретар Організації американських держав (ОАД) 

Луїс Альмагро попередив, що в країнах, які приймають більшість 

мігрантів, спостерігається зростання ксенофобських тенденцій та 

ворожості до мігрантів. 

На рахунок Чилі, то у період з 2015 по 2017 рік еміграція 

Венесуели до Чилі зросла на 1388 відсотків у 2016 році. Венесуельці 

емігрували до Чилі завдяки стабільній економіці та простій 

імміграційній політиці. За даними чилійського департаменту з 

питань іноземців та міграції, кількість віз Чилі для венесуельців 

зросла з 758 в 2011 році до 8 381 в 2016 році; 90 відсотків були 

робочими візами для венесуельців у віці від 20 до 35 років. Оскільки 

міжнародні подорожі по повітрю є важкими (особливо через 

цінність венесуельського болівара), багатьом венесуельцям 

необхідно подорожувати суходолом через небезпечну місцевість, 

щоб дістатися до Чилі. Після приїзду вони повинні почати нове 

життя. За словами виконавчого секретаря католицького чилійського 

інституту міграції Деліо Кубідеса, більшість венесуельських 

іммігрантів "є бухгалтерами, інженерами, викладачами, більшість з 

них дуже добре освічені", але приймають низькооплачувану роботу, 

щоб вони могли відповідати вимогам щодо отримання віз і 

залишатися в країні. 
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AKTUALNY STAN PROCESU POKOJOWEGO  

W AFGANISTANIE 

 

Aktualnie realizowanych jest kilka konkurencyjnych inicjatyw, 

majacych doprowadzic do pokojowego rozwiazania wewnetrznego 

konfliktu w Afganistanie. Proces rozpoczety zostal w Doha, formalnie z 

inicjatywy Kataru, jednak faktycznie z inspiracji Stanow Zjednoczonych. 

Obecnie (w chwili zglaszania abstraktu) tocza sie rozmowy w Moskwie 

z inicjatywy Rosji. Swoje zaproszenie do kolejnej rundy przedstawila 

takze Turcja. Znaczacym faktem jest brak zaproszenia do Moskwy 

przedstawiciela Indii, ktore sa uwazane za jednego z najwazniejszych 

protektorow obecnych wladz Afganistanu. W rozmowach bierze 

natomiast udzial Pakistan, uznawany za stronnika Talibow, a wspierany 

przez Chiny. Juz sam fakt podjecia i prowadzenia rozmow z Talibami 

byl i jest znaczacym faktem politycznym, gdyz jeszcze w 2002 roku i w 

czasie tworzenia obecnego ukladu rzadzacego w Kabulu, uznawano to a 

priori za wykluczone. Obecnie maja oni status rownorzednego partnera 

w dyskusji o nowym porzadku.  

Rozmowy tocza sie w warunkach ksztaltowania sie nowego modelu 

bezpieczenstwa regionalnego w Azji. Z jednej strony obecne sa Chiny 

jako "nowe mocarstwo" z rosnacymi ambicjami i potencjalem, 

wspierajace Pakistan - sasiada Afganistanu. Z drugiej sa USA, starajace 

sie pozyskac Indie do bloku antychinskiego, ktore sa zainteresowane 

utrzymaniem wplywow we wladzach w Kabulu. Rosja stara sie tutaj 

takze zabezpieczyc swoje interesy, czy to wspierajac Chiny, czy to dazyc 

do powstrzymania Indii od zaciesnienia wspolpracy z USA. 
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ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ  

ЦИФРОВОЇ ДИПЛОМАТІЇ УКРАЇНИ  

 

Сучасна дипломатична діяльність провідних держав світу 

значно активізується через використання новітніх цифрових техно-

логій, що дозволяють реалізовувати певні зовнішньополітичні цілі в 

режимі онлайн. Необхідність цифрової дипломатії стала особливо 

очевидною упродовж критичного періоду пандемії Covid-19 і 

режиму вимушеного дистанційного режиму інтеракцій. Відтак, 

українське керівництво поступально опановує інструментарій циф-

рової дипломатії та імплементує його у сфері зовнішньої політики.  

Українська система органів дипломатичної служби використо-

вує цифрову дипломатію для поширення інформації щодо 

офіційної позиції держави, зміцнення зв’язків України з інозем-

ними партнерами, а також для полегшення процесу комунікації 

всередині українського дипкорпусу. Безумовно, впровадження цієї 

нової форми дипломатії є необхідною складовою формування 

позитивного іміджу держави за кордоном. Важливим є також 

отримання реакції громадськості у відповідь, адже це дозволяє 

удосконалити діяльність дипломатів та високих державних 

посадовців, а отже, загалом сприяє забезпеченню ефективного 

функціонування апарату зовнішньої політики [1].  

Представники української політичної еліти і громадсько-

політичні діячі почали послуговуватися соціальними медіа, зокрема 

Facebook та Twitter, з 2010 року [2]. Зростання популярності таких 

платформ з часом призвела до необхідності їх використання не 

лише для політичної публічної комунікації, а й для дипломатич-

ного спілкування. Одним із “першопрохідців” у сфері цифрової 
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дипломатії України відзначають колишнього міністра закордонних 

справ України К. Грищенка, котрий увів поняття соціальних мереж 

в український дипломатичний дискурс та продемонстрував 

ефективність Twitter у діяльності дипломата [3, с. 2]. Незважаючи на 

певні спроби модернізувати інструменти традиційної дипломатії 

згори, Україна почала використовувати цифрові технології для 

реалізації цілей зовнішньої політики відносно недавно. Поштовхом 

для цього були у тому числі і події 2014 року, адже необхідність 

швидкої протидії російській інформаційній загрозі стала реальним 

викликом для національної безпеки України. 

З метою детального вивчення переваг цифрової дипломатії для 

України ще у 2013 році Інститутом світової політики здійснено 

спеціальне дослідження, за підсумками якого запропоновано 5 

рекомендацій для дипломатів й державних посадовців для при-

швидшення інституціалізації системи з адаптацією нових інстру-

ментів цифрової дипломатії в українських дипломатичних колах та 

структурних змін у здійсненні української зовнішньої політики [3]:  

1. Створити спеціальну програму і відділ з метою покращення 

ефективності цифрової дипломатії в межах МЗС; заохочення 

дипломатів до використання соціальних мереж;  

2. Організувати освітні програми, курси для дипломатів для 

набуття навичок у сфері ІКТ; навчити дипломатів вести особисті 

сторінки в соціальних медіа для створення іміджу своєї держави; 

3. Залучити МЗС до Twitter, Facebook, блогів, створити й 

періодично оновлювати офіційну сторінку; поширювати у 

мережах відео-конференції, публічні обговорення з доступом до 

них, вести спілкування з громадянами;  

4. Забезпечити англомовний контент через створення сторінок у 

соціальних медіа англійською мовою для активізації спілку-

вання з іноземними лідерами, міжнародними організаціями та 

представниками міжнародної спільноти; 

5. Заохочувати громадян, урядові і неурядові організації до 

використання Інтернету для зв’язку, співпраці.  
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Сьогодні ці рекомендації частково реалізовані і можна 

констатувати очевидний поступ у даному напрямку. Вже 21 січня 

2020 року Міністерство цифрової трансформації України розпочало 

тестування освітньої програми з цифрової грамотності. Метою 

проєкту стало навчання 6 млн. українців, зокрема й дипломатів, 

цифровій грамотності упродовж 3 років [4].  

Створено офіційні сторінки МЗС у Facebook, Twitter, Instagram, 

Google, YouTube. Активними дописниками у цих мережах є 

дипломати та держслужбовці України, президент і прем’єр-міністр, 

очільники міністерств та відомств, представники місцевої влади. 

Українські політики також створюють облікові записи у соціальних 

медіа, орієнтованих на зображення та відео: у Instagram, Vimeo, 

Snapchat, Flickr. Крім того, використовують сервіси блогів, де можна 

створити візуальну розповідь про певну подію і таким чином 

привабити увагу громадськості до неї. У 2015-2016 роках за участі 

новоствореного Управління публічної дипломатії (з 2021 р. – 

Департаменту комунікацій та публічної дипломатії) було оновлено 

офіційні аккаунти МЗС у соціальних медіа, здійснено реєстрацію у 

найбільш популярних мережах усіх посольств України. У 2020 році 

у міністерстві започатковано діяльність Департаменту цифровізації, 

до сфери компетенції якого увійшло питання підвищення цифрової 

компетентності дипломатичних працівників. Це стало черговим 

кроком у реформуванні МЗС у напрямку створення нової 

професійної дипломатичної служби України за найкращими 

світовими зразками [5, с. 144]. 

Упродовж 2014-2015 років український уряд спрямував значні 

зусилля на розширення присутності України у міжнародному 

інформаційному просторі, у соціальних медіа помітно 

активізувалися інститути української дипломатичної служби. 

Сьогодні у Facebook та Twitter присутні майже 90 українських 

посольств та консульств. Колишній міністр закордонних справ 

України П. Клімкін наголошує на тому, що мета використання 

міністерством соціальних мереж – “не лише інформування про 
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важливі події в Україні, а й залучення широкої аудиторії” [2], а отже, 

максимальне привернення уваги світової громадськості.  

Після подій 2014 року у відповідь на агресивну політику Росії 

започатковано практику синхронного проведення масових онлайн 

кампаній у соціальних медіа українських посольств тривалістю від 

кількох тижнів до місяця (або довше). Такі уніфіковані кампанії 

передбачають одночасне розміщення на аккаунтах посольств у 

Facebook та Twitter матеріалів МЗС для донесення ключових 

меседжів до іноземних аудиторій щодо подій в Україні, політики 

РФ, боротьби України за незалежність і територіальну цілісність, а 

також для поширення важливих повідомлень про основні 

досягнення, туристичний, науковий, інвестиційний потенціали 

нашої держави з метою формування її позитивного іміджу [5, с. 144]. 

Часто такі події ініціюють у соціальних медіа самі представники 

громадянського суспільство або ж вони долучаються до акцій МЗС і 

поширюють відповідні меседжі. У 2014-2016 роках закордонними 

представництвами України спільно з українськими громадами 

проведено низку резонансних інформаційних онлайн-кампаній: 

#RussiaInvadedUkraine, #StopPutin, #StopFake, #LetMyPeopleGo, 

#CrimeaIsUkraine, #LiberateCrimea, ін. Завдяки цьому вдалося не 

лише привернути значну увагу міжнародної спільноти до 

українського питання, прорвати блокаду надходження інформації 

безпосередньо з України, а й значно збільшити кількість 

підписників сторінки МЗС України у Facebook та Twitter. У 2018 році 

МЗС України через систему закордонних представництв проводило 

онлайн кампанію #CorrectUA, в рамках якої відбувалося звернення 

до іноземних ЗМІ з метою коригування транслітерації назви 

української столиці (#KyivNotKiev). 

Сьогодні найбільш динамічним каналом цифрового спілку-

вання вважається Twitter. Ним послуговується переважна більшість 

світових лідерів. Загальна доступність та швидкість є основними 

перевагами цього каналу і на сучасному етапі Twitter-дипломатія 

виступає ефективним засобом реалізації зовнішньополітичних 

цілей. Вивчення активності облікового запису МЗС України у Twitter 
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демонструє, що кількість його твітів у період з 2013 по 2018 рік 

зросла у 50 разів, при чому пік зростання припадає на 2014 рік [5, с. 

144]. Збільшилася і кількість підписників сторінки: у 2021 році вона 

досягла 95 480 осіб. 

Значний поступ спостерігається і у нормативно-правовому 

забезпеченні цифрової дипломатії. В жодному з правових 

документів України до недавнього часу не йшлося ні про залучення 

соціальних медіа до реалізації зовнішньополітичних цілей України, 

ані про використання інформаційно-комунікативних технологій 

дипломатами для міжнародного спілкування й поширення 

позитивного іміджу держави за кордоном. У редакції Закону 

України “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики” від 2018 

року відсутній окремий пункт щодо цифрової дипломатії; в інших 

нормативно-правових документах України, які регулюють 

діяльність органів системи дипломатичної служби, також немає 

положень щодо механізмів здійснення діяльності дипломата через 

мережу Інтернет. Однак, починаючи з 2015 року прийнято ряд 

стратегічних програмних документів (Стратегія сталого розвитку 

«Україна-2020» від 2015 р., Концепція популяризації України в світі 

та просування інтересів України у світовому інформаційному 

просторі від 2016 р., Доктрина інформаційної безпеки України від 

2017 р., Стратегія сталого розвитку України до 2030 року від 2018 р.), 

у яких наголошено на важливості цифровізації зовнішньопо-

літичної сфери і необхідності використання засобів цифрової 

дипломатії для забезпечення національної безпеки, а також для 

формування і поширення позитивного іміджу України за кордоном. 

У 2021 році ухвалено Стратегію публічної дипломатії МЗС України, 

де цифрова дипломатія визначається як однин із пріоритетних 

напрямів сучасної української публічної дипломатії. Документ 

встановлює основні виміри цифрової дипломатії [6]:  

1) взаємодія з міжнародними цифровими платформами для 

просування позитивного іміджу України у світі та захисту 

національної безпеки;  
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2) використання цифрових інструментів для організації заходів 

і проєктів публічної дипломатії;  

3) використання потенціалу соціальних мереж та взаємодія з 

онлайн-спільнотами для формування позитивного іміджу України 

та просування інтересів України у світі. 

Основними викликами для цифрової дипломатії України 

сьогодні залишається поширення дезінформації щодо нашої 

держави з боку Росії, крадіжка особистих даних громадян, витік 

важливої інформації. Відтак, одним з її головних завдань є, з одного 

боку, протистояти наступальним заходам російської інформаційної 

кампанії, спрямованим на дискредитацію української влади та 

суспільства на міжнародній арені, з іншого – формувати і активно 

просувати позитивний імідж нашої держави через конструювання 

та поширення проукраїнських наративів.  
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ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ'ЄКТІВ МІЖНАРОДНОГО  

ПРАВА ЯК ГАРАНТІЯ ЇХ БЕЗПЕКИ 

 

Суб’єктами міжнародного права є учасники міжнародних 

правовідносин, яким притаманні елементи міжнародної право-

суб’єктності, такі як міжнародна право-, діє- та деліктоздатність: 

наявність прав та обов’язків, участь у правовідносинах та здатність 

нести відповідальність за порушення своїми діями норм міжнарод-

ного права. 

Правовий статус суб’єктів міжнародного права забезпечується 

та гарантується системою основних принципів міжнародного 

права, серед яких слід виділити такі: «невтручання у справи, що 

входять до внутрішньої компетенції», «рівноправності та самовиз-

начення народів» та «суверенної рівності держав» тощо.  

Принцип співробітництва не вказаний у статті 2 Статуту ООН, 

проте він випливає зі статті 1, та знайшов своє нормативне 

закріплення у Декларації про принципи міжнародного права, де 

наголошено, зокрема, що держави повинні співпрацювати між 

собою з метою сприяння міжнародній стабільності та прогресу, 
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загальному добробуту народів і міжнародного співробітництва та 

здійснювати свої міжнародні відносини відповідно до принципів 

суверенної рівності та невтручання. 

Принцип співробітництва – це один із принципів, який 

застосовуються у всіх галузях міжнародного публічного права з 

однаковим розумінням – держави мають допомагати одна одній, 

разом долати кризові ситуації та не допускати агресивної поведінки 

у міжнародних відносинах.  

Ці та інші принципи дозволяють учасникам міжнародних 

правовідносин співпрацювати в єдиному напрямку, за єдиними 

правилами та з однаковими гарантіями щодо зовнішньої безпеки в 

політичному, економічному та інших аспектах. 

Однак, серед учасників міжнародних правовідносин є ще такі, 

щодо яких науковці сперечаються щодо їх правосуб’єктності. Серед 

них, на нашу думку, вагоме місце займають транснаціональні 

компанії (ТНК), що не є суб’єктами міжнародного права, хоча за 

своїми фінансовими можливостями давно складають конкуренцію 

багатьом державам. Вони не визнаються такими іншими суб’єктами 

міжнародного права, а також знаходяться під юрисдикцією держав, 

де вони зареєстровані та/чи сплачують податки. Тому трансна-

ціональні компанії та транснаціональні банки зараз найправиль-

ніше визначати як учасників міжнародних правовідносин 

(найчастіше – економічних). 

Також слід розуміти, що з моменту визнання ТНК суб’єктом 

міжнародного права необхідно вияснити питання їх самостійності, 

адже не можна внутрішнім правом держави регулювати діяльність 

суб’єкта міжнародного права, накладати на нього податки та мита 

тощо. Ну і звісно, залишається відкритим питання чи зможе ТНК 

стати учасником міжнародної організації. Зважаючи на те, що 

міжнародні організації є міжурядовими – то ні, але як ми знаємо, 

міжнародне право може іноді бути гнучким (попри свою 

традиційну жорсткість), і тому достатньо буде лише одного 

прецеденту вступу ТНК до міжнародної економічної організації, 
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щоб наука міжнародного права терміново відредагувала свої наукові 

положення (або хоча б почала рух у цьому напрямку).  

Аналогічно проблемним є питання міжнародної правосуб’єкт-

ності фізичних осіб. Навряд чи міжнародне право готове надати 

індивідам правосуб’єктність у такому ж обсязі, в якому ним 

володіють інші суб’єкти міжнародного права. 

Таким чином, перелік загальновизнаних суб’єктів міжна-

родного права це не просто список, який можна легко змінити чи 

доповнити. За кожним таким суб’єктом закріплена тріада 

“здатностей” (правосуб’єктності): правоздатність, дієздатність та 

деліктоздатність. У кожному випадку вся система міжнародного 

права працює для забезпечення рівних умов існування та 

функціонування суб’єктів через основні принципи міжнародного 

права, інститути міжнародного права та міжнародно-правові 

інститути. Надання правосуб’єктності для потенційних суб’єктів 

спровокує переосмислення міжнародного права в цілому та 

реформування діючих міжнародно-правових норм. З іншої 

сторони, такі жорсткі правила гарантують безпеку суб’єктів 

міжнародного права у відносинах між собою. 
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“КОРІННИЙ ПЕРЕЛОМ” В УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИХ 

ВІДНОСИНАХ В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ СФЕРІ (2018 – 2019 РР.) 

 

Впродовж двох перших президентських каденцій Владіміра 

Путіна керівництво Російської Федерації повернуло під свій конт-

роль паливно-енергетичний комплекс держави, приватизований 

впродовж 1990-х років. Підпорядкований Кремлю “Газпром” 

перетворився на безвідказний та ефективний засіб реалізації зов-

нішньополітичних завдань керівництва Росії. Починаючи з 2003 р., 

“енергетична зброя” успішно використовувалася проти залежних 

від російського газу держав. Україна з своєю енерговитратною 

промисловістю традиційно була однією з ключових цілей енерге-

тичного тиску Росії, що яскраво проявилося за часів президенства 

Віктора Ющенка (2005 – 2010 рр.) в рамках газових конфліктів 2005 – 

2006 та 2008 – 2009 рр. 

З початком російської агресії, керівництво України, усвідом-

люючи екзестенційно загрозливий характер залежності від прямих 

поставок російського газу, вдалася до кроків, які повинні були 

мінімалізувати ризики у відповідній сфері. З листопада 2015 р. 

“Нафтогаз України” припинив прямі закупки російського газу. 

Паралельно в рамках наймасштабнішої суперечки в історії 

Стокгольмського арбітражу розглядалися зустрічні позови 

“Газпрому” та “Нафтогазу України”. Задоволення вимог російської 
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сторони загрожувало Україні фінансовим крахом. Перемога 

“Нафтогазу України” повинна була звільнити Україну від кабальних 

умов газового договору 2009 р. та передбачала отримання від Росії 

компенсації за невиконання нею умов транзиту свого газу через 

українську газотранспортну систему (далі – ГТС).  

За результатами провадження, у грудні 2017 р. арбітраж виніс 

перше рішення на користь України. Зокрема, було відхилено 

вимоги “Газпрому” до української сторони на суму $56 млрд згідно 

з положенням “бери або плати” за 2009 – 2017 рр. Також документ 

передбачав зменшення обсягів обов’язкової річної закупівлі, яку 

“Нафтогаз” мав здійснювати надалі в Росії приблизно в 10 разів. У 

кінці лютого 2018 р., натомість, було ухвалено остаточне рішення, 

яке передбачало, що за результатами двох арбітражних проваджень 

“Газпром” повинен був перерахувати “Нафтогазу України” 

$2,56 млрд. 

Відповіді рішення посилили позицію України у газовій сфері, 

однак аж ніяк не знівелювати загрози з російського боку. Навіть не 

купуючи в “Газпрому” російський газ та вигравши суд в Стокгольм-

ському арбітражі, Україна залишалася вразливою для російського 

тиску з використанням енергетичних важелів. Те, що Росія 

використовуватиме їх при кожній нагоді щоб нашкодити Україні, 

черговий раз показала подія, яка сталася 1 березня 2018 р. Тоді в 

умовах екстремальних холодів “Газпром” всупереч рішенню 

Стокгольмського арбітражу за 15 хвилин до запланованого початку 

поставок газу в Україні повідомив, що не постачатиме його укра-

їнським споживачам. Додатково ним на 20 % було знижено тиск в 

трубі на українському напрямку та скорочено до мінімуму продаж 

газу іншим клієнтам. 

В середовищі політиків та експертів українська ГТС вважається 

суттєвим стримуючим фактором від розширення агресії Кремля 

стосовно Україні. З іншого боку, транзит російського газу приносить 

Україні щороку приблизно $3 млрд, зменшує українські витрати на 

утримання газотранспортної системи та є найбільшою статтею 

доходів держави від експорту послуг. Після закінчення дії договору 
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від 18 січня 2009 р., за умови введення в експлуатацію газопроводів 

“Північний потік 2” та “Турецький потік” Україна опинялася перед 

загрозою втрати відповідних безпекової та економічної складових 

газового питання. 

Закономірно, що в такій ситуації керівництво Росії макси-

мально мобілізовувало ресурси для фіналізації газогонів в обхід 

України. Паралельно газове питання активно використовувалося 

Росією для тиску на тогочасне українське керівництво та піару 

проросійських політичних проектів напередодні як президентських, 

так і парламентських виборів в Україні 2019 р. 

Після рішення Стокгольмського арбітражу російська сторона 

більше року фактично блокувала переговори щодо нової угоди про 

транзит свого газу українською ГТС з початку 2020 р. Максимально 

використавши газову тематику для підвищення рейтингу 

проросійських сил в Україні, керівництво Росії пішло на переговори 

тільки після українських парламентських виборів у липні 2019 р. 

В кінцевому підсумку, висока активність українських 

дипломатів, рішення суду ЄС від 10 вересня 2019 р.1, та ухвалення у 

грудні 2019 р. оборонного бюджету США2 змусили Росію 

погодитися на підписання угоди про умови продовження транзиту 

свого газу через територію України. 20 грудня 2019 р., тобто в день, 

коли президент США Дональд Трамп (2017 – 2021 рр.) підписав 

згаданий вище оборонний бюджет, представники України, Росії та 

ЄС підписали спеціальний протокол, в якому фіксувалися газові 

домовленості. За кілька днів російська сторона перевела на рахунки 

“Нафтогазу України” виплату згідно із рішенням Стокгольмського 

арбітражу та пеню, які разом склали $2,9 млрд. Натомість 30 січня 

сторонами було підписано остаточний контракт, який передбачає 

транзит російського газу через українську ГТС впродовж наступних 

5 років із фіксованими мінімальними обсягами. Відповідний 

документ став важливою тактичною перемогою України над Росією 

 
1 Скасував рішення Єврокомісії 2016 р., що дозволяло суттєво збільшити 

прокачку російського газу газогоном “Північний потік”. 
2 Передбачав санкції проти фірм які будують “Північний потік 2”. 
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в енергетичній сфері, яка надав офіційному Києву 5 років для того, 

щоб підготуватися до умов, коли “Газпром” з високою ймовірністю 

матиме змогу доставляти газ до споживачів в ЄС, обминаючи 

українську ГТС. 
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ПРОБЛЕМИ КОНСОЛІДАЦІЇ БЕЗПЕКОВОГО ПРОСТОРУ  

ТА ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕКОВОЇ АРХІТЕКТУРИ  

У БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ 

 

Протягом останнього десятиліття безпекова ситуація у Балто-

Чорноморському регіоні характеризується складними та неодно-

значними процесами. У ці процеси залучені гравці різного рівня 

могутності, організованості та статусу, що створює складний 

«безпековий ландшафт», який складно прогнозувати через велику 

кількість залучених акторів та чинників, які впливають на розвиток 

безпекової ситуації. 

З одного боку регіон «насичений» різного роду об’єднаннями та 

інституціями, функціонал яких, в тій чи іншій мірі, передбачає 

діяльність із підтримання безпеки та стабільності в регіоні (НАТО, 

ЄС, ОБСЄ, ОДКБ, ГУАМ, Північна Рада, Рада держав Балтійського 

моря, ОЧЕС). З іншого боку, макрорегіону, який охоплює простір 

від Чорного до Балтійського моря, відчутно бракує єдиної 

безпекової архітектури, яка б забезпечила єдність і послідовність в 

реалізації завдань по формуванню та підтримаю єдиного безпе-

кового простору та ефективне вирішення задач по протистоянню 

спільним для регіону безпековим викликам. 

Безпековий простір регіону є фрагментований і в ньому можна 

виділити три ключових набори гравців, взаємодія яких визначає 

безпековий статус окремих держав та територій. А саме: 

− «Конгломерат» НАТО-ЄС (в межах якого ЄС відповідає за 

забезпечення протидії «м’яким» загрозам, а НАТО – 

«жорстким», а також забезпечує інституційну залученість США 

в європейські безпекові відносини). 
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− Російська Федерація та держави, що знаходяться під її 

безпосереднім військово-політичним та економічним впливом. 

− «Сіра зона безпеки» – держави, які не входять ні до 

«конгломерату» НАТО-ЄС, ні до сфери впливу Російської 

Федерації (Україна, Грузія, Молдова). 

При цьому кожне з трьох «об’єднань» функціонує на основі 

різних засад та принципів, та характеризується власними внутріш-

німи суперечностями. В рамках НАТО-ЄС реалізовується принцип 

взаємодоповнення та формування простору неподільної безпеки. 

Російська Федерація формує власну сферу впливу в першу 

чергу через реалізацію принципу військово-політичного доміну-

вання і інституційно забезпечує його через ОДКБ та низку 

двосторонніх безпекових угод, а також через формування зон 

військової напруги та конфліктів з подальшим розширенням своєї 

військової присутності (як офіційної, так і неофіційної) у цих зонах. 

Окрім того, Російська Федерація використовує і «м’які» інстру-

менти: формування єдиного митного та економічного простору, 

впровадження єдиних стандартів та практик економічної і 

господарської діяльності, консолідація культурно-ідеологічного 

впливу через «захист» російської мови та культури, використання 

«спільності історичного минулого», ідеологем радянської та 

імперської спадщини у підконтрольному інформаційному та 

соціально-культурному просторі. 

Таким чином держави, які опинились у «сірій зоні безпеки», з 

одного боку, знаходяться під постійним військово-політичним 

тиском Російської Федерації, яка намагається включити ці держави 

у свою сферу впливу і закріпити за собою право впливати на їхню 

внутрішню і зовнішню політику, а з іншого, виконуючи роль 

«буферу», перетворились на простір військово-політичного проти-

стояння та культурно-ідеологічної ті інформаційної боротьби між 

Заходом і Російською Федерацією. Адже починаючи з кінця 2000-х 

рр. («Мюнхенська промова» В. Путіна 2007 р., російсько-грузинська 

війна 2008 р., військова агресія проти України та окупація її 

територій) Російська Федерація, повернувшись до ідеологем часів 



Kryzys współczesnego systemu bezpieczeństwa:  
 nowa mapa geopolitycznej rywalizacji                                  

50 

СРСР, перейшла до активної конфронтації із Заходом, спроб 

розколу «демократичної» єдності Заходу, розглядаючи в якості 

свого основного геополітичного супротивника Сполучені Штати 

Америки, а НАТО – виключно в якості інструменту поширення 

військово-політичного впливу США в регіоні, а не можливої основи 

формування оновленої системи безпеки в Європі. Консолідації 

безпекового простору під егідою НАТО та ЄС Російська Федерація 

протиставила політику військової дестабілізації на східному фланзі 

Північно-Атлантичного альянсу, та ефективно призупинила процес 

розширення НАТО на схід шляхом активізації старих «заморо-

жених» конфліктів або створення нових зон конфліктів. Більше того, 

Російська Федерація нарощує свій військовий потенціал та активно 

посилює свої можливості не лише в «сірій зоні», але й в безпо-

середній близькості від кордонів держав-членів НАТО, в першу 

чергу в Балтійському регіоні, в Арктичному регіоні, а також в 

окупованому Криму). 

За таких обставин та в умовах фрагментованого і неконсолі-

дованого безпекового простору весь Балто-Чорноморський регіон 

може стати зоною ескалації військово-політичного протистояння. 

Каталізатором такої ескалації може стати також загострення 

внутрішньополітичної ситуації в РФ. Поступове розширення 

«географії» публічних акцій демократичної опозиції на фоні 

ускладнення соціальної ситуації в державі, обумовленої масштаб-

ною корумпованістю влади всіх рівнів та репресіями проти 

«демократичної» опозиції, веде до поступового падіння довіри 

населення до Кремля та «лідера нації» ( у березні показник «твердих 

прихильників» в межах 29-30 %)1. При цьому пік довіри та 

підтримки В. Путіна припадає на 2008 р. і 2014 р (війна проти Грузії 

і війна проти України)2. 

 
1 На первом месте — армия, на втором — президент, на третьем — ФСБ. 

Левада-Центр. [Електронний ресурс]. – Доступно на: https://www.levada.ru/ 

2021/03/29/na-pervom-meste-armiya-na-vtorom-prezident-na-tretem-fsb/ (Час 

звернення 10.04.2021) 
2 Там само. 
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Враховуючи наявні негативні тенденції всередині країни  

(активізація опозиції, втрата владою рейтингів підтримки 

населення), Кремль може прийняти рішення щодо штучного 

збільшення рейтингів В. Путіна за рахунок штучної ескалації 

військової агресії проти України, підкріпленої цільовою пропаган-

дистською компанією із використанням спеціальних інструментів 

інформаційного впливу (т.зв. «ботоферми», фейкові ЗМІ, тощо), які 

починаючи з 2014 року були випробувані/вдосконалені в процесі 

інформаційного протистояння з НАТО. Така ескалація, з одного 

боку, дозволить в черговий раз консолідувати російську громад-

ськість навколо «лідера нації» у його хрестовому поході проти 

Заходу, а з іншого –слугуватиме інструментом для: 

− примусу України до продовження переговорного процесу на 

завідомо невигідних для нас умовах; 

− комплексного тиску (з комбінацією військових та політичних 

важелів) на ЄС (європейський сегмент НАТО, ФРН, Франція); 

− демонстрації США рішучості намірів та наявності реальної 

військової потуги для їх реалізації 

Так чи інакше Російська Федерація продовжуватиме використо-

вувати фрагментованість безпекового простору регіону та невизна-

ченість статусу держав «сірої зони безпеки» на свою користь. Лік-

відація цих недоліків в безпековій архітектурі дозволить значно 

скоротити можливості агресивної політики Російської Федерації та 

спрятиме формуванню більш передбачуваного безпекового 

середовища. 
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ГЕОПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕКОМПОЗИЦІЇ ТЕРИТОРІЇ 

РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ. ПРИКЛАД ПІВНІЧНОЇ РОСІЇ 

 

Науковий метод декомпозиції полягає у вмотивованому та 

обґрунтованому поділі єдиного цілого (об'єкта) на складові частини 

(елементи) з метою аналізу і дослідження кожного з них. Водночас 

він дозволяє перетворити будь-який об’єкт у серію дрібніших 

проектів, якими легше управляти, керуючись принципом 

«розділяй і владарюй». Але найголовніше, що у підсумку теоретико-

методологічних маніпуляцій з достатньо аргументованою і 

доказовою базою можна прийти до висновку про слабкість і 

вразливість архітектури вихідного об’єкта, який ми умовно 

розбиваємо на частини, а вони  натомість самі здатні претендувати 

на значно вищий рівень внутрішньої єдності, цілісності і 

самодостатності. Особливим прикладом застосування цього методу 

є територіальна декомпозиція держави, чия внутрішня структура є 

громіздкою, неоднорідною, хиткою з відмінною геополітичною 

орієнтацію окремих регіонів. 

З такими вихідними міркуваннями можна приступити до 

геополітичних інтерпретацій  декомпозиції території Російської 

Федерації (РФ). Як відомо, це найбільша за площею (понад 17 млн. 

кв. км.) і доволі велика за чисельністю населення  (144,5 млн. осіб) 

держава світу. Це дуже неоднорідна країна щодо природних умов, 

історії формування території, етнічного складу, ментальних ознак і 

ціннісних орієнтирів населення, рівня розвитку продуктивних сил її 

регіонів. Формою політичного правління РФ є президентсько-

парламентська республіка з асиметричною федеративною 

структурою (83 суб’єкти). Суб’єкти РФ є формально рівними у 
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політико-правовому відношенні, однак насправді істотно 

відрізняються між собою за своїм походженням, рівнем соціально-

економічного розвитку, а окремі з них мають особливий 

конституційний договір про розмежування повноважень з 

федеральним центром – Москвою. Особливо великі повноваження 

зберігають за собою деякі з 21 національних республік, які мають 

власні конституції. Задля забезпечення чіткої вертикалі влади від 

столиці до суб’єктів РФ та організації ефективного політичного та 

економічного управління територією країни указом президента 

Росії Володимира Путіна у травні 2000 року були встановлені 

федеральні округи, які очолюються повноважними представниками 

президента (всього 8 федеральних округи). Хоча вони не є частиною 

територіально-адміністративного поділу Росії і навіть не перед-

бачені конституцією країни. Варто зауважити, що Росія сама стала 

незалежною державою внаслідок політичних перипетій 1991 р., 

пов’язаних з неухильними процесами руйнування Радянського 

Союзу, територіальна декомпозиція і остаточний розпад якого 

пройшли по його зовнішніх та внутрішніх політико-адміністра-

тивних кордонах між колишніми 15 радянськими республіками.  

Можливості територіального розпаду Росії віддавна обґрун-

товувались багатьма політиками і вченими. Особливо почастішали 

різні аналітичні доповіді, появилися нові експертні центри з  цього 

питання на фоні активізації геополітичних амбіцій РФ, 

розпалювання нею локальних збройних конфліктів у різних 

частинах планети і підтримки сепаратизму в сусідніх країнах, 

територіальних анексій (Крим), зухвалого втручання у внутрішні 

справи інших держав, шантажу світової спільноти своїм ядерним 

потенціалом та застосування енергетичного диктату. Після подій 

2014 р. в Україні Росія почала себе виразно позиціонувати як загроза 

світовій безпеці,  що здатна зухвало порушувати міжнародні 

договори та статути міжнародних організацій. Тому вона потрапила 

у низку міжнародних санкцій та ембарго, впроваджених державами 

Заходу. До того ж відчутне падіння світових цін на енергоносії 

спричинило скорочення валютних поступлень, а  груба розправа з 
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лідерами політичної опозиції додатково загострила  кризу довіри 

до РФ. Силовий апарат державного управління та старі політичні 

лідери на чолі з президентом В. Путіним стали паріями міжна-

родної спільноти. В Росії активізувалися регіональні політичні еліти 

(Хабаровськ), загострилися міжнаціональні відносини, що позначи-

лося, зокрема, значним скороченням російського населення в 

окремих національних республіках, особливо на Північному 

Кавказі. Внаслідок політики конфліктного протистояння з  багатьма 

країнами  і міжнародними спільнотами, насамперед з США, НАТО 

та ЄС, а також із-за посилення внутрішніх катаклізмів Росія все 

чіткіше підходить до рубежу загрози збереження територіальної 

цілісності і ймовірного розпаду на різні квазідержавні утворення. 

Головними козирями збереження теперішнього міжнародного 

статусу Росії є її місце постійного члена РБ ООН, другий за 

розмірами ядерний арсенал, чисельні і активні збройні сили, 

вагомий енергетичний та сировинно-ресурсний потенціал, а 

головне - небажання світової спільноти зруйнувати теперішню 

хитку систему міжнародної безпеки. Росії відводиться вагома 

посередницька роль у відносинах між Заходом і Сходом, між 

силами глобальних геополітичних гравців Гартленду та Римлянду. 

Однак варто зауважити, що свого часу багато авторитетних 

політологів і політиків не здатні були передбачити стрімкого 

розпаду Радянського Союзу. 

Ймовірний розпад Росії може пройти за різним сценарієм, 

враховуючи насамперед національно-державні домагання окремих 

республік (Чечня-Ічкерія, Якутія-Саха, Татарстан), повернення 

окремих загарбаних в минулому територій на користь суміжних 

держав (Україна, Китай, Японія, Фінляндія, держави Балтії) та по 

лінії великих історико-географічних та соціально-економічних 

макрорегіонів з власне російським населенням, де зберігається і 

навіть культивується ідея політичного регіоналізму і ймовірної 

сецесії. Такою виразно унікальною і  самодостатньою державою у 

найближчому майбутньому може розглядатися  Російська Північ.  
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Площа Північної Росії, межі якої доволі чітко за невеликими 

виключеннями збігаються з територією Північно-західного 

федерального округу, становить 1687 тис. кв. км., а чисельність 

населення – майже 14 млн. осіб. Без захоплених в результаті 

радянсько-фінської війни 1939-1940 рр. територій сусідньої 

Фінляндії,  а також відібраних від держав Балтії окремих районів 

сучасної Псковської області і російського анклаву – Калінінградської 

області площа Північної Росії становитиме 1575 тис. кв. км з 

населенням до 13 млн. осіб. До складу цього макрорегіону зараз 

входить дві республіки (Комі та Карелія) з найнижчим у  РФ рівнем 

національної ідентичності та частки корінного населення, Ненець-

кий автономний округ, сім областей і місто федерального значення 

Санкт-Петербург. Північна Росія має вкрай важливе геополітичне 

положення, оскільки забезпечує Росії одночасний вихід до 

Балтійського моря та до морів Північного Льодовитого океану, 

включаючи незамерзаючий Мурманськ на березі Баренцевого моря. 

Північна Росія багата на поклади нафти та газу, особливо на шельфі 

морів (Штокманівське родовище газу), апатитів, бокситів і нікелю, а 

також володіє колосальними запасами деревини і рибних ресурсів. 

Головною істотною особливістю Північної Росії є тривале в 

історичному сенсі пов’язання з традиціями Київської Русі, де місто 

Новгород відігравав роль головного конкурента Києва і де 

формувався четвертий східнослов’янський етнос – ільменські 

словени. Хоча базовим етнічним субстратом цих земель були 

малочисельні і розпорошені фінно-угорські племена. У процесі 

розпаду Київської Русі в 1136 році в Новгороді і виникла окрема 

Новгородська феодальна республіка з її  традиціями виборного 

народовладдя. У період найбільшого розквіту, крім власне 

Новгородської землі, територія Північної Русі включала також 

території від Балтійського моря на заході до Уральських гір на сході 

й від Білого моря на півночі до верхів'їв Волги та Західної Двіни на 

півдні. Інші власні назви цих земель – Заволоччя і Двінська земля. 

Новгородська республіка вела успішні війни проти німецьких і 
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шведських агресорів. Монголо-татарам не вдалося її покорити, 

однак вона визнала себе васалом Золотої Орди й платила їй данину.  

На північ від Вологди в умовах малородючих земель не було 

кріпацтва в тій формі, яку воно мало в центральних областях 

Залісся. Багатство цих місць хутром, рибою і морськими тваринами 

приваблювало сюди найбільш енергійних людей, які колонізували 

узбережжя річок і морів. Там сформувався своєрідний субетнос - 

помори, які на своїх човнах-кочах освоїли західну частину 

Північного Льодовитого океан, впровадили православну віру і 

створили унікальні архітектурні  церковно-монастирські комплекси 

– Кіжі, Валаам, Кирило-Білозерський і Соловецький монастирі. 

Однак віроломне поневолення Новгорода московським князем 

Іваном ІІІ у 1478 р. призвело до фізичного винищення місцевої знаті 

і заселення вихідцями із Московського князівства. Подібна доля 

спіткала у 1510 р. й сусідню Псковську землю. Власне поневолення 

Новгорода дало Москві безпідставне право говорити про прадавні 

традиції російської державності, починаючи від приходу до влади 

варязького князя Рюрика у 862 р., тобто привласнювати чужу 

історію поневолених народів. 

Окремою подією історичної ваги  стало заснування у 1703 р. 

московським царем Петром І нової столиці Санкт-Петербурга, який 

символізував зовнішньополітичну орієнтацію Росії на Європу. 

Упродовж 1712–1917 рр. Петербург був столицею Російської імперії. 

Тут у 1719 р. був відкритий перший в Росії публічний музей — 

Кунсткамера, а в 1724 р. заснована Петербурзька Академія наук. 

Санкт-Петербург як найбільш успішний проєвропейський проект 

РФ впродовж багатьох років і дотепер виступає як одвічний 

суперник класичним імперським цінностям Москви. Ментальна 

конкуренція москвичів і петербуржців щодо базових політичних і 

культурних цінностей зберігає свою значимість і досі. Зараз у Санкт-

Петербурзі проживає понад 5,3 млн. осіб, тобто понад 40% 

населення регіону.  

В сучасних умовах Північна Росія залишається найбільш 

мілітаризованою частиною Росії, що об’єктивно звужує можливості 
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її розвитку. Тут знаходяться найбільші воєнно-морські бази 

Північного флоту, який з  2014 року трансформовано в окремий 5-

ий військовий округ ЗС Росії - Об'єднане стратегічне командування  

«Північ» (головна база – місто Сєвероморськ). На озброєнні флоту 

знаходяться найсучасніші підводні човни з ядерними ракетами та 

найновіші військові судна. Ще один з військових округів – Західний 

охоплює  велику територію, в тому числі поза межами Північної 

Росії Однак його штаб-квартира знаходиться у Петербурзі. Також в 

районі міста Плесецьк розташовано один з російських космодромів, 

а територія архіпелагу Нова Земля протягом багатьох десятиліть 

використовувалась як полігон для випробування крилатих ракет з 

ядерними боєзарядами, зараз цей район і прилегла акваторія 

використовуються для неконтрольованого складування залишків 

зброї масового знищення, що може мати непоправні екологічні 

наслідки. За останні роки посиленої мілітаризації зазнав найпів-

нічніший архіпелаг Росії – Земля Франца Йосифа, де споруджено 

сучасні аеродроми для потреб Повітряно-космічних сил Росії.  

Північна Росія вигідно відрізняється від решти регіонів країни  

щодо зовнішньополітичних пріоритетів. Більшість суб’єктів трива-

лий час були залучені до програм субрегіонального співробітництва 

в межах Арктичної ради, Ради держав Балтійського моря, Ради 

Баренцево-Євроарктичного регіону та до програм Північного 

виміру ЄС. Тобто, ефективне залучення Північної Росії у співробіт-

ництво з країнами Північної Європи, з ЄС і навіть НАТО має цілком 

об’єктивні передумови, однак глобальні геополітичні інтереси РФ 

розробляються і реалізуються у Москві. 

Таким чином, Північна Росія має доволі багато підстав 

позиціонувати себе як цілком відмінний макрорегіон РФ з перспек-

тивними можливостями суспільного прогресу, які могли би найпов-

ніше проявитися у статусі окремої суверенної держави. Нечисленні 

громадсько-політичні організації і товариства Північної Росії час від 

часу ставлять питання про перспективи створення власної держави 

(наприклад, проект Інгерманляндії), однак поки що їхній авторитет 

недостатній для масової підтримки населенням. Імперська істерія 
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на хвилі протистояння із Заходом, посилена анексією українського 

Криму, поступово згасає. Росіяни досить скоро будуть вимушені 

скерувати свій величезний творчий потенціал на окультурення і 

прискорений розвиток своїх менших чи більших батьківщин. 

Власне Північна Росія цього конче зараз потребує.  

 

 

 
Юрій Котик 

кандидат історичних наук, старший викладач 
кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики 

Донецький національний університет імені Василя Стуса 

 

РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ПАРАДИПЛОМАТІЇ  

В УКРАЇНІ 

 

 Відповідно теорії конструктивізму, міжнародні економічні 

відносини (далі МЕВ) у ХХІ столітті визначають один з головних 

напрямів системної взаємодії між державами, державних та 

недержавних акторів, яка реалізується у співробітництві, боротьбі та 

суперництві і набуває різних форм. МЕВ мають великий потенціал 

для зміцнення позицій держави без застосування насильницьких 

методів, залишаючись конвенціональним способом тиску на 

суспільні відносини. Особливості процесу залучення України до них 

визначається високим ступенем відкритості української економіки: 

частка експорту, переважно сировини, та імпорту, насамперед, 

товарів з високою часткою доданої вартості коливається в межах 50% 

ВВП, «хронічним» від’ємним зовнішньоторгівельним сальдо з 2006 

року [1] та впливом пандемії СОVID-19 на скорочення обсягів 

виробництва у експортоорієнтованих галузях економіки в 2020-

2021 рр. Тому переосмислення ролі та організації ефективного 

функціонування зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних 

центральних та регіональних державних інститутів, з метою 

максимального сприяння участі суб’єктів господарювання всіх 
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форм власності у МЕВ, є вимогою ХХІ ст. Водночас, в умовах 

глобалізації: поглиблення взаємозалежності національних 

економік, а головне, виникнення та посилення впливу недержавних 

акторів на розвиток світового господарства, виникає необхідність 

розбудови системи координованої взаємодії загальнодержавних та 

місцевих інституцій. Тому, економічний регіоналізм постає 

ефективним механізмом реалізації державних та приватних 

інтересів на міжнародній арені, а економічна парадипломатія є 

одним з ключових інструментів у сприянні розвитку транс-

регіонального та транскордонного співробітництва. У контексті 

зазначеного, оптимізація та наповнення «новим змістом» роботи 

економічної дипломатії України на всіх рівнях, і регіональному 

зокрема, є вимогою сьогодення.  

Формування власної моделі взаємодії різних рівнів урядування 

в Україні, з метою ефективної участі у наднаціональних та 

субнаціональних економічних структурах, базується на вивченні та 

застосуванні світового досвіду функціонування парадипломатії. Так, 

становлення європейської парадипломатії та її економічної 

складової, зокрема, бере початок з 1980-х і налічує три етапи: 

перший - спародична діяльність місцевих влад спрямованих на 

сприяння експорту, другий - створення законодавчої бази для функ-

ціонування  економічних інститутів і організація горизонтальної 

системи координування місцевою владою зовнішньоекономічної 

діяльності різних суб’єктів господарювання та третій, що триває до 

сьогодні, формування вертикальної структури управління 

регіональними зовнішньоекономічними процесами [2].  

На нашу думку, у розвитку української економічної 

парадипломатії, як складової процесу економізації зовнішньої 

політики України, необхідно виокремити два періоди: перший – 

1991-2014 рр., обумовлений економічною співпрацею місцевих 

державних та недержавних інституцій України з країнами 

пострадянського простору, насамперед, Росією, та другий – 2014- і 

донині, що характеризується військово-політичною агресією Росії 

проти України та ґрунтовними змінами у взаємовідносинах України 
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з ЄС після підписання Угоди про асоціацію між ними. Основні 

форми української економічної парадипломатії представлені транс 

регіональним та транскордонним співробітництвом. Юридичним 

підґрунтям, що регулює правове поле цих взаємовідносин – є 

система взаємопов’язаних міжнародно-правових актів, ратифіко-

ваних Україною, Закони України, підзаконні нормативно-правові 

акти центрального та місцевого рівня підписані президентом чи 

затверджені урядом України. Насамперед – це Закон України «Про 

транскордонне співробітництво», який врегульовує, зокрема, 

економічні відносини між територіальними громадами, місцевими 

органами виконавчої влади України з відповідними в інших 

державах. Акцентується увага на розбудові єврорегіонального 

співробітництва та наданні широких повноважень його учасникам. 

Гармонійним доповненням та консолідуючою ланкою у економіза-

ції парадипломатії в Україні слугує інституціональна комплімен-

тарність органів місцевого самоврядування, закріплена Консти-

туцією України та Законом України «Про співробітництво 

територіальних громад». На жаль, становлення української 

парадипломатії розпочалось із запізненням. Вона перебуває на 

стадії законодавчої та інституційної розбудови. Однак, враховуючи, 

що Україна межує із сімома державами а 19 з 27 областей є 

прикордонними, напрям транскордонного та регіонального  еконо-

мічного співробітництва має великий потенціал. Його розкриттю 

сприяє Державна програма розвитку транскордонного співробіт-

ництва на 2016-2020 роки та 2021-2027 роки. У останній, з тридцяти 

задекларованих у ній завдань для місцевої влади 2/3 прямо або 

опосередковано стосуються економічної сфери [3].  

В умовах анексії Криму Росією та війни на Сході, зростає 

безпекова значимість участі України у розширенні європейської 

регіональної економічної співпраці. Починаючи з 1993 року на 

кордонах нашої держави створено дев’ять єврорегіонів для 

активізації транскордонного діалогу між державами сусідами, 

вагомою складовою якого є вирішення питань економічного 
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співробітництва. Важливість української парадипломатії у просу-

ванні зовнішньоекономічних інтересів підкреслюють Експортна 

стратегія України на 2017-2021 рр., ініціативи Президента та Уряду 

України, позитивна оцінка експертами та громадськістю посилення 

економізації зовнішньої політики України у 2020 р. [4]. Отже, 

оскільки Україна не має достатньої політичної та економічної сили 

щоб впливати на глобальні процеси, розкриття потенціалу та 

ефективна розбудова економічної парадипломатії сприятиме 

досягненню позитивних результатів субнаціональними господар-

ськими утвореннями на наднаціональному рівні та успішному 

просуванні загальнодержавних інтересів на міжнародній арені.  
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BEZPIECZEŃSTWO W NAUCZANIU ZDALNYM 

 

COVID-19 od roku zdezorganizował tradycyjny system nauczania 

stacjonarnego. Władze oświatowe zostały zmuszone do wprowadzenia 

innych form nauczania. W krajach o wysokiej kulturze organizacyjnej i  

informatycznej proces ten był łatwiejszy niż w innych krajach. 

Nauczanie zdalne niesie ze sobą nie tylko niebezpieczeństwo ataków 

cyfrowych na realizowane zajęcia, czy tez utraty danych np. studentów, 

ale wiąże się z innymi dolegliwościami o długotrwałych skutkach: 

choroby psychiczne i dolegliwości ze strony układu mięśniowo- 

szkieletowego. 

 

 

 
Vladlena Kotsiuba  

Doktorantka  Wydziału Stosunków Międzynarodowych  
Wołyńskiego Narodowego Uniwersytetu im Łesi Ukrainki w Łucku 

 

DYPLOMACJA CYFROWA W DOBIE GLOBALIZACJI 

 

Współczesny system bezpieczeństwa ciągle ewoluuje oraz w coraz 

większym stopniu staje uzałeżniony od mediów oraz opinii publicznej. 

Formy prowadzenia stosunków międzynarodowych przybierają coraz 

bardziej medialnego wymiaru.1 A nowe technologie są jednym z 

głównych czynników przynoszących ewolucję dzisiejszej dyplomacji 

oraz są powodem dla dalszego rewolucjonizowania jej praktyki.2 

Wydarzenia z 11 września 2001 roku stały impulsem do podnoszenia 

 
1 https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/15812/ 

Monika%20Jakubowska.pdf?sequence=1&isAllowed=y, s.42. 
2 file:///C:/Users/Windows%208.1/Downloads/16647-39967-1-PB%20.pdf, s.3. 
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znaczenia mediów masowych w prowadzeniu polityki 

międzynarodowej. Atak terrorystyczny na World Trade Center miał 

bardzo medialny charakter i stał się przełomowym dla tradycyjnych 

form prowadzenia dyplomacji. 

W ostatnich latach nastąpił duży wzrost wykorzystywania nowych 

tehnologii w wielu dziedzinach życia. Procesy globalizacyjne nabierają 

coraz większego tempa, co daje możliwość komunikacji jednostki za 

wszystkimi na całym świecie. Przekazywanie informacji staje coraz 

łatwiejszym oraz szybszym, natomiast tracą na znaczeniu tradycyjne 

nośniki informacji, takie jak list( e-mail), telefon( Skype), czasopisma( ich 

wydania online), biblioteki( książki w formacie PDF). Rozwój 

technologiczny zmienił dotychczasowe formy prowadzienia polityki 

zagranicznej państw. W procesach dyplomatycznych natomiast odbywa 

się rewolucja strukturalna o charakterze jak przedmiotowym, tak i 

podmiotowym. 

Większość państw posiadają własne witryny internetowe, gdzie 

prezentują wiele kwestii dotyczących kultury, wartości czy historii 

danego kraju. Kreowanie wizerunku elektronicznego kraju jest ważną 

cześcią kreowania ogólnego wizerunku podmiotu w ujęciu 

międzynarodowym. Nowoczesne środki komunikacji oraz procesy 

globalizacyne zmieniły naturę dyplomatycznej czasoprzestrzeni. 

Przepływ informacji staje coraz łatwiejszym, a tempo przesyłania oraz 

przetwarzania stają coraz szybsze. Oznacza to skrócenie horyzontu 

czasowego podejmowania decyzji w praktyce dyplomatycznej.  

Takie serwise internetowe jak Facebook czy Twitter zrzeszają obecnie 

ludzi z całego świata. Służby dyplomatyczne wielu państw często 

korzystają z powyżej wymienionych social mediów. Pomimo tego 

niektórzy z dyplomatów prowadzą własne blogi w przestrzeni 

internetowej. Sposoby porozumiewania się pomiędzy dyplomatami, a 

mediami społecznościowymi można podzielić na takie pozimy: między 

dyplomatami; między dyplomatami, a mediami; w samych 

społecznościach, do których docierają również komunikaty dyplomacji. 

Największą popularnośćią obecnie korzysta jednak Twitter. Spełnia on 

rolę jednego z ważnych narzedzi prowadzenia polityki zagranicznej 
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państw. Często możemy usłyszeć takie pojęcie, jak twiplomacy, co określa 

prowadzenie działań twitterowych polityków. Twiplomacy możemy 

określić nowatorskim środkiem prowadzenia komunikacji w zakresie 

dyplomacji z racji tego, że powyżej 75% liderów światowej polityki 

prowadzi tam swoje profile1. 

Twitter Storm( Twitter Burza) - to nagły wzrost aktywności wokół 

określonego tematu w sieciach społecznościowych, takich jak Twitterze 

lub Facebooku. Termin ten pojawił się po raz pierwszy w 2006 roku oraz 

wszedł do powszechnego użytku pod koniec 2008 roku. Burzę na 

Twitterze rozpoczyna osoba, która wysyła wiadomość do swoich 

obserwujących na temat tego, co zwykle jest szokującą wiadomością lub 

kontrowersyjną kwestią. Używając określonego i oryginalnego 

hashtagu( słowo lub fraza poprzedzona symbolem „#”), tweet szybko się 

rozprzestrzenia. Dany hashtag pojawia się na liście aktualnych tematów 

na Twitterze, co z kolei prowadzi do pojawienia się tego tematu w innych 

mediach społecznościowych oraz przeniknięcia do zbiorowej 

świadomości. Burza na Twitterze jest zawsze emocjonalna i często 

chaotyczna,  a czasami może mieć negatywne konsekwencje dla osoby 

lub marki. 

Burza na Twitterze jest skutecznym sposobem na szybkie 

rozpowszechnienie idei lub punktu widzenia oraz służy jako wskaźnik 

nastrojów ludzi, ponieważ łącząc się, użytkownicy zwracają uwagę na 

wydarzenie lub problem. Przykładem jest burza na Twitterze, która 

odbyła się 27 stycznia 2014 r. o godz. 17.00 na poparcie Euromajdanu w 

Ukrainie hashtagiem # Euromaidan # Ukraine # digitalmaidan. Istnieją 

trzy rodzaje burz na Twitterze: 1) idealna, gdy historia zaczyna się na 

Twitterze i jest odbierana przez tradycyjną prasę i dociera do szerokiego 

grona odbiorców; 2) „storm in a cup” - historia nie wzbudziła dużego 

zainteresowania na Twitterze, ale została podchwycona przez 

tradycyjne media i zgromadziła dużą publiczność; 3) „burza” tylko na 

 
1 https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/15812/ 

Monika%20Jakubowska.pdf?sequence=1&isAllowed=y, s.43-49. 
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Twitterze: historia przyciąga wiele uwagi tylko określonej grupy na 

Twitterze i nie jest odbierana przez czołowe media1. 

Dyplomacja cyfrowa pzybiera wiele form oraz angażuje różne kanały 

komunikacji. Wykorzystuje ona wiele szeroko dostępnych globalnej 

publiczności aplikacji. Internet otworzył nową przestrzeń dla 

dyplomacji, co pozwała udostępniać treści dostępne wszystkim 

zainteresowanym osobom. We wsółczesnych stosunkach 

międzynarodowych Internet pelni kilka zasadnichych roli: zmniejsza 

oraz komplikuje kontrolę państwa w procesie tworzenia polityki 

międzynarodowej; przyspiesza rozpowszechnianie informacji o 

jakimkolwiek zdarzeniu oraz wpływa na jego postrzeganie; sprzyja 

szybszemu dostarczaniu tradycyjnych usług dyplomatycznych 

obywatelom własnego kraju oraz rządom innych państw.  Oczywiście, 

wykorzystania cyfrowych technologii, z jednej strony, stanowi 

wyzwanie dla bezpieczeństwa informacyjnego państw. Jednak, z drugiej 

strony, koszt ponoszony przez państwa dla ochrony danych jest bardzo 

mały względem uzyskiwanych korzyści. 

 

 
Олександр Краєв  

Аспірант кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики 
Інститут міжнародних відносин  

Київський національний університет  
імені Тараса Шевченка 

 

СХІДНА ЄВРОПА В БЕЗПЕКОВІЙ СТРАТЕГІЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

ПРЕЗИДЕНТА США ДОНАЛЬДА ТРАМПА 

 

Стратегія національної безпеки США 2017 року, складена 

адміністрацією 45 президента Дональда Трампа, принесла доволі 

багато новаторського у систему зовнішньої безпеки держави. Цей 

 
1 Глосарій: навчальний енциклопедичний словник-довідник з питань 

інформаційної безпеки / за заг. редакцією д. політ. н., проф. А.М.Шуляк., 2019. 

с.481-485. 
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документ є класичним для кожної президентської адміністрації 

Сполучених Штатів ще з часів холодної війни згадати хоча б звичне 

для науковців хронологічне і відображення еволюції американської 

зовнішньої політики відповідно до тієї чи іншої президентської 

доктрини. З 1986 року формування та презентація такої доктрини 

перед конгресом стала для адміністрації президента обов'язковою 

відповідно до закону Голдвотера-Ніколса [1]. 

Президент Дональд Трамп багато в чому став унікальним для 

зовнішньої політики Сполучених Штатів з кінця Холодної війни. У 

його підході до ведення як політичної, так і безпекової складової 

зовнішньої безпеки прослідковуються атипові патерни та 

інструменти впливу. Деякі дослідники приписували це так званому 

«бізнес підходу» президента, який він транспонував і на політичну 

сферу: надавання переваги особистим знайомствам, 

безпосередньому контакту, робота здебільшого на двосторонньому 

форматі, а не у багатосторонньому, та загальна економізація 

зовнішньої політики. Інші знаходили в цьому прояви достатньо 

архаїчного американського ізоляціонізму. Багато в чому подібне 

політичне новаторство варто шукати у підході до союзників та до 

регіональних партнерів Сполучених Штатів.  

Унікальність підходу адміністрації Трампа до стратегії 

національної безпеки виражається також і у регіонуванні, 

застосованому авторами. Для втілення стратегічних інтересів США 

вони виділили наступні регіони: Індо-Тихоокеанський, Європа, 

Близький Схід, Південна та Центральна Азія, Західна півкуля та 

Африка. Окремо варто виділити виокремлення Індо-Тихоокеан-

ського регіону, яке автор може обґрунтувати лише певною 

фронтальністю підходу американського президента до взаємодії та 

економіко-політичного конфлікту із Китайською Народною 

Республікою.  

В контексті даної роботи більш детально сфокусуємось на 

європейському регіональному напрямку, а саме на висвітленні 

питання Східної Європи у безпековій стратегії Дональда Трампа. 

Майже з перших рядків європейської частини стратегії 
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адміністрація Трампа достатньо чітко артикулює основну загрозу до 

єдності США та їх європейських союзників: «Росія використовує 

підривні заходи, щоб послабити довіру до прихильності Америки 

до Європи, підірвати трансатлантичну єдність та послабити 

європейські інституції та уряди. Вторгненням до Грузії та України 

Росія продемонструвала готовність порушити суверенітет держав 

регіону» [2, ст. 47] . Надалі ключовим наративом є важливість 

співпраці з європейськими союзниками в політичній, економічній 

та військовій сфері, а також ключова роль Північноатлантичного 

альянсу як гаранта цієї співпраці та спільної безпеки. Як ми бачимо, 

Східна Європа в цьому контексті згадується переважно як сусідні з 

Росією держави, які підпадають під її агресивні дії і захист яких 

потребує колективних дій США та їх союзників. 

Стратегія прописує пріоритетні подальші кроки діяльності 

адміністрації в трьох напрямках: політичному, економічному та 

військово-безпековому. В усіх трьох вимірах варто відзначити 

наголос не лише на співпраці з Європейським Союзом, але і на 

важливості співпраці з окремими країнами. В принципі, це 

виводить стратегію регіонально за межі лише ЄС та дозволяє бачити 

Європу як ширший географічний регіон. Проте в безпековій 

складовій наголос зміщується повністю на НАТО та необхідність 

посилення східного флангу альянсу: «На східному фланзі НАТО ми 

будемо продовжувати посилювати стримування та оборону та 

активізувати зусилля союзників і партнерів, що працюють на 

передовій, для кращого захисту» [2, ст.48]. В практичному вимірі цю 

тезу ми побачили втіленою під час переміщення частини 

американських з Німеччини в Польщу, а також розширення 

інфраструктури НАТО в Польщі та у країнах Балтії.  

Підсумовуючи, варто зауважити, що у адміністрації Трампа 

багато в чому зберігся блоковий підхід до східноєвропейської 

політики та безпеки, притаманний деяким з його попередників. 

Безпека Східної Європи розглядається виключно у форматі східного 

флангу НАТО, посилення взаємної відповідальності членів Альянсу 

та розширення їх операційних спроможностей на східних рубежах, 
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де і планується опонувати російським агресивним діям та посилити 

безпеку союзників і партнерів. В той же час документ неодноразово 

достатньо чітко визнається факт агресивних дій Російської Федерації 

по відношенню до її сусідів у регіоні, зокрема згадується і агресія 

проти України. 

Важливо зазначити, що агресивні дії Росії щодо країн Східної 

Європи описані в декількох вимірах, включаючи безпосередню 

військово-політичну агресію, дії гібридного характеру, а також 

загрози для кібербезпеки. В даному випадку можна констатувати, 

що з точки зору даної стратегії, Східна Європа є, скоріше, регіоном 

безпекових загроз, які не виключають можливостей співпраці та 

однозначно закликають до посилення спротиву агресії Російської 

Федерації та інших пертурбаторів міжнародного порядку, серед 

яких в контексті Європи безпосередньо згадується Китай, Північна 

Корея та Іран. 
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АКТУАЛІЗАЦІЯ БАГАТОСТОРОННЬОГО БЕЗПЕКОВОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА У ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІЙ СТРАТЕГІЇ 

УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 

Наростання глобального протистояння у сучасних міжнарод-

них відносинах обумовлено системною кризою довіри у стосунках 

між державами. Характеризуючи сучасну систему міжнародних 

відносин як поліполярну та поліархічну, численні дослідники 

констатують ускладнення системи міжнародних відносин у 

контексті зростаючої ролі держави, а подекуди й регіональних 

міжнародних організацій, котрі впевнено зайняли нішу регулю-

вання співробітництва між державами в різних галузях співпраці.  

Водночас базовою цінністю універсального характеру у 

міжнародному співробітництві є безпека як універсальна цінність, 

потреба та стан стабільних відносин між учасниками міжнародних 

відносин. У цьому контексті актуальною стає теза важливості 

розширення кількісних та якісних показників міждержавного 

співробітництва у безпекових структурах неформального та, 

особливо, формального інституціоналізованого компоненту, яким 

часто виступають міжнародні організації. 

Особливо актуальним постає питання збільшення залученості 

держави до безпекових структур, які здатні ефективно 

забезпечувати безпекові гарантії для своїх учасників. Відтак це стає 

все актуальнішим для зовнішньополітичної діяльності України, 

котра перебуває в умовах агресивної політики Російської Федерації, 

окупації Автономної Республіки Крим та частини районів 

Донецької та Луганської областей, а також нагнітання напруженості 

та ескалації російсько-українського збройного конфлікту. 
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Побіжний аналіз зовнішньополітичної активності України 

впродовж  останніх років засвідчує певну трансформацію стратегії 

розбудови відносин з інститутами багатостороннього співробіт-

ництва в галузі безпеки й оборони. Врешті така трансформація 

відносин стала можливою внаслідок усвідомлення неефективності 

таких зовнішньополітичних інструментів у відносинах з РФ, як 

стратегічне партнерство, що переросло у збройне протистояння, чи 

безпекові структури на євразійському просторі СНД у вигляді 

Організації Договору про колективну безпеку, створену під егідою 

та впливом Росії.  

Серед позитивної динаміки змін у зовнішньополітичній 

активності України на міжнародній арені експерти відзначають 

поглиблення та розширення форматів співпраці України з 

міжнародними організаціями безпекового характеру, насамперед 

ООН, НАТО, ОБСЄ. Водночас на цьому фоні постає низка запитань 

кореляції глибини залученості до співробітництва України та 

ефективністю розв’язання збройного протистояння з Росією на 

Сході України. З огляду на це надання 2020 року Україні статусу 

держави-учасниці Програми розширених можливостей Альянсом є 

певним маркером не лише актуалізації інтересів Організації в 

регіоні, а й, певним чином, успіхом зовнішньої політики України. 

Це обумовлено як необхідністю пошуку оптимальних механізмів 

конфліктного врегулювання, так і є виявом актуалізації Стратегічної 

концепції Альянсу в контексті розширення зони відповідальності, та 

й гарантування глобальної безпеки, до чого прагне Організація. 

Слід також зазначити, що на цьому фоні ООН залишається 

головним майданчиком дипломатії України та демонстрацією 

певної декларативності у діяльності Організації з безпеки та співро-

бітництва у Європі, котра не змогла досягти ефективного врегулю-

вання конфлікту або, щонайменше, його (конфлікту) управління. 

Коригування Україною персонального представництва 

держави при міжнародних організаціях стає ще одним кроком на 

шляху переоцінки ефективності діяльності в рамках таких інститутів 

багатостороннього співробітництва. 
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Виходячи з аналізу кроків України на міжнародній арені, 

видається доцільним збільшення залученості в різних форматах 

діяльності як безпекових організацій міжурядового характеру, так і 

організацій галузевого співробітництва. Тим більше це обумовлено 

новим дискурсом безпеки, переосмисленням безпеки як багатоком-

понентного явища, серед елементів якого значне місце займають 

компоненти невійськового (цивільного) характеру. З огляду на це, 

логічним видається поглиблення діалогу та пошук шляхів поглиб-

лення участі України у діяльності організацій не лише з «класичною 

безпековою тематикою», а й організаціями галузевого співробітниц-

тва, до сфери компетенції яких входять питання суміжні, а, відтак, і 

актуальні, до класичного розуміння безпекової проблематики. 
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ДЕТЕРМІНАНТИ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ ШОТЛАНДІЇ  

ТА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ У КОНТЕКСТІ БРЕКЗИТУ   

 

Ідея Британії, яка полягає в тому, щоб вийти з ЄС – не нова. На 

території Сполученого Королівства завжди були євроскептичні 

настрої. Частково через ці погляди Британія довго входила в ЄС, а 

також через позицію Шарля де Голль, який сприймав Британію 

негативно і вважав її конкурентом. Вже з третьої спроби, і після того, 

як Шарль де Голль пішов з політичної арени і не було блокуючого 

голосу Франції, Британія зайшла в ЄС. Брекзіт, крім очевидних 

економічних викликів, ставить перед Лондоном і дуже серйозні 

 
1 Науковий керівник - Шуляк А. М., доктор політичних наук, професор,  декан 

факультету міжнародних відносин, Волинський національний університет 

імені Лесі Українки   
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виклики політичні. Після виходу Британії з Євросоюзу загострить як 

мінімум три больові «територіальні» питання – Північної Ірландії, 

Гібралтару і Шотландії. Вже під час перехідного періоду 

спостерігається зростання політичної напруженості в британських 

регіонах, де більшість населення голосувало проти виходу Великої 

Британії з ЄС на референдумі 2016 року.  

Нині  у Шотландії дуже сильні настрої за вихід з Великої Британії 

та за незалежність. Перший референдум відбувся у 2014 році, і тоді 

55% шотландців проголосували проти виходу зі складу Сполученого 

Королівства [6]. Влада Шотландії може провести незаконний рефе-

рендум щодо незалежності. Шотландські сепаратисти мають 

солідну соціальну базу для організації провокацій і акцій протесту. 

Згідно з дослідженням YouGov, незалежність Шотландії підтримує 

активна меншість – 44% населення регіон, 56% респондентів – 

проти [1], а сепаратистська «Шотландська національна партія» 

домінує в місцевому парламенті, а за підсумками парламентських 

виборів отримала 47 із 59 місць, закріплених за шотландцями в 

Палаті громад. 

Для такого політичного кроку потрібна згода уряду Великої 

Британії, а її Б. Джонсон давати категорично відмовляється: 

попередній референдум у Шотландії відбувся, тому немає жодної 

необхідності проводити його ще раз. Отож, шотландська 

національна партія продовжує шукати своїх прибічників в ЄС. Їх 

мета – переконати лідерів ЄС надати підтримку або  не заважати 

провести такий референдум та полегшити шлях Шотландії швидко 

стати членом ЄС, якщо виборці вирішать вийти зі складу Великої 

Британії. 

Шотландські націоналісти окрім політичних амбіцій мають і 

виключно прагматичні інтереси, адже після закінчення перехідного 

брекзит-періоду експортери Шотландії втрачають доступ до 

Спільного ринку ЄС. Відповідно, це – шанс для влади взяти під свій 

власний контроль видобуток і продаж енергоносіїв з шельфу у 

Північному морі. На цьому тлі з’являються  популістські меседжі 
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про те, що винятково окремий від Великої Британії шлях є 

запорукою економічного успіху та процвітання Шотландії [2]. 

Виступаючи у прямому ефірі телеканалу BBC, присвяченому 

виходу Британії з ЄС, експрезидент Європейської ради Дональд 

Туск зазначив, що Європа переживає «співчуття» до ідеї незалежної 

Шотландії. А вступ Шотландії в ЄС буде сприйнято «з ентузіазмом» 

при цьому політик акцентує, що Європа не має наміру втручатися 

у внутрішні справи Британії, якими є взаємини між складовими 

частинами Сполученого Королівства [4]. Приблизно так само восени 

2019 року висловився Герман ван Ромпей, який зазначив, що після 

референдуму з питання Брекзіту європейці дещо змінили своє 

ставлення до незалежності Шотландії: «Я думаю, що є зміни, так, 

тому що багато людей дивляться на те, що шотландці підтримують. 

Вони (шотландці) хочуть залишитися в Європейському Союзі, і водночас 

їм заборонено залишатися в Європейському Союзі» [5]. 

Новий конфлікт, спровокований законом про внутрішній ринок, 

що його запропонував британський кабінет Б. Джонсона. Единбург 

відреагував гостро й радикально.  Решта налаштовані критично, 

проте сторони готові до перемовин, хай навіть складних. У 

Шотландії незадоволення дискримінаційним законопроєктом, що 

нехтує інтересами регіонів, викликало найжорсткішу відповідь – 

заклик до проведення нового референдуму про незалежність [5].  

Отже,  у зазначеному  регіоні стало більше прибічників незалеж-

ності, ніж кілька років тому, помітно більше шотландських націона-

лістів, які просувають ідею незалежності за будь-яку ціну. В останні 

місяці 2020 р. їхня думка оформилася в пропозицію референдуму 

«по-каталонськи», явочним порядком, без згоди Лондона. 

 

Список використаних джерел 

1. ЄС втомився від Брекзіту та хоче якнайшвидше позбутися Британії: 

Що чекає на Європу? Український інститут майбутнього. URL: 

https://uifuture.org/publications/25168-brexit-gb-kusa9/(8.11.2019) 

2. Турбулентний 2020. Шоу Брекзит: хто програє – Європа чи 

європейці?  URL: https://lb.ua/world/2020/01/06/446222_turbulentniy_ 

2020_shou_breksit_hto.html. 



Kryzys współczesnego systemu bezpieczeństwa:  
 nowa mapa geopolitycznej rywalizacji                                  

74 

3. Шотландський кейс. Дзеркало тижня. URL: https://zn.ua/ukr/ 

international/shotlandskij-kejs.html   (18.09.2020)  

4. 'Empathy' for independent Scotland joining the EU says Tusk. URL: 

https://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-51342714 

5. Herman Van Rompuy says Brexit 'has changed EU view of Scotland'. 

URL: https://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-

49690513 (14.09.2019) 

6. Scottish independence referendum. URL:   https://www.gov.uk/ 

government/topical-events/scottish-independence-referendum/about  

 

 

 

Анета Лех-Дебера 
аспірант 

Львівський національний університет 
імені Івана Франка 

 

БЕЗПЕКОВІ ВИКЛИКИ УКРАЇНСЬКІЙ ТРУДОВІЙ МІГРАЦІЇ 

 

 Феномен міграції не є сучасною проблемою. З початку історії 

люди переїжджали з різних причин: економічних, політичних і 

суспільних. Причини пов’язані з безпекою, вперше було розглянуто 

в роботах М. Вайнера, який писав, що міграція впливає не лише на 

внутрішню стабільність, а й на міжнародну безпеку, вказував на те, 

що загрозу безпеці може становити не тільки приплив іноземців, а 

й відплив власних громадян. На думку М. Вайнера, міграція та 

безпека пов’язані не лише прямим, а й зворотним зв’язком, тобто 

безпекові заходи держав впливають на переміщення населення [1].  

Слід зауважити, що міжнародна міграція у більшості випадків 

не є одноразовим процесом, а довготривалим явищем. Асиміляція 

в новій країні і процес поселення займає решту життя іммігранта, а 

як наслідок залишає вплив на наступні покоління. Отже, міграція 

це – різновид колективних дій стимульований соціальними зміна-

ми, що впливають на цілі суспільства як у регіонах, так і в країнах, 

що приймають [2].  
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Зараз ми маємо справу з різними міграційними формами. 

Підгрунтям таких дій є культурні і економічні зміни чи ті ж 

конфлікти. Окрім значного диференціювання явища, яким є 

міграція, можна виділити певні критерії, до яких можна зарахувати: 

− глобалізацію міграції – вплив міграції водночас на більше число 

держав; 

− пришвидшення міграції – великий потік людей із зникаючих, 

бідних та небезпечних країн до стабільних, багатих та відносно 

спокійних; 

− диференціація міграції – існують одночасно різні типи міграції, 

що унеможливлює контроль за мігрантами, наприклад з боку 

цільових держав;  

− фемінізацію міграції – жінки (як працівниці) відіграють більшу 

роль; 

− посилення політизації міграції – вплив цього явища на політику 

окремих країн;  

− поширення транзитної міграції – перетворення країн еміграції у 

країни транзитної міграції та імміграції.  

Міграція населення несе з собою багато проблем. Однією з них 

є маргіналізація мігрантів. Покинувши рідну країну емігрант не 

завжди уміє знайтися в іншій реальності – цілком новій і часто 

неочікуваній. Іншою проблемою може бути різний менталітет 

мігрантської спільноти та суспільства країни, куди в’їжджають 

мігранти, або правила, що панують у певній країні, н-д у процесі 

працевлаштування. Життя емігранта в "тіні" суспільства даної 

держави та відсутність легальної зайнятості сприяють появі 

злочинних явищ та хуліганства. 

Крім численних проблем, які несе з собою міграція, не бракує 

осіб які на неї наважуються. У короткостроковій перспективі 

міграцію можна характеризувати як переважно позитивне явище, 

за умов депопуляції, старіння населення чи дефіциту працівників 

притік мігрантів сприяє розвитку країн призначення; відплив 

надлишкових працівників з країн походження сприяє зменшенню 

соціальної напруги; країни призначення отримують готовий 
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людський капітал – виробничий ресурс; покращення матеріального 

добробуту мігранта та членів його сім’ї; здобуття бажаної освіти та 

професійних навиків, натомість довгострокові наслідки трудової 

міграції несуть серйозні загрози для демографічного, соціально-

економічного та соціокультурного розвитку країни. 
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PANDEMIA COVID-19 A PRZYSZŁOŚĆ REGIONU  

AMERYKI ŁACIŃSKIEJ. SZANSE I ZAGROŻENIA 

 

Ameryka Łacińska jest jednym z najmocniej dotkniętych przez 

pandemię COVID-19 regionów świata. Koronawirus spustoszył 

państwa latynoamerykańskie zarówno pod względem ludnościowym 

jak i gospodarczym, obnażając strukturalny charakter problemów, z 

którymi zmagają się one od dekad – nierówności społecznych i 

ekonomicznych, elityzacji życia politycznego, niestabilności 

gospodarczej. Pandemia ukazała, że państwa Ameryki Łacińskiej, mimo 

rosnącego znaczenia jako konsumentów na rynkach światowych, w 

znacznej większości nie są w stanie efektywnie reagować na nagłe 

sytuacje kryzysowe. Sposób światowej dystrybucji szczepionek 

przeciwko COVID dowiódł natomiast, że region ten w dalszym ciągu 

jest jedną z ofiar niesprawiedliwego podziału bogactwa pomiędzy tzw. 

bogatą północą i biednym południem.  
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Celem referatu jest analiza wpływu pandemii na Amerykę Łacińską, 

zarówno z punktu widzenia czynników wewnątrzregionalnych, jak 

również z poziomu międzynarodowego. W referacie podjęta zostanie też 

refleksja nad przyszłymi wyzwaniami i zagrożeniami stojącymi przed 

regionem. Analizie poddane zostaną trzy kluczowe płaszczyzny: 1. 

Polityczna, głównie w zakresie kondycji demokracji w poszczególnych 

państwach oraz nowego układu sił w regionie, 2. Ekonomiczna, biorąc 

pod uwagę możliwości wystąpienia kolejnego załamania 

gospodarczego, 3. Społeczna, szczególnie pod kątem wpływu pandemii 

na dotykające Amerykę Łacińską problemy tej natury.   
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MIKROPAŃSTWA WALCZĄCE Z PANDEMIĄ.  

ANALIZA PORÓWNAWCZA NA PRZYKŁADZIE  

EUROPEJSKICH MIKROPAŃSTW  

 

Przedmiotem wystąpienia będzie kwestia walki z pandemią COVID-

19 przez rządy najmniejszych państw Europy. Ze względu na szczególny 

charakter pandemii, władze Andory, Liechtensteinu, Monako i San 

Marino musiały podjąć kluczowe decyzje w zakresie zapobiegania 

rozwoju pandemii koronawirusa w tych państwach. Ze względu na silne 

powiązania transgraniczne (w tym przede wszystkim Liechtensteinu ze 

Szwajcarią, Monako z Francją, Andory z Katalonią i Hiszpanią oraz San 

Marino z Włochami) konieczne było rozwiązanie kwestii dalszej 

współpracy transgranicznej (ewentualna blokada przejść granicznych; 

wprowadzenie limitów w zakresie przepływu ludności z i na terytorium 

mikropaństw). W związku z tym, że przepływ pracowników, ale i 

konsumentów pozytywnie wpływa na zacieśnianie więzów 

gospodarczych między sąsiadami konieczne było przyjęcie takich 

rozwiązań, które nie naruszą tych więzów nadmiernie. 
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Osobnym elementem analizy będzie kwestia pozyskiwania 

szczepionki chroniącej przed koronawirusem przez władze 

mikropaństw. Jest to o tyle istotne, że kwestia ta pozwala na analizę 

hipotezy o zależności pozyskiwania szczepionki do jakości stosunków 

dwustronnych mikropaństwa z sąsiadem. To szczególnie istotne w 

kontekście faktu, że szczepionki na koronawirusa były pozyskiwane 

przez państwa członkowskie Unii Europejskiej (poza Szwajcarią będące 

sąsiadami wszystkich 4 mikropaństw) nie indywidualnie, ale za 

pośrednictwem Komisji Europejskiej, a to rodziło ryzyko utrudnionego 

dostępu do szczepionki przez państwa europejskie, które do Unii nie 

należą, a dodatkowo są uważane za podmioty o małym potencjale 

ludnościowym i/lub politycznym, tj. przez Andorę, Liechtenstein, 

Monako i San Marino. 
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STYMULOWANIE ZBLIŻENIA ROSYJSKO-BIAŁORUSKIEGO. 

ROSYJSKA AKTYWNOŚĆ INFORMACYJNA  

NA KIERUNKU BIAŁORUSKIM W DOBIE WEWNĘTRZNEGO 

KRYZYSU POLITYCZNEGO 

 

W ramach referatu przedstawiona zostanie problematyka działań 

informacyjnych Federacji Rosyjskiej na kierunku białoruskim, 

prowadzona na przełomie 2020 i 2021 roku. Omówiona zostanie geneza 

problemu oraz bieżące trendy odnoszące się do kwestii prób 

formowania, zarówno przez białoruskie jak i rosyjskie ośrodki 

propagandowe, obrazu zagrożenia zewnętrznego i wewnętrznego. 

Obraz istnienia poważnego zagrożenia dla białoruskiej państwowości, 

na które kreowane przez Mińsk i Moskwę są m.in. rzekome agresywne 

działania Polski, Ukrainy oraz NATO, wykorzystywany jest do budowy 
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poparcia społecznego dla idei zbliżenia rosyjsko-białoruskiego 

(zwiększenia stopnia integracji obu państw). Na wspomniane „agre-

sywne działania” kreowane są m.in. wypowiedzi polskich polityków, 

rzekome stymulowanie polskiej mniejszości do destabilizowania 

państwa białoruskiego czy udzielanie przez Polskę schronienia 

białoruskim obywatelom obawiającym się represji ze strony władzy.  

W ramach referatu przedstawione zostaną bieżące przekazy strony 

rosyjskiej oraz drogi rozchodzenia się formowanych narracji. 

Wyeksponowana zostanie rola kanałów Telegram w procesie 

upowszechniania odpowiednich z punktu widzenia Kremla narracji 

formujących zarówno nastroje społeczne w Rosji jak i na Białorusi. 

Uwzględniony zostanie również aspekt działań Sił Zbrojnych Federacji 

Rosyjskiej, które odgrywają poważną rolę w procesie aktywności 

informacyjnej (pozwalają na generowanie przekazów na temat 

wspólnych przygotowań dwóch „braterskich armii” do obrony przed 

zagrożeniem – m.in. kontekst manewrów Zapad-2021). W ramach 

omawianej problematyki analizie poddana zostanie również rola 

formowania negatywnego obrazu polskiej mniejszości narodowej w 

procesie konsolidacji narodu białoruskiego wokół silnego lidera. 

Uwzględniony zostanie kontekst trwających na Białorusi protestów oraz 

istniejących napięć społecznych, które kreowane są na zjawisko 

inicjowane przez Warszawę oraz NATO. Przedstawione zostaną 

wnioski dot. sposobów działania rosyjskich ośrodków propagandowych 

i dezinformacyjnych oraz bieżących celów Kremla dot. kierunku 

białoruskiego – kontekst prób formowania agendy informacyjnej 

państwa białoruskiego oraz wpływania na społeczeństwo poprzez 

własne ośrodki wpływu. 
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ZAGROŻENIA MIĘDZYNARODOWEGO  

SYSTEMU WALUTOWEGO 

 

W wystąpieniu zostanie podjęta próba określenia współczesnych 

zagrożeń międzynarodowego systemu walutowego. Autorka 

zaprezentuje w jaki sposób funkcjonuje system odnoszący się do 

łańcucha: system ekonomiczny – system walutowy – kursy walutowe. 

Zostanie przedstawione jakie znaczenie dla systemu walutowego maja 

funkcjonujące instytucje finansowe oraz zjawiska rynkowe oraz 

zagrożenia jakie mogą z tego wynikać. Ponadto podczas prezentacji 

zostaną omówione problemy i perspektywy będące swoistymi 

zagrożeniami funkcjonowania międzynarodowego systemu 

walutowego. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ  

ОРГАНІЗАЦІЙ В СУЧАСНИХ ПОЛІТИЧНИХ УМОВАХ 

 

Виникнення  і діяльність міжнародних організацій на сучасному 

етапі є проявом закономірних процесів інтернаціоналізації 

інтеграції, переплетення і взаємозалежності. Адже сьогодні все 

більше  прискорюються темпи глобалізації, що приводить до 

подальшого збільшення кількості міжнародних організацій. 

Ймовірно, що в майбутньому буде відбуватися подальша 
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інституціоналізація механізмів багатосторонньої дипломатії, в тому 

числі «великої сімки». Однак зростання ролі міжнародних 

організацій у світовій політиці вимагає від них розробки відповідної 

стратегії щодо управління та регулювання міжнародною системою. 

А співпраця держав у рамках Міжнародних організацій все більше 

сприймається як продовження національних механізмів постановки 

і рішення відповідних завдань. Це призводить до зближення 

внутрішньої і зовнішньої політики держав. Держави на сучасному 

етапі все більше проявляють готовність поділитися своїм 

суверенітетом з міжнародними організаціями, що може сприяти 

підвищенню ролі та значення останніх в міжнародних відносинах. 

На сьогоднішній день міжнародні організації, безсумнівно, є 

одним з ключових факторів світової політики і міжнародних 

відносин, що виконує ряд важливих функцій. До найбільш 

характерних операцій, що здійснюються міжнародними 

організаціями на сучасному етапі, відносяться [1, с. 104]: участь у 

розробці міжнародних конвенцій та прийняття декларацій; 

вироблення і прийняття рекомендацій; регулювання деяких галузей 

міжнародного співробітництва, проведення консультацій і 

координація дій держав; здійснення програм співробітництва; 

сприяння обміну досвідом та інформацією, що виявляється дуже 

ефективним у миротворчих операціях і сприяє мирному 

вирішенню суперечок; прийняття і підтримку міжнародних 

санкцій; проведення міжнародних конференцій. 

Першою міжнародною міжурядовою організацією, що 

поставила перед собою мету регулювання відносин між 

суверенними державами не в вузькоспеціалізованих галузях, а в 

забезпеченні міжнародного миру і безпеки, стала Ліга Націй [3]. В 

даному випадку мова йшла про регулювання на міжнародному 

рівні не окремих економічних і фінансових питань міждержавної 

взаємодії, а про рішення куди більш складної і комплексної 

політичної мети. Однак головним недоліком Ліги Націй, що 

зумовив її малу ефективність, стала відсутність у ній механізмів 

примусу до миру держав, що стають на шлях агресії, і чітко 
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сформульованих статутних заходів боротьби проти загрози війни, а 

також незнання, як цього можна досягти на практиці в умовах 

суверенної рівності держав . 

Сучасна система міжнародних відносин базується на 

загальновизнаних нормах міжнародного права, які продовжують 

розвиватися і поповнюватися новими легальними правилами. Всі 

міжнародні договори реєструються в ООН. Слід разом з тим 

визнати, що в сучасній системі міжнародних відносин немає органу, 

який в змозі ефективно здійснювати єдине і обов'язкове для всіх 

тлумачення чинних міжнародних договорів та їх положень і 

забезпечувати їх безумовне виконання всіма державами. 

У контексті зазначених проблем функціонування міжнародних 

організацій в сучасному світі значимими напрямками їх 

подальшого розвитку представляються питання оптимізації 

національного і міжнародно-правового регулювання їх діяльності, 

пошук державних механізмів протидії їх негативному впливу на 

соціально-політичну безпеку сучасних держав, їх внутрішню і 

зовнішню політику і сам процес прийняття політичних рішень, а 

також більш ретельний аналіз правових основ діяльності 

міжнародних організацій, покликаний мінімізувати негативні 

наслідки і їх участь в міжнародному житті.  

З точки зору оптимізації діяльності самих міжнародних 

організацій перспективними напрямками їх розвитку представ-

ляються подальше вдосконалення форм політико-правової участі в 

сучасному світі, трансформація використаних механізмів впливу на 

міжнародні процеси в сторону «м'якої» і «розумної» [2] сили і 

застосування комплексних підходів до їх використання.  

Підводячи підсумок, слід зазначити, що на сьогоднішній день 

міжнародні організації є рушійною силою світової політики і 

міжнародних відносин, що формують нові форми (багатосторонні) 

і принципи здійснення політичної діяльності, яка відповідає лібе-

ральній парадигмі теоретичного осмислення сучасних міжнародних 

організацій. Найчастіше міжнародні організації виявляються більш 

ефективними майданчиками вирішення актуальних проблем 
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сучасності і дають можливість державам брати участь в цьому 

процесі за допомогою своїх структур. 
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AN EVALUATION OF THE EUROPEAN UNION’S  

RESPONSE TO THE RUSSIAN FEDERATION’S EUROSCEPTIC 

PROPAGANDA AND DISINFORMATION CAMPAIGNS  

DURING THE COVID-19 PANDEMIC 

 

Cybersecurity is an issue which frequently generates heated debates 

amongst international organisations, national leaders, and common 

citizens. In the last decade, a rapid growth and spread of propaganda 

material, fake news and disinformation campaigns has been observed all 

over the Internet. One of the most noticeable and persistent cyber 

campaigns is an effort by Russian troll factories to spread disinformation 

about the European Union. The main aims of this presentation are to 

present the scale and spread of anti-EU disinformation, uncover and 

analyse the Russian input, as well as evaluate the effectiveness of the 

measures taken by the EU to combat this. 
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Both dogmatic and case-study methods will be used, and various EU 

initiatives will be analysed. Large-scale disinformation campaigns and 

the growing spread of fake news constitute a real challenge for the EU as 

it casts doubt regarding the EU's competence, integration and values, 

fosters anti-EU movements and eurosceptism, and puts the health, 

security, and environment of EU citizens at risk. During the time of 

pandemic, when people tend to spend more time online, the 

misinformative cyber effort has significantly increased. On March 2020, 

when the coronavirus spread in Europe, Russian troll factories mass 

published and shared eurosceptic posts. The EU was accused of being 

incompetent, corrupted, inefficient in crisis, too bureaucratic, without 

any strategic or real measures to fight the spread of coronavirus, and 

more. Fighting such accusations requires a coordinated response from 

EU institutions, member states, social networks, news media and EU 

citizens.  

The Commission has developed several initiatives to tackle 

disinformation, including the Code of Practice on Disinformation, the 

European Digital Media Observatory, the Action Plan on Disinformation 

aiming to strengthen EU capability and cooperation in the fight against 

disinformation and the EU’s flagship project called EUvsDisinfo. These 

projects aim to forecast, address, and respond to the Russian Federation’s 

ongoing disinformation campaigns impacting European Union Member 

States, and other neighbouring countries. Their ultimate goal is to 

increase public awareness and understanding of the disinformation 

operations, and to help develop resistance to digital information and 

media manipulation. The question is, however, whether these programs 

and calls for actions are enough to mitigate the impacts of the online 

spread of disinformation, fake news, and propaganda. 
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SARS-COV-2 AND THE INTELLIGENCE COMMUNITY 

 

Intelligence services should play a pivotal role in dealing with crises 

such as the COVID-19 pandemic. What distinguishes them from other 

security institutions is the fact that they perform information activities, 

i.e. serve as a state’s early warning system (data collection, processing, 

analysis, and dissemination). The fundamental question is whether this 

system worked in the context of the pandemic. Although the vast 

majority of this type of information is classified, thanks to government 

reports and media leaks, it is possible to reflect on the effectiveness of the 

early-warning role of intelligence agencies. In addition, it should be 

considered what other functions are being performed by intelligence 

services in the pandemic reality. This issue may be divided into four 

areas. Firstly, it involves law enforcement, i.e. prosecuting the 

perpetrators of crimes related to the pandemic. The fight against terrorist 

threat is of particular importance, as the impact of COVID-19 on violent 

extremism and terrorism has been observed for several months. 

Secondly, intelligence services are responsible for critical infrastructure 

protection. They ensure the protection of classified information 

(especially in hospitals) and provide a counterintelligence protection for 

transactions related to the fight against the pandemic (respirators, masks, 

vaccines). Thirdly, they are taking vigorous action to combat 

disinformation. The fight against fake news (conspiracy theories, 

depreciating the threat of coronavirus) and counteracting attempts to 

instrumentalise the pandemic (causing and strengthening socio-political 

conflicts) is one of the most visible areas of their activity. Fourthly, they 

support the state apparatus in identifying people who should be 

quarantined. This issue raises serious concerns as it interferes with civil 

rights and freedoms. In countries where such an instrument has been 

used, a debate has flared up on the limits of surveillance of people not 



Kryzys współczesnego systemu bezpieczeństwa:  
 nowa mapa geopolitycznej rywalizacji                                  

86 

suspected of committing any prohibited acts. In this paper, I consider the 

pandemic activity of intelligence services on the basis of the examples of 

several countries: USA, Poland, Israel, United Kingdom, the Russian 

Federation, as well as several other European countries. Additionally, I 

present the activities of the intelligence communities of NATO and the 

European Union. In the paper, I aim to answer the question of whether 

the intelligence services turned out to be efficient in the fight against the 

pandemic. I am also wondering whether pandemic experiences may lead 

to changes in their functioning. 
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РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В СИСТЕМІ БЕЗПЕКИ  

В РЕГІОНІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

 

Агресія Росії проти України – це виклик системі безпеки 

передусім в регіоні Центральної та Східної Європи. Ця агресія 

супроводжується безпрецедентним застосуванням інструментів 

інформаційної війни з використанням пропаганди. З іншого боку, 

для України, яка стала жертвою агресії Росії, стратегічна 

комунікація відіграє важливу роль в захисті стратегічних 

національних інтересів. Метою даної доповіді є визначення ролі 

стратегічної комунікації в системі безпеки в регіоні Центральної та 

Східної Європи.  

Передусім слід визначитися з дефініцію «Стратегічна 

комунікація», оскільки існує багато визначень цього поняття. 

Доктор політичних наук Д.В. Дубов в своїй статті «Стратегічні 

комунікації: проблеми концептуалізації та практичної реалізації» 

[1] опрацював концепцію поняття стратегічних комунікацій та 
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висвітлив основні проблеми цієї тематики. Відповідно 

дослідженням В.Д. Дубова, в США фахівці досить чітко 

артикулюють місце стратегічних комунікацій у загальній системі 

національної безпеки та тісно пов’язують його із сектором безпеки 

та оборони держави. В той же час європейські фахівці часто 

намагаються розповсюдити цей термін на інші сфери [1], фактично 

ототожнюючи стратегічні комунікації з паблік релейшен (PR). Тому 

в подальшому, автор буде спиратися на визначення «Стратегічна 

комунікація», яке зазначено в Словнику військових та асоційованих 

термінів Міністерства оборони США, а саме: «Стратегічна 

комунікація (strategic communication) - зосереджені зусилля уряду 

Сполучених Штатів на розумінні та залученні ключових аудиторій 

для створення, зміцнення або збереження умов, сприятливих для 

просування інтересів, політики та цілей уряду США за допомогою 

скоординованих програм, планів, тем, повідомлень та продукти, 

синхронізовані з діями всіх інструментів національної влади» [2, с. 

232]. Таким чином, стратегічні комунікації – це зусилля уряду тієї чи 

іншої країни щодо здійснення впливу на цільову аудиторію для 

просування інтересів, політики та цілей такого уряду. Але вплив 

може мати різну природу. Вплив може бути з використанням 

аргументів, які ґрунтуються на реальних фактах, або бути обман-

ним – з використанням аргументів що ґрунтуються на обмані чи 

заміни понять. В тому полягає відмінність співвідношення понять 

стратегічної комунікації та пропаганди. Безумовно ці поняття не 

можуть бути синонімами, хоча і грань між ними дуже тонка. 

Повертаючись до вже вищезгаданої статті Д.В. Дубова, принципова 

відмінність між стратегічними комунікаціями та пропагандою 

полягає в орієнтованості на те, як саме подається інформація для 

досягнення впливу: чи є вона «тенденційного/обманного характеру» 

(як у пропаганді), чи більшою мірою спирається на реальність та 

«комунікування діями» [1]. Ця відмінність дуже помітна у діях Росії 

та України в гібридній війні, яку розв’язала Росія. 
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Гібридна війна, в контексті дій Росії на території України, 

показала, як пропаганда та скоординовані дії в дипломатії, кібер-

просторі, інформаційному просторі та соціальній сфері із викори-

станням класичних методів ведення війни можуть використову-

ватися Росією - країною агресором, для досягнення своєї мети.  

Важливішу роль у гібридній агресії Росії проти України відіграє 

пропаганда, яка застосовується країною агресором у інформацій-

ному протиборстві на всіх етапах конфлікту: на етапі його 

зародження, супроводі, а також протиборстві в постконфліктний 

період в Криму. В своїй статті «Гібридна війна як ключовий 

інструмент російської геостратегії реваншу» [3, с. 90], академік 

Національної академії наук України В.П. Горбулін зазначає, що 

Росія використовує пропаганду на інформаційному фронті 

гібридної війни одразу на чотирьох напрямках, а саме:  

− В світі серед міжнародного співтовариства;  

− Серед населення України в зонах конфлікту (в Криму і на 

Донбасі);  

− Серед населення України на території, яка не охоплена 

конфліктом;  

− Серед населення країни агресора - РФ.  

За допомогою пропаганди із використанням комунікацій в 

дипломатії, кіберпросторі, інформаційному просторі та соціальній 

сфері, Росія намагається створити альтернативну реальність і 

виправдати власну агресію, використати слабкі місця в суспільному 

житті України для продовження тиску на Україну, намагається по-

слабити державні інститути в Україні та збільшити свій вплив на 

владу в Україні, а в ідеалі - взяти територію України під свій 

контроль.  

В свою чергу, Україна використовує стратегічні комунікації в 

протидії Росії для захисту національних інтересів. Так, завдяки 

зусиллям української влади в інформаційному просторі та в 

публічній дипломатії, вдалося нівелювати наративи російської 

пропаганди та донести до міжнародного співтовариства сутність 
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російської агресії в Криму та на Сході України. Завдяки страте-

гічним комунікаціям вдалося зупинити «гарячу фазу» конфлікту, та 

посадити російську владу за стіл переговорів в нормандському та 

мінському форматах. Стратегічні комунікації сприяли об’єднанню 

патріотичних верств населення України, волонтерському руху, що 

корінним чином змусило Росію змінити плани на початку агресії.  

Безумовно, стратегічні комунікації відіграють значну роль в 

захисті національних інтересів України. Але Україна це фор-пост в 

регіоні Центральної та Східної Європи у боротьбі проти агресивних 

дій Росії. Агресивні дії Росії, її пропаганда, намагання дестабілі-

зувати суспільство, послабити уряди країн – направлені на країни 

Центральної та Східної Європи. Крім України, особливо це відчутно 

в Польщі, Чехії, Словаччини, Латвії, Литві, Естонії, а також Болгарії 

і країнах балканського регіону – в країнах, де Росія просуває 

концепцію «Руського миру», де Росія намагається впливати через 

свою агентурну мережу, а також використовуючи криміналітет та 

осередки РПЦ в Європі. Таким чином Росія намагається завоювати 

й утримати інформаційне домінування над супротивником [4], 

яким вона розглядає країни члени НАТО та їх союзників.  

Що б ефективно протистояти Росії в інформаційній війні 

необхідно об’єднати зусилля в інформаційному і кібернетичному 

просторі та публічній дипломатії всім країнам в регіоні Центральної 

та Східної Європи. Потрібно мати власні спільні наративи, потрібно 

опрацювати спільне бачення спірних моментів історії, щоб не 

давати Росії можливість грати на цьому полі. Необхідно вибудовати 

спільну стратегію по боротьбі з російською пропагандою та їх 

наративами, об’єднати зусилля та інформаційні і інші ресурси з 

метою виявлення, аналізу та протидії російській пропаганді. 

Можливо з цією метою в системі безпеки в регіоні Центральної та 

Східної Європи доречно було б функціонування центру стратегіч-

них комунікацій інтегрованого в структуру НАТО, що значно 

збільшило б роль стратегічних комунікацій в регіоні в протистоянні 

агресивним діям Росії, а також можливо Китаю та Ірану.  
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Національна академія державного  
управління при Президентові України  

  

МОВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ  

 

Конституція України визначила стратегічні напрями мовного 

розвитку держави, врахувавши при цьому мету державотворення – 

побудову суверенної, незалежної, неколоніальної держави як 

рівноправного суб’єкта міжнародного права і при цьому, 

спираючись на позитивний досвід європейських країн щодо 

розв’язання питань мовного будівництва, досягнення функційного 

співвідношення між мовою титульної нації, мовою корінного 

народу та мовами національних меншин. Європейський досвід 

однозначно вказує на необхідність мати у державі лінгвальний 

інтегратор, тобто державну мову, яка б забезпечувала 

функціонування у всіх сферах суспільного спілкування і, таким 

чином, об’єднувала б державу, була б засобом міжнаціонального 
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порозуміння, інтегрування, а не протиставлення однієї групи 

соціуму іншій. Особливо це актуально для не мононаціональних  

держав. Особливо це актуально для мультинаціональних держав [2].  

Мета наукової розвідки – окреслити мовну політику України в 

умовах трансформацій міжнародних відносин та системи безпеки.  

В сучасних геополітичних обставинах, усвідомлюючи, що 

Україна, яка в Конституції вказала свій шлях до Європейського 

Союзу і НАТО, що Україна, яка інтегрується в європейський 

простір, що Україна, яка живе сучасному світі, де мова науки – 

англійська, має враховувати це в сучасному законодавстві. Так, У 

Преамбулі до Конституції України вказано на європейську 

ідентичність українського народу та підтверджено незворотність 

європейського та євроатлантичного курсу України. Заохочення до 

розвитку мов ЄС в Україні, зокрема англійської, є необхідною 

умовою інтеграції України до політичних та безпекових структур 

Європи [2]. Окрім цього, використання державної та англійської мов 

у освіті, науці не обмежує, а навпаки – сприяє реалізації 

конституційних прав громадян на якісну освіту. Наявність різних 

документів, що підтверджують рівень знань з української мови треба 

віднести не до дискримінації, а до відмінностей у способах 

підтвердження належного рівня володіння державною мовою як 

однією із кваліфікаційних вимог, що визначив орган законодавчої 

влади стосовно осіб, які претендують на заміщення певних посад.  

З іншого боку, у політичній та суспільній площині часто 

підіймається питання російської мови та так званих «російськомов-

них громадян», мовні права яких буцімто порушуються із набран-

ням чинності Закону України «Про забезпечення функціонування 

української мови як державної». Однак, варто зазначити, що у пра-

вовій площині ніде не вказується термін «російськомовні грома-

дяни». У питаннях російської мови й «російськомовних громадян» 

вбачаємо розхитування суспільної рівноваги в країні та збурення 

суспільства.      

Закон України «Про забезпечення функціонування української 

мови як державної» покликаний саме регулювати мовне життя 
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громадян України відповідно до Конституції України [1]. Цей закон 

у багатьох деталях дуже непогано пропрацьований, він був 

неодноразово представлений на різних форумах ще у формі 

проєкту, який зазнав широких обговорень. У цьому законі 

підтверджено роль української мови і водночас підтверджено не 

тільки право, а прописано частково, не повною мірою, можливі 

механізми підтримки, утвердження і функціонування інших мов 

народів, які населяють Україну. Таким чином, у законі застосований 

принцип функційної дистрибуції, себто співвідношення функцій 

державної мови у різних сферах і мов корінних народів та 

національних меншин. Подальша дистрибуція буде визначена в 

інших законах, а те, що у цьому законі ця лінія прописана, є дуже 

важливим фактом. Закон спрямований на врегулювання і створення 

еластичних умов поступового розширення функцій державної 

мови, але не за рахунок негативної дискримінації.   

З приводу твердження, приписів, положення закону, що 

становлять пріоритетність англійської мови та мов ЄС, варто 

зазначити, що англійська мова є глобальним посередником і серед 

інших мов міжнародного спілкування, англійська мова посідає 

першу позицію. Якщо інші мови мають регіональне 

диференціювання, зокрема в тому чи іншому регіоні світу кожна 

мова з міжнародних мов (французька, німецька, іспанська, 

китайська, арабська) можуть мати певні пріоритети та більшу або 

меншу поширеність у використанні, то англійська мова є 

глобальною, міжнародною мовою і мовою так званого «всесвітнього 

села», тобто мовою Інтернету, коли люди можуть як «односельці» 

спілкуватися, перебуваючи в різних частинах земної кулі. Тому, як 

засіб включення українських науковців, освітньої системи в 

міжнародні зв’язки, згадування англійської мови не тягне за собою 

ніяких посягань на права будь-якої іншої мови.  

Отже, враховуючи європейський курс України та шлях до ЄС і 

НАТО, доцільно переорієнтувати мовну політику України із 

постколоніального, пострадянського наративу на глобалізовану, 

європейську політику, що уможливить пришвидшення процесу 
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інтеграції України в європейську та світову спільноту та убезпечить 

від російського впливу на українське суспільство.    

 

Список використаної літератури 

1. Закон України «Про забезпечення функціонування української 

мови як державної». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-

19. 

2. Конституція України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 

254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. 

 

 

 
Ірина Паніна 

кандидат історичних наук, 
 Донецький національний університет  

імені Василя Стуса 

 

РІЧНИЦЯ ЧЛЕНСТВА РЕСПУБЛІКИ ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ  

В НАТО: ДОСЯГНЕННЯ, ВИКЛИКИ І ПЕРСПЕКТИВИ 

 

27 березня 2020 року Республіка Північна Македонія стала 30-м 

членом Північноатлантичного Альянсу. Генеральний секретар 

НАТО Єнс Столтенберг назвав цю подію «історичним моментом», 

який настав після «років терпіння, наполегливості і відданості 

реформам» [4]. Він згадав контекст регіональної безпеки на Західних 

Балканах і міжнародного миру та безпеки [4], але членство в НАТО 

є важливим сигналом і для громадян Північної Македонії.  

Кейс Північної Македонії є унікальним, адже вона подолала 

низку специфічних перешкод на шляху до НАТО. Добре відома 

історія напружених відносин Греції та Македонії, пов’язаних з 

назвою держави, починаючи з 1991 р. Через грецький супротив 

затягнувся процес визнання Колишньої югославської республіки 

Македонія, тривалий час діяв режим економічних санкцій з боку 

Греції щодо Македонії, але свого піку ситуація набула в 2008 р., коли 
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Греція заблокувала вступ сусідньої держави до Північноатлан-

тичного Альянсу. Це також унеможливило європейську інтеграцію 

країни, що призвело до розпуску парламенту і політичної кризи. 

Рішення Міжнародного суду ООН 2011 р. на користь Македонії не 

зрушило ситуацію з місця, і лише підписання в 2018 р. під егідою 

ООН Преспанської угоди позначило позитивну динаміку. Подальші 

мітинги і протести в обох країнах, невдалий референдум в Маке-

донії, парламентські дебати не стали на заваді конституційних змін 

і перейменування Македонії на «Республіку Північна Македонія» в 

2019 р. На думку К. Вітмана, цей «етнополітичний компроміс» 

зробив можливим вступ Македонії до НАТО і ЄС [1, с. 120], з чим 

варто погодитися.  

Ідея євроатлантичної інтеграції Північної Македонії була активно 

підтримана населенням: у квітні 2008 р. 92% були «за» вступ до 

НАТО і 77% у липні 2018 р. відповідно [3, p. 52]. ЄС і НАТО мають 

найвищий ступінь довіри серед македонського суспільства, 

залишаючи позаду всі державні інституції [3, p. 16], тому відмова 

державі у вступі до НАТО, яка в т.ч. блокувала і євроінтеграційний 

процес, сильно розхитувала внутрішньополітичну ситуацію. 

Набуття Північною Македонією членства в НАТО понизило градус 

конфліктності, збільшило можливості гарантування внутрішньої 

безпеки, згуртувало суспільство і мобілізувало його на виконання 

взятих державою зобов’язань. Кейс Північної Македонії робить 

НАТО більш привабливим для «малих» країн. Крім того, 

євроатлантична інтеграція Північної Македонії – це паралельний до 

європейської інтеграції процес, але й водночас її каталізатор, який 

сприятиме збільшенню внутрішніх і прямих інвестицій, як це було 

з іншими країнами регіону, які пройшли подібний шлях інтеграції.  

Складні відносини з сусідами і загроза сепаратизму виносять 

питання укріплення обороноздатності на порядок денний, і 

реформування за стандартами НАТО лише сприяє цьому процесу. 

Держава, що в 1992 р. фактично не мала армії та оснащення, яке 

складалося зі стрілецької зброї Югославської народної армії та 

чотирьох танків Т-34 часів Другої світової війни, сформувала 
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потужні власні збройні сили і добре себе зарекомендувала, активно 

долучившись до ініціатив і програм НАТО.  

Відносини Північної Македонії з НАТО завжди мали стабільну 

динаміку. Північна Македонія була партнером Альянсу в місіях на 

Кіпрі, в Албанії, Косово та Афганістані в сер. 1990-2000-х рр. У 2019 

р. Північна Македонія приймала навчання REGEX–19 і приєдналася 

до проєкту «Вирішальні для сухопутного бою боєприпаси» (LBDM). 

Найбільш інтенсивною була співпраця в 2018-2021 рр.: 

керівництвом НАТО неодноразово відзначалася роль Північної 

Македонії в Тренувальній місії НАТО в Афганістані «Рішуча 

підтримка» і миротворчій місії НАТО в Косово (KFOR) [5]. На 

Північну Македонію розповсюджується Ініціатива зі зміцнення 

Альянсу NATO-2030. 

У 2017-2020 рр. під час польових навчань Євроатлантичного 

центру НАТО з координації реагування на катастрофи Північна 

Македонія долучилася до випробування Системи управління НАТО 

нового покоління на випадок інцидентів (NICS), і більше 750 

македонських військовослужбовців опанували цю систему [6]. 

Центр управління кризовими ситуаціями Республіки Північна 

Македонія проводить вебінари в рамках EADRCC НАТО «North 

Macedonia 2021», а на осінь 2021 р. заплановано спільні командно-

штабні та польові навчання з ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій за участі представників ДСНС України, що посилює 

координацію, обмін досвідом і наближає Україну до НАТО. 

Система NICS використовується Північною Македонією для проти-

дії COVID-19, адже підготовлені фахівці професійно реагують на 

виклики епідеміологічного характеру. Упродовж 2020 р. македон-

ські спеціалісти пройшли онлайн-курси і спеціалізовані тренінги. 

Завдяки членству в НАТО Північна Македонія змогла 

скористатися Цільовим фондом НАТО з реагування на пандемію і 

полегшити фінансовий тягар, пов’язаний з COVID-19. Держава 

неодноразово надсилала відповідні запити і отримувала допомогу в 

боротьбі з хворобою в рамках механізму НАТО з реагування на 

надзвичайні ситуації цивільного характеру: із запасів НАТО були 
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надані поверхневі дезінфектанти для лікарень, апарати ШВЛ, 

набори для оснащення ШВЛ й інше медичне обладнання [6]. 

Численні медичні матеріали, захисні костюми і маски державі було 

передано іншими членами НАТО – Норвегією, Словенією, 

Нідерландами, адже «головний обов’язок НАТО полягає в тому, 

щоб не дати кризі в галузі здоров’я перерости на кризу в галузі 

безпеки», – зазначено на сайті НАТО [6]. 

Співпраця Північної Македонії з НАТО розвиває спільне 

розуміння і підходи до безпеки в регіоні, стає невід’ємною частиною 

стратегії протидії російському впливу. Розширення НАТО в 2017 і 

2020 рр. сприяло краху ідеї Москви про нейтральні Балкани у складі 

Сербії, Боснії і Герцеговини, Чорногорії та Північної Македонії та є 

«подразником» для Росії, яка буде створювати напругу на східному 

фланзі НАТО, застосовуючи гібридні впливи. У цьому контексті 

важливою є включення Північної Македонії до нових курсів з 

кіберзахисту та протидії гібридним загрозам у рамках програми 

НАТО «Наука заради миру і безпеки» (SPS), підписано новий 

Меморандум про розуміння зі співпраці в галузі та узгоджено 

спільні дії на 2021 р. [6].  

Включення Північної Македонії до системи безпеки НАТО 

посилює Альянс в балканському регіоні, але актуалізує зобов’язання 

Північної Македонії збільшити видатки на оборону до 2% до 2024 р. 

Уряд планує інвестувати в літальні апарати, цивільний 

автотранспорт, тактичні комунікації та інформаційні системи [2]. 

Переглядається Довготривалий план розвитку оборони на 2014-2025 

рр. і відповідні стратегії у безпековій сфері. Вже впроваджена нова 

система фінансування сектору безпеки й оборони (PPBS), заснована 

на концепції Альянсу «smart defense» [2].  

Непростий і довгий шлях до членства республіки в НАТО довів, 

що досягнення зовнішньополітичних пріоритетів можливе лише за 

умови наявності стратегічного бачення, чіткого плану дій і 

відповідних послідовних кроків, політичної волі та єдності еліти, а 

також консолідації всього суспільства. Членство в Альянсі відкрило 

нову сторінку в історії держави, позначивши стратегічні пріоритети 
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на найближчі роки та актуалізувавши питання власної 

обороноздатності, кібербезпеки, кризового менеджменту. НАТО 

вдалося розширити зону безпеки на Балканах, зміцнити власний 

вплив і послабити російський фактор у регіоні. Північна Македонія 

продемонструвала ефективний підхід і послідовну політику на 

шляху до НАТО, які можуть бути використані Україною.  
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ЦИФРОВА ДИПЛОМАТІЯ В КОНТЕКСТІ  

ГЛОБАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

Одним з негативних наслідків бурхливого розвитку інфор-

маційно-комунікаційних технологій та інтернету є поява нових 

форм міжнародних конфліктів, включаючи інформаційні та 

мережеві війни. Існування зворотного зв'язку між дипломатичними 

відомствами та населенням (нове явище сучасного інформаційного 

суспільства) і важлива роль соціальних медіа у формуванні 

громадської думки висувають певні вимоги до того, як подається 

інформація на офіційних сторінках дипломатичних служб в 

соціальних мережах. Таким чином, триває інформаційно-техноло-

гічна і тематична революція в засобах масової комунікації по низці 

основних показників ускладнює взаємодію учасників міжнародних 

відносин, а використання цифрових технологій в сфері диплома-

тичної діяльності відкриває нові можливості для проведення 

політики «м'якої сили». 

Термін «цифрова дипломатія» [1] вперше почали викори-

стовувати в США, коли американські відомства, відповідальні за 

розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, стали активно 

використовувати «нові медіа»: соціальні мережі, блоги та інші медіа-

майданчики в глобальній мережі для масових комунікацій, 

пов'язаних із зовнішньою політикою. 

Цифрова дипломатія також відома як інтернет-дипломатія, 

дипломатія соціальних мереж, електронна дипломатія. З 

популяризацією нових медіа-пристроїв, соціальних мереж та інших 

інтернет-інструментів дипломатія в її класичному розумінні стала 

трансформуватися в новий цифровий вигляд. 
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Цифрова дипломатія визначається як використання засобів ІКТ 

для досягнення дипломатичних цілей. З появою ІКТ дипломатія 

стала загальнодоступна, вона перестала бути привілеєм вищого 

ешелону влади. Революція в області інформаційних технологій 

принесла абсолютно нове розуміння форм дипломатичних 

відносин. Стався різкий перехід від телеграм до смс повідомлень і 

Skype, від поштових листів до електронних, від дорогих зустрічей до 

веб-конференцій та навіть від звичних посольств до віртуальних. Так 

уряд Ізраїлю, використовуючи сучасні технічні та медійні 

можливості, налагоджує контакти з країнами Близького Сходу, 

контактуючи з арабським населенням за рахунок інтернету [3]. 

Можна з упевненістю стверджувати, що за десять років цифрова 

дипломатія зазнала значних змін, трансформувавшись з явища, 

асоційованого переважно з просуванням позитивного образу 

держави і концепції «м'якої сили», в повноцінну стратегію. Зокрема, 

відбулася переоцінка інструментарію цифровий дипломатії: якщо 

раніше основний акцент робився на залучення цільової аудиторії за 

допомогою діалогу або переконання, то в сучасних умовах мова йде 

вже про проведення повномасштабних інформаційних кампаній. 

В умовах інформаційної революції дипломати оволодівають 

новими технологіями, щоб повністю використовувати можливості, 

що відкрилися. Міністерства закордонних справ докладають 

чималих зусиль для успішного і різноманітного використання 

електронних засобів. Цілком ймовірно, що майбутні посольства з 

міні-міністерств (якими вони фактично стали в великих країнах) [2] 

перетворяться, завдяки новим засобам зв'язку, в більш гнучкі 

структури з невеликим числом співробітників. 

Починаючи з 2018-2020 рр. цифрова дипломатія вступила в 

новий етап свого розвитку. Обробка великих даних і використання 

штучного інтелекту для моментальної підготовки ефективних постів 

і контр-меседжів, формування переконливих відповідей на 

коментарі користувачів, пошуку джерел дезінформації і «тролів», 

виявлення ключових і ефективних блогерів є трендами 2020-х рр. 

Питання про доступ до великих даними є ключовим для 
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дослідження цього феномена, оскільки вони забезпечують повноту 

картини політичної розстановки сил в соціальних мережах.  

Отож, аналіз цифрового століття і цифровий дипломатії має 

велике значення, так як цифровізація вже сьогодні відіграє 

величезну роль в способі ведення політики і дипломатії. Варто 

зазначити, що вплив соціальних мереж і їх роль як майданчиків для 

трансляції думок на міжнародній арені з часом буде тільки 

посилюватися. 
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ЦИФРОВА ДИПЛОМАТІЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН  

 

1) За останні роки практика зовнішньої політики загалом та 

дипломатії зокрема зазнала кардинальних змін, адже нові 

інформаційно-комунікаційні технології, широке використання 

цифрових платформ та мереж, глибинний та інтелектуальний 
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аналіз, автоматизована обробка, систематизація та повторне цільове 

використання (великих) даних забезпечили нову цифрову хвилю 

розвитку сучасної дипломатії – глави держав та урядів, міністри 

закордонних справ, посли, дипломати, консули все частіше 

використовують цифрові засоби масової комунікації для поши-

рення стратегічних повідомлень і наративів, взаємодії з гро-

мадськістю, переговорів між собою, критики, виявів стурбованості, 

засудження та інших дипломатичних реакцій на відповідні події.      

2) Сучасним інформаційним технологіям вдалось впродовж 

незначного проміжку часу видозмінити форму та канали міжосо-

бистісної та міждержавної взаємодії. З огляду на те, що центральне 

місце в дипломатії займає саме спілкування, не дивно, що зростання 

ролі нових каналів комунікації, зокрема, соціальних медіа, 

представляє значний інтерес для дипломатів у виконанні їхніх 

дипломатичних функцій. Встановлення та підтримка перманент-

ного зв’язку між дипломатами та аудиторією відрізняє нову ци-

фрову публічну дипломатію від публічної дипломатії ХХ століття, 

яка ґрунтувалася на односторонньому потоці інформації і обме-

женої взаємодії між комунікатором і реципієнтом. Цифрові плат-

форми та технології стали чи не найефективнішим сучасним 

інструментом взаємодії з аудиторією не у форматі традиційного 

монологу або уривчастого спілкування (в основному через телеба-

чення або друковані ЗМІ), а постійного діалогу з зарубіжної ауди-

торією та експертним середовищем, до того ж в режимі реального 

часу, що особливо важливо в умовах кризової комунікації, необ-

хідності швидкого реагування на важливі події (воєнні дії, теракти, 

аварії, стихійні лиха, зрештою пандемія Covid-19) та надання опе-

ративної консульської допомоги, врешті здійснення ефективного 

кризового менеджменту для вирішення різного роду проблем.  

3) Більше того, нагальність вирішення глобальних проблем 

людства спонукає до використання дипломатії як інструменту 

комунікації та управління змінами на міжнародній арені не лише 

між державами, їхніми відомствами, а й між іншими акторами 

міжнародної системи: міжнародними урядовими та неурядовими 
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організаціями, транснаціональними корпораціями, лідерами 

думок (інфлюенсерами, блогерами) ітп. З впровадженням 

диджиталізованих інформаційно-комунікаційних технологій в 

дипломатичну практику науковці та дипломати говорять про 

виокремлення нової форми дипломатії – цифрової. 

4) Під цифровою дипломатією (інші споріднені поняття: е-

дипломатія, кібер-дипломатія, мережева дипломатія, дипломатія 

2.0, дипломатія у реальному часі, диджиталізація дипломатія, 

твіпломатія тощо) слід розуміти використання глобальної мережі 

Інтернет та нових інформаційно-комунікаційних технологій з 

метою сприяння досягненню дипломатичних цілей і пов'язаних з 

ними зовнішньополітичних завдань. Цифрова дипломатія носить в 

основному прикладний характер і особливо корисна в роботі із 

зарубіжної аудиторією в питаннях трансляції офіційної позиції і 

формування іміджу держави. Утім, в умовах сьогодення спосте-

рігається тенденція до розширення цього визначення, адже 

цифрова дипломатія дозволяє виконувати як стратегічні політичні 

завдання держав (стратегічні комунікації, наративи, кампанії, 

ініціативи, наприклад «Кримська платформа» МЗС України)), так і 

ініціювати та управляти змінами, формуючи нові порядки денні на 

міжнародній арені. 

5) Цифрова дипломатія, як форма управління змінами, часто 

включає в себе принаймні три основні компоненти. Перший 

компонент – публічна дипломатія, стосується способів залучення 

цільової аудиторії до взаємодії, шляхом передання конкретного 

повідомлення, думки або зображення власної політики. Другий – 

доступність інформації, стосується того, яким чином міністерства 

закордонних справ, лідери організацій та інші державні або 

приватні інституції організовують та впорядковують інформаційні 

ресурси для дипломатів та інших структурних підрозділів. Третій 

компонент – аналіз даних, стосується методів та способів отримання 

інформації на місцях, аналіз яких дає можливість проводити 

моніторинг і контролювати зміни в політичних структурах і 

громадській думці. 
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6) З огляду на ефективність та популярність сучасних технологій,  

моделей та алгоритмів аналізу та використання даних у сфері 

бізнесу (зокрема, бізнес-модель Facebook) світова дипломатія усе 

більше та активніше бере на озброєння та запозичує такі data driven 

моделі, що включають збирання інформації від аудиторій, її 

накопичення, аналіз, прийняття рішень на основі результатів 

аналізу, взаємодія з аудиторією, очікування реакції, мобілізації дій 

після чого йде повторне збирання інформації.  

7) Такі комплексні підходи дозволяють швидше, якісніше та 

ефективніше здійснювати ключові завдання дипломатії: виконання 

зовнішньополітичних завдань та цілей; захист і просування інтересів 

держави на міжнародній арені; ведення пропаганди та анти-

пропаганди; чинення впливу або тиску на інших акторів; дискре-

дитація опонентів; укріплення відносин з прибічниками, зокрема з 

представниками діаспори; формування та підтримка позитивного 

іміджу; підвищення обізнаності світової спільноти про державу. 

8) Сучасні локальні, регіональні, національні та глобальні 

виклики та загрози для України, насамперед у контексті гібридної 

агресії Російської Федерації включно з інформаційними, 

кібернетичними та цифровими дипломатичними атаками проти 

нашої держави, обумовили ревізію українським МЗС традиційних 

дипломатичних інструментів та методів та їхню часткову 

переорієнтацію на цифрові засоби впливу. Недарма цифрова 

дипломатія стала ключовим напрямком нещодавно прийнятої 

Стратегії публічної дипломаті МЗС України на 2021-2025 роки. 

9) Згідно з документом, вимірами роботи суб’єктів цифрової 

дипломатії є взаємодія з міжнародними медійними та цифровими 

платформами (Facebook, Google, Netflix, HBO, BBC, CNN) для 

просування позитивного іміджу України у світі та захисту наці-

ональної безпеки; використання цифрових інструментів (Facebook, 

Youtube, Zoom, віртуальні виставки, навчальні платформи eLearning 

тощо) для організації заходів і проектів публічної дипломатії; 

використання потенціалу соціальних мереж (Twitter, Facebook, 

Instagram) та взаємодія з онлайн-спільнотами (блогерами, онлайн-
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інфлюенсерами) для формування позитивного іміджу України та 

просування інтересів України у світі. 

10) Важливим елементом цифрової дипломатії є ідентифікація, 

аналіз та опрацювання цільових аудиторій, причому доцільним є як 

функціональна, так і географічна, а відтак і мовна диференціація 

таргетованих груп. Серед професійних груп варто відзначити, 

звісно, офіційних іноземних державних діячів (глав держав, урядів, 

міністрів, дипломатів), але й також іноземних журналістів, 

науковців та експертів, бізнесменів та інвесторів, блогерів та лідерів 

думок, представників культурних та креативних індустрій, туристів 

та студентів. Щодо географічних (насамперед, зовнішньополітичних 

та економічних) пріоритетів, то тут МЗС України у контексті 

цифрової дипломатії виокремлює США, Канаду, Японію, Велику 

Британію, Францію, ФРН, Італію, Польщу, Литву, Нідерланди, 

Бельгію, Ірландію, Швейцарію, Швецію, Норвегію, Фінляндію, 

Данію, Грецію, Іспанію, Австрію, Чехію, Румунію, Угорщину, 

Туреччину, Малайзію, Сінгапур, Катар, ОАЕ, Кувейт, Ізраїль, 

Мексику та Бразилію. 

10) Понад національні інтереси держав, цифрова дипломатія має 

потенціал впливу на глобальну систему міжнародних відносин, 

зокрема сприяти підвищення загального інтересу до міжнародної 

політики; прискоренню поширення інформації про будь-які зна-

чущі та резонансні глобальні питання та події; перенесенню 

традиційних дипломатичних акцій у віртуальний простір (особливо 

у контексті світової пандемії), таким чином зробивши їх економічно 

ефективними та пришвидшивши дво- та багатосторонню 

комунікацію між усіма учасниками міжнародних процесів. 
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ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА –  

СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

Угода про асоціацію України з ЄС, яка стала частиною на-

ціонального законодавства 16 вересня 2014 р. [8] після її ратифікації 

Верховною Радою України, передбачила поступове наближення 

законодавства України до права та політик ЄС в сферах енергетичної 

ефективності, відновлюваної енергетики, оподаткування електро-

енергії, поводження з відходами, зміни клімату тощо.  

Верховна Рада Україна ратифікувала Паризьку угоду 14 липня 

2016 р. (Закон України № 1469-VIII) [3]. Ще до цієї події Кабінет 

Міністрів України своїм розпорядженням від 16 вересня 2015 р. № 

980 [4] схвалив Очікуваний національно визначений внесок до цієї 

угоди. Ним задекларовано не перевищення викидів ПГ у 2030 р. 60% 

від рівня викидів у 1990 р. 

З метою удосконалення діючою кліматичної політики, своїм 

розпорядженням від 7 грудня 2016 р. № 932-р [5] Кабінет Міністрів 

України схвалив Концепцію реалізації державної політики у сфері 

зміни клімату на період до 2030 року. Фундаментальним елементом 

політики щодо поступового переходу до низьковуглецевого роз-

витку є енергетична стратегія України до 2035 року: «Безпека, Енер-

гоефективність, Конкурентоспроможність», схвалена розпоряджен-

ням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605-р. В 

результаті реалізації завдань, передбачених Енергетичною страте-

гією, до 2035 р., планується, зокрема: збільшити використання 

відновлюваних джерел енергії до рівня 25% від обсягів загального 

первинного постачання енергії [7]. 
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За результатами дослідження Міжнародного агентства з віднов-

люваної енергетики (IRENA) «Глобальна енергетична трансфор-

мація: дорожня карта до 2050 року» [1] зроблено схожі висновки: 

розширене використання відновлюваної енергії в поєднанні з 

посиленою електрифікацією (електроенергія стає домінуючим 

енергоносієм – її частка має зрости до 50 % – у 2050 р.) та 

енергоефективністю може стати вирішальним для світу в досягненні 

ключових Цілей сталого розвитку у галузі клімату. Передбачається, 

що енергетичний перехід також зменшить витрати й принесе значні 

соціально-економічні вигоди – економічне зростання, створення 

робочих місць та загальний приріст добробуту. 

Згідно із Законом України «Про основи національної безпеки 

України», під поняттям «національна безпека» розуміється 

захищеність життєво важливих інтересів людини та громадянина, 

суспільства й держави, за якої забезпечується сталий розвиток 

суспільства, своєчасне виявлення, запобігання та нейтралізація 

реальних і потенційних загроз національним інтересам [2].  

Енергетична безпека відповідно до положень Стратегії, є не-

від’ємною складовою національної безпеки України, а її ефективна 

політика забезпечення шляхом покращення стану об’єктів 

енергетики позитивно впливає на ситуацію в економіці держави та 

передбачає досягнення стану технічно надійного, стабільного, еко-

номічно ефективного й екологічно безпечного забезпечення 

енергетичними ресурсами економіки та соціальної сфери держави 

[9, с. 133]. Оскільки альтернативна енергетика є складовою енергети-

ки то наша держава прийняла Закон України «Про ринок електрич-

ної енергії» (від 13 квітня 2017 р. № 2019-VIII), який передбачає по-

кладення Кабінетом Міністрів України спеціальних обов’язків на 

учасників ринку щодо захисту навколишнього природного сере-

довища, енергоефективності, збільшення частки енергії, виробленої 

з альтернативних джерел, та зменшення викидів парникових газів. 

«Альтернативи відновлюваним джерелам енергетики немає. 

Треба підсилювати якість стратегічної політики України по 

збільшенню питомої ваги зеленої енергетики в економіці, виходячи 
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з того, що це впливає на всі сфери життєдіяльності. Ці цілі можуть 

бути досягнуті лише на основі діалогу, коли об’єднуються державне 

й приватне партнерство, всі, хто працює в цьому секторі, 

включаючи міжнародний досвід, передові технології» [10]. 
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MNIEJSZOŚCI NARODOWE W WOJNIE HYBRYDOWEJ  

 

Samo zjawisko wojny uległo w ostatnich latach ogromnym zmianom, 

a co chyba najistotniejsze wojna stała się pojęciem trudno definiowalnym 

za sprawą zatarcia się granicy pomiędzy jej trwaniem, a czasem, w jakim 

panuje pokój. Coraz trudniej jest też wyznaczyć inną, wydawałoby się 

klarowną granicę – tę między żołnierzem, a cywilem. Za sprawą wojny 

informacyjnej „żołnierzami” stają się także „szarzy obywatele”, 

angażujący się, często nieświadomie, w działania na wirtualnym froncie.  

Wpisują się one w szeroko rozumianą wojnę hybrydową, łączącą 

metody, środki i działania, które są charakterystyczne tak dla działań 

militarnych, jak i niemilitarnych. Należy przy tym podkreślić, że wojna 

hybrydowa pozwoliła zredefiniować samo pojęcie konfliktu o tyle, że 

wydaje się dziś, iż nie musi on zostać oficjalnie wypowiedziany, nawet 

sam moment jego inicjacji wydaje się być rozmyty, a na pewno trudno 

jest go jednoznacznie wskazać. W rozważaniach na ten temat pojawiają 

się wręcz odwołania do pewnej intuicyjności. „Walka”, która toczy się w 

przestrzeni internetowej, jest „odczuwana” przez użytkowników 

globalnej sieci, są oni jej świadomi, widzą jej skutki, lecz zarazem nie 

sposób udowodnić, że ktokolwiek ją rozpętał.  

Wszystko to sprawia, że wojna hybrydowa czy też wojna 

informacyjna wymykają się standardowej debacie naukowej, choć, co 

zrozumiałe, są jej przedmiotem i podejmowane są kroki zmierzające do 

opisania i skategoryzowania tych zjawisk. Sam termin „wojna 

hybrydowa” pojawił się już w 2002 roku, ale dziś stosuje się go 

najczęściej dla opisania wojny toczącej się na wschodzie Ukrainy bądź 

konfliktów na Bliskim Wschodzie, niekiedy też przywoływana jest 

wojna rosyjsko-gruzińska 2008 r. Przyjmując jednak, że jednym z 

przejawów wojny hybrydowej jest wojna informacyjna, zjawisko to 

zatacza bez wątpienia znacznie szersze kręgi.  
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Wojna informacyjna to jeden ze sposobów walki o dominację w 

polityce, istotny o tyle, że działaniom wchodzącym w zakres tego pojęcia 

wciąż jest niezwykle trudno przeciwdziałać. Wydaje się, że niemilitarny 

charakter takiego konfliktu i zaangażowanie weń pozamilitarnych 

środków,  wykorzystanie dezinformacji, manipulacji czy fake newsów, 

w zestawieniu z powszechnym dziś dostępem do informacji sprawiają, 

że jest to front, na którym niezwykle trudno jest dziś walczyć. Wciąż nie 

posiadamy odpowiednich narzędzi, które pozwalałyby skutecznie 

weryfikować informacje i odsiewać te kłamliwe, czy też będące częścią 

propagandy. Co więcej, nie wypracowaliśmy metod, dzięki którym 

odbiorcy medialnego przekazu odczuwaliby potrzebę takiej weryfikacji. 

Tym łatwiej jest więc propagować treści, które mają na celu 

sprowokowanie określonych zachowań, kreowanie pożądanych postaw 

i poglądów. Wykorzystywane są przy tym zagadnienia, które pozornie 

są neutralne w swojej treści, a spreparowane informacje wydają się być 

rzetelne i obiektywne, bądź zdają się mieć na celu sprzyjanie działaniom 

ze wszech miar pozytywnym, jak na przykład obronie interesów 

mniejszości narodowych. Tymczasem na tej niwie niejednokrotnie 

mamy do czynienia z manipulacjami medialnymi, które przekładają się 

m.in. na potęgowanie niechęci do narodu, czy szerzej państwa, 

wpływającej nie tylko na eskalację konfliktów społecznych, ale też na 

politykę zagraniczną czy szeroko rozumianą współpracę dwustronną. 

Co więcej, kwestie mniejszości narodowych wykorzystywane są także 

przez polityków dla realizacji polityki wewnętrznej, w tym sięgano po 

nie podczas kampanii wyborczych, m.in. w czasie kampanii 

prezydenckiej w Polsce w 2020 r. Dlatego rozpoznanie zagrożenia w tym 

zakresie jest dziś szczególnie ważne, tak dla bezpieczeństwa 

narodowego, jak i polityki zagranicznej, szczególnie dla relacji polsko-

białoruskich czy polsko-ukraińskich. 
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  GAINING COMPETITIVE ADVANTAGE THROUGH 

DIRECTING THE INTERNATIONAL MIGRATION 

 

As K. Greenhill considered the migration as the effective weapon, 

pointing that the use of migration flows or the threat of using the 

migration flows can influence the decision of foreign policy actors [1], 

we, on the other hand, see the migration as a hidden instrument to affect 

the country’s position in the world arena. In order to obtain the 

competitive political and economic advantage at the global level the 

political actor is able to use the directed migration processes. Using the 

international migration processes as an instrument the political actor can 

strengthen or, by contrary, weaken the target country.  

In contemporary world it is becoming possible to influence on the 

number of migrants and the composition of the migrants flows in terms 

of the ethnic, confessional identity, the age of migrants, their professional 

affiliations. On the other hand there exists the possibility to deliberately 

direct the migrant flows to the specific countries or region. To cause the 

population movement the actor can artificially create the life-threaten 

conditions in the country of origin that will force people move, like civil 

war or environmental catastrophe. People can be also encouraged to 

move due to the deliberate informational campaign aimed to persuade 

people that their life will change for the better if they not only leave the 

country of origin but go to the specific country or region as a final place 

of destination. 

Directing the population movement to the specific country can 

strengthen or weaken the target country in the international arena 

depending on the aim of political actor, on the political and economic 

situation of the target country and on the characteristics of the migration 

flows. 
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For example, the coming of the critical number of migrants is able to 

cause the social resentment, the coming of the critical number of the 

particular ethnic group can create the precondition for the separatist or 

irredentist tendencies or the prerequisites for the emergence and the 

exacerbation of the cultural tensions. It can also affect the economic 

development as the mass immigration requires the diversion of 

resources and internal investments to support migrants. However, in the 

long run the immigration can contribute to the economic development if 

the country is economically developed and the directed people are 

relatively young and well-educated. For instance, the economic benefits 

contributed by refugees more than offset the cost they incurred in 

government benefits over the past decade, refugees in the US had 

brought in 63 billion dollars more they had cost [2, 54].  

Not only the host country but the country of the migrants’ origin can 

be treated by the political actor. The mass emigration usually exerts the 

negative influence on the development of the country as country loses its 

human capital, defence capabilities, and internal reserves for 

development, especially in the long run. Besides, the lessened percentage 

of the particular group of people due to the migration can create the 

preconditions for the influence on the electoral choice of the population. 

It can also lead to the change of the ethnic and / or confessional structure 

of the population and to the emergence of the civil contradictions.  

The stand-alone way to use the migration to weaken the target 

country or region implies the application of its conflictogenity properties. 

The obtaining of the conflict potential by the migration processes can be 

also realized by the deliberate influence of the political actor on the 

migration. 

Despite such a directing is undertaken in a hidden way, the analysis 

of the current international relations, the revealing of the foreign policy 

actors, that are interested in the weakening of the particular country and 

the analyzing of the migration processes can make it possible to identify 

the political actors that direct the international migration to influence on 

the competitive advantage of the states.    
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ПРІОРИТЕТИ ЯДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ АДМІНІСТРАЦІЇ 

ДЖОЗЕФА БАЙДЕНА 

 

Джо Байден прийшов до влади в дуже непростий час, коли 

традиційні проблеми (міжнародний тероризм, зміни клімату, 

розповсюдження ядерної зброї) посилюються загрозами з боку 

пандемії COVID-19, кібер- та цифрових загроз та в окремих 

випадках можуть перетворитися на «екзистенційну небезпеку», як 

це визначено у Тимчасових стратегічних вказівках щодо 

національної безпеки (Interim National Security Strategy Guidance), 

представлених у березні 2021 р.. Це однією загрозою, на думку 

адміністрації Джо Байдена, є зміна розподілу сили, що характери-

зується посиленням конфронтації та появою нових загроз на 

глобальному (Росія та КНР) та регіональному рівнях (Іран та КНДР).  

Зазначимо, що окремо проблеми ядерного нерозповсюдження 

не займають важливе місце серед пріоритетів пересічних амери-

канців в умовах пандемії та погіршення соціально-економічного 

стану. Однак наявність значної кількості ядерної зброї та намагання 

окремих держав використовувати її як інструмент зовнішньопо-

літичного тиску є серйозним викликом для Сполучених Штатів як 

ядерної наддержави та гаранта безпеки окремих країн Європи та 

Азії. Крім того, дії Дональда Трампа загострили проблеми режимів 

контролю над озброєнням та нерозповсюдження.  
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Однією з таких проблем є ситуація навколо Договору про 

скорочення стратегічних наступальних озброєнь або СНО-3, який 

залишився єдиним документом з контролю над озброєннями між 

Вашингтоном і Москвою після припинення дії Договору про ракети 

середньої та малої дальності (РСМД). Джо Байден оголосив про 

намір продовжити СНО якомога швидше після обрання його 

президентом США. Його готовність продовжити угоду без 

додаткових умов (участь Китаю, перегляд переліку зброї, яка 

включена до договору) дозволила США та Росії досягти згоди щодо 

продовження дії СНО на п’ять років після телефонної розмови 

Байдена та Путіна 5 лютого 2021 р.. Представники адміністрації Джо 

Байдена розглядають СНО-3 як якір стратегічної стабільності між 

державами, а його продовження відповідає інтересам США із 

захисту американського народу від ядерних загроз, відновивши 

американське керівництво у сфері контролю над озброєннями та 

нерозповсюдження ядерної зброї. Адміністрація Байдена вважає, 

що поєднання в договорі обмежень і прозорості створює певний 

рівень взаємної довіри між Вашингтоном і Москвою, створює деяку 

передбачуваність щодо майбутнього розміру та складу російського 

ядерного арсеналу, що допомагає в ядерному плануванні США. 

Також договір створює умови для обмеження гонки озброєнь. 

Водночас він не перешкоджатиме американсько-російській ядерній 

конкуренції, проте встановлює обмеження, які заважають цій 

конкуренції вийти з-під контролю.  

Аналітики зазначають, що продовження СНО-3 є важливим 

стабілізаційним кроком адміністрації Байдена, який надає, за 

словами  представника Державного департаменту Неда Прайса, час 

і місце для переговорів про більш широкі елементи стратегічної 

стабільності. Наприклад, у майбутньому договір, можливо, охоплю-

ватиме стратегічні та тактичні ядерні озброєння, протиракетну 

оборону і звичайні озброєння дальнього радіусу дії. 

Складним питанням залишається відновлення Договору РСМД. 

Припинення дії цього документу Росія використала для розміщення 

ракету 9М729 в Калінінградській області, що сприймається як пряма 
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загроза для безпеки Європи. У відповідь США проголосили про 

виробництво декількох нових ракет малої та середньої дальності 

(одна крилата ракета та дві-три балістичні ракети наземного 

базування). Такі події викликали занепокоєння щодо можливості 

нової гонки озброєнь між США та Росією. Спроби обмежити 

розгортання нових ракет не дали результату. На даний час 

аналітики не вбачають позитивного розвитку подій навколо 

повернення або відновлення РСМД. Серед причин зазначаються як 

внутрішньо американські чинники, так і неможливість 

контролювати виконання Росією цієї угоди.  

Стримування агресії Ірану та ескалації з боку Північної Кореї 

продовжують розглядатися як загрози режиму нерозповсюдження 

та національним інтересам США на регіональному рівні. Однак на 

відміну від попередньої адміністрації Джо Байден ще у своїх 

передвиборних виступах наголошував на важливості відновлення 

багатосторонньої дипломатії для протидії загрозам та викликам у 

сфері ядерного нерозповсюдження. Такий підхід закріплено у 

Тимчасових стратегічних вказівках та вже активно втілюється на 

практиці. Зокрема, США розглядають можливість повернутися до 

Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) з Іраном за умов, що Іран 

також повернеться до угоди. США ведуть переговори з 

європейськими партнерами по СВПД з метою виробити 

найкращий підхід до цього, в тому числі шляхом впровадження 

низки перших взаємних кроків. Однак додаткові вимоги, які 

сторони включають до порядку денного окремих дискусій (з боку 

Тегерану – збільшення частки збагачення урану та обмеження 

доступу інспекторів до ядерних об’єктів Ірану; включення питань 

регіональної безпеки та ракетної програми Ірану – від Вашингтону) 

не сприяють прогресу в урегулюванні проблеми навколо іранської 

ядерної програми. Ситуація може погіршитися після президент-

ських виборів в Ірані, на яких очікується обрання консервативного 

лідера. Не менш складною залишається проблема навколо КНДР, 

яка відновила антиамериканську риторику, відмовляється 

контактувати з США та повернулася до ракетних випробувань у 
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березні 2021 р.. Адміністрація Байдена ще розробляє стратегію 

дипломатії щодо Пхеньну, в центрі якої залишається денук-

леарізація півострова, та проводить консультацій з союзниками – 

Японією та Південною Кореєю.  

Отже, адміністрація Джо Байдена продовжує політику з 

посилення режимів контролю над озброєннями та ядерного 

нерозповсюдження, а взаємодія з партнерами є важливою 

частиною стратегії досягнення успіху в посиленні міжнародної 

стабільності та безпеки. 

 

 

 
Aleksandra Sobarnia 

Studentka I roku Stosunków Międzynarodowych II stopnia 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

 

WSPÓŁPRACA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII 

EUROPEJSKIEJ W CZASIE ZAGROŻENIA PANDEMICZNEGO 

 

Celem wystąpienia jest poddanie analizie w jaki sposób państwa 

członkowskie Unii Europejskiej współpracują ze sobą podczas pandemii 

COVID-19. Z uwagi na wyjątkowo trudną sytuację jaką tworzy obecny 

kryzys pandemiczny, omówienie tego zagadnienia jest szczególnie 

ważne, w kontekście wyłaniającego się negatywnego obrazu współpracy 

w ramach UE. Nakładającym się na to istotnym wydarzeniem jest 

sfinalizowanie wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE oraz jego odbioru 

przez społeczeństwo europejskie. 

Z wybuchem pandemii COVID-19 państwa członkowskie UE 

nawoływały do wzmożonej współpracy i pomocy sobie nawzajem. 

Włochy i Francja, które były pierwszymi państwami, w które uderzyła 

pandemia, pomimo sprzecznych informacji podawanych przez niektóre 

media, otrzymały dużą pomoc ze strony pozostałych państw 

członkowskich UE. Oprócz Niemiec, o której pomocy mówiono 

najwięcej, pomogła im także Polska, która m. in. wysłała personel 
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medyczny do Włoch. Współpraca była też widoczna pomiędzy innymi 

państwami. Luksemburg i Austria przyjmowały, i leczyły pacjentów 

także zza granicy. Czechy przekazały 200 tysięcy respiratorów Słowacji. 

Jednak nie sposób, nie zauważyć, że pomoc nie była idealnie 

skoordynowana, a w ocenie autorki wystąpienia rządu państw 

członkowskich mogły zdecydowanie zrobić więcej, aby ich działania 

mogły być efektywniejsze. W dużej mierze to obywatele państw 

najszybciej zareagowali, aby pomóc swoim sąsiadom.  

Dla przeciętnego obywatela Unii Europejskiej sprawdzenie każdej, 

udzielonej pomocy przez wszystkich 27 członków organizacji w trakcie 

pandemii COVID-19 graniczy z cudem. Z tego względu niezwykle 

przydatnym narzędziem jest Europejski Tracker Solidarności (ang. The 

European Solidarity Tracker). To interaktywny zbiór danych, który 

obrazuje poziom solidarności państw członkowskich UE. Został 

stworzony przez Radę Europejską na początku pandemii. Tracker 

zbierał dane w okresie od 4 marca 2020 r. do 30 września 2020 r. 

Generalnie analizując poziom współpracy państw członkowskich można 

wyróżniać kilka głównych zagadnień: działania europejskich firm 

mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Europejczyków, 

współpraca państw w leczeniu pacjentów, ochrona personelu 

medycznego oraz reszty obywateli,  pomoc w powrocie obywateli do 

swojego kraju, oraz współpraca europejska w udzielaniu azylu.  

Pandemia COVID-19 to nie pierwsze i najprawdopodobniej nie 

ostatnie zagrożenie pandemiczne, z jakim mierzyć się będą państwa 

europejskie. Jednak jeśli utrzymają one obecny tor współpracy to można 

będzie liczyć na stopniowo słabnącą pandemię COVID-19 wewnątrz 

granic Europy. 
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Olesia Tkachuk 
Dr., Asystent z dr 
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WALKA UNII EUROPEJSKIEJ Z TERRORYZMEM – CO SIĘ 

ZMIENIŁO W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT? 

 

Terroryzm jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla 

bezpieczeństwa międzynarodowego. Zamachy terrorystyczne 

przeprowadzone w ostatnich latach, w tym na terytorium państw Unii 

Europejskiej (UE), świadczą o tym, że – mimo podjętych do tej pory 

przedsięwzięć w ramach walki z terroryzmem – zagrożenie to wciąż 

pozostaje aktualne i wymaga kontynuacji prac nad instrumentami i 

strategiami jego przezwyciężania, biorąc pod uwagę złożoność i 

dynamiczny rozwój tego zjawiska, różne sposoby działania terrorystów 

oraz źródła finansowania ich działalności. Szukając zatem najbardziej 

skutecznych sposobów zwalczania różnych form działalności 

terrorystycznej, państwa – oprócz opracowywania mechanizmów 

wdrażanych do systemów wewnętrznych – podejmują również 

współpracę na poziomie regionalnym lub też międzynarodowym. 

Szereg regulacji w tym zakresie zostało również przyjętych na forum 

Unii Europejskiej. Zgodnie ze „Strategią w dziedzinie walki z 

terroryzmem” z 2005 r. UE podejmuje działania w ramach czterech 

filarów: zapobiegania, ochrony, ścigania i reagowania. W ten sposób 

Unia stara się wesprzeć państwa członkowskie w walce z terroryzmem 

oraz dąży do zwiększenia bezpieczeństwa w Europie. W ciągu ostatnich 

5 lat w każdym ze wspomnianych filarów Unia przyjęła akty prawne w 

zakresie m.in.: zapobiegania radykalizacji postaw i rekrutacji do 

organizacji terrorystycznych, w tym przeciwdziałania 

rozpowszechnianiu w Internecie treści terrorystycznych lub 

uniemożliwienia dostępu do nich; interoperacyjności unijnych 

systemów informacyjnych w celu usprawnienia wymiany informacji 

między odpowiednimi organami państw członkowskich UE; kontroli 

nabywania i posiadania broni palnej; przeciwdziałania praniu 

pieniędzy; wykorzystania i przetwarzania danych pasażerów lotniczych 
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do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym, a także 

wykrywania, prowadzenia dochodzeń i ścigania ich sprawców. Ponadto 

przy Europolu zostało utworzone Europejskie Centrum ds. Zwalczania 

Terroryzmu, które ma przyczynić się do zintensyfikowania działań 

podejmowanych przez państwa UE w walce z terroryzmem. Powstaje 

jednak pytanie czy te przedsięwzięcia są wystarczające, biorąc pod 

uwagę ciągłą ewolucję zagrożenia terrorystycznego? Jeżeli nie, to w jaki 

sposób można wzmocnić zdolności Unii Europejskiej w zakresie 

zapewnienia bezpieczeństwa europejskiego? Pytania te wymagają nieco 

szerszej analizy, niemniej jednak można z pewnością stwierdzić, że 

skuteczność walki z terroryzmem w dużej mierze zależy od woli i chęci 

państw członkowskich UE do wprowadzenia przyjętych rozwiązań oraz 

ich solidarnej współpracy. 

 

 

 
Eugeniusz Cieślak 

Dr hab., profesor uczelni 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

 

WYZWANIA DLA OPERACJI POKOJOWYCH PROWADZONYCH 

PRZEZ ORGANIZACJĘ NARODÓW ZJEDNOCZONYCH I 

ORGANIZACJE REGIONALNE 

 

Obserwowane w ostatnich latach zmiany w środowisku bezpieczeń-

stwa międzynarodowego negatywnie wpływają na międzynarodowe 

bezpieczeństwo i niejednokrotnie wymagają podejmowania działań na 

rzecz zapobiegania konfliktom, wymuszania pokoju, utrzymania i 

budowania pokoju. Działania podejmowane w ramach operacji 

pokojowych przez ONZ i organizacje regionalne przyczyniają się do 

stabilizacji sytuacji bezpieczeństwa i zapobiegają eskalacji kryzysów i 

konfliktów. Ze względu na szereg uwarunkowań należy przewidywać, 

że w perspektywie najbliższych lat będą ujawniać się poważne 

wyzwania dla operacji pokojowych prowadzonych przez ONZ i 

organizacje regionalne. Napięte relacje pomiędzy stałymi członkami 
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Rady Bezpieczeństwa ONZ będą w perspektywie najbliższych lat 

utrudniały proces decyzyjny niezbędny dla inicjowania i prowadzenia 

operacji pokojowych. Obserwowane pogorszenie relacji Rosji z 

państwami zachodnimi będzie wpływać negatywnie na funkcjonowanie 

Rady Bezpieczeństwa ONZ i może potencjalnie utrudniać osiąganie 

konsensusu w ocenie zagrożeń dla pokoju i bezpieczeństwa 

międzynarodowego, a w konsekwencji podejmowanie decyzji dotyc-

zących rozwijających się oraz trwających kryzysów i konfliktów. Można 

to zaobserwować między innymi w przypadku konfliktu w Syrii. Taka 

sytuacja będzie utrudniać podejmowanie przez społeczność 

międzynarodową nowych operacji pokojowych oraz modyfikowanie 

zadań, organizacji i finansowania obecnie prowadzonych operacji. 

Wieloaspektowy wpływ pandemii Covid na bezpieczeństwo (społeczne, 

ekonomiczne, militarne) nie pozostanie również bez wpływu na 

możliwości i wolę prowadzenia operacji pokojowych przez ONZ i 

organizacje regionalne. Należy liczyć się z mniejszym poparciem 

społeczeństw i elit politycznych dla angażowania się państw w operacje 

pokojowe, ograniczaniem wydatków wojskowych oraz ukierunkowy-

waniem działań na zagrożenia bezpośrednio zagrażające bezpieczeń-

stwu państw. Wyzwaniem będą też zmiany w charakterze konfliktów 

zbrojnych będące wynikiem rosnącej dostępności technologii dla 

aktorów niepaństwowych, co powodować będzie wzrost wymagań w 

stosunku do sił pokojowych. Dostępność technologii dla stron konfliktu 

wymagać będzie posiadania przez siły pokojowe zaawansowanego 

uzbrojenia, i może obniżać wiarygodność tych sił w przypadku 

niemożliwości wyegzekwowaniu mandatu społeczności 

międzynarodowej.  
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Вячеслав Ціватий 
кандидат історичних наук, доцент, 

Заслужений працівник освіти України 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЯДЕРНА БЕЗПЕКА  

В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ БЕЗПЕКОВИХ ІНСТИТУЦІЙ  

ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ УКРАЇНИ:  

МОНДІАЛЬНИЙ ДИСКУРС 

 

Стратегічною метою для України є членство в Європейському 

Співтоваристві. Особливості сучасного етапу європейської 

інтеграції України полягають у створенні необхідних передумов для 

набуття такого членства. Це – і поглиблення демократичних 

реформ, і підвищення стандартів життя людей, і адаптація 

вітчизняного законодавства до законодавства ЄС, і безумовно – 

розширення практичного співробітництва у багатьох сферах, у 

першу чергу – у сфері колективної безпеки, системі міжнародних 

безпекових інституцій. Ядерна безпека у цій сфері займає 

пріоритетну позицію, оскільки ядерні ризики та ядерні аварії мають 

транскордонний і регіональний характер. Узагалі ядерна безпека – є 

загальною проблемою для світової спільноти. Проте, у такій сфері, 

як ядерна безпека, не можна говорити про абсолютний рівень її 

досягнення, оскільки наслідки ядерних аварій можуть бути 

катастрофічними (тому прикладом є Чорнобильська аварія), і 

процес підвищення ядерної безпеки є постійним. 

Міжнародні організації в системі міжнародної безпеки 

відіграють ключову інституціональну роль у забезпеченні 

безпекових гарантій в умовах трансформації міжнародних відносин 

та системи безпеки, нових регіональних геополітичних 

протистоянь. Тому завдання забезпечення ядерної безпеки і 

підвищення її рівня завжди знаходиться на порядку денному 

державних і галузевих інституцій. Воно є першочерговим при 
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вирішенні питань, що сьогодні стоять на порядку денному перед 

ядерною енергетикою України. 

У нових умовах глобалізованого поліцентричного світу 

підтримка екологічної безпеки і сталого розвитку стає важливим 

аспектом міжнародних відносин в Європі й визначає напрям роз-

витку європейського співробітництва, спрямованого на забезпе-

чення спільної екологічної політики, екологічної дипломатії та 

екологічної безпеки. Зважаючи на масштабність і важливість 

екологічних проблем, значною мірою обумовлених диспропор-

ціями в розміщенні продуктивних сил та нераціональним природо-

користуванням, все більше уваги європейськими державами 

приділяється питанням екологічної безпеки, її місця та ролі в 

системі національної безпеки, та пов’язаними з нею аспектами 

міжнародної стабільності та міжнародної безпеки. 

Використання міжнародно-політичних і політико-дипломатич-

них механізмів та відповідного дипломатичного інструментарію з 

метою становлення системи екологічної безпеки, т. зв. політика 

екологічної безпеки, представляє собою цілеспрямовану діяльність 

міжнародних організацій, національних урядів, неурядових громад-

ських організацій, юридичних і фізичних осіб щодо зменшення 

гостроти екологічної кризи. У такій ситуації відбувається форму-

вання нового вектору розвитку міжнародних відносин і дипломатії 

в Європі, в основу якого покладено співробітництво у сфері захисту 

навколишнього природного середовища, і який розвивається під 

впливом глобальних екологічних проблем – екологічної дипломатії 

[1, c. 49-56]. 

Актуалізація екополітичної проблематики в міжнародних 

відносинах в Європі набуває особливого звучання для України як у 

зв’язку з її належністю до Європейського простору – одного з 

екологічно небезпечних і техногеннонасичених, так і з огляду на 

політику держави, спрямовану на інтеграцію в європейські правові, 

політичні, політико-дипломатичні, інституціональні, екологічні та 

економічні системи й наближення до європейських норм і 

стандартів [2, c. 4-12].  



Kryzys współczesnego systemu bezpieczeństwa:  
 nowa mapa geopolitycznej rywalizacji                                  

122 

ООН відіграє провідну роль у міжнародних зусиллях, спря-

мованих на подолання та мінімізацію довготермінових наслідків 

Чорнобильської катастрофи. Важливим напрямом роботи дипло-

матів є забезпечення міжнародного співробітництва в контексті 

подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Міжнародне 

співробітництво в контексті подолання наслідків Чорнобильської 

катастрофи протягом 1986–2021 років безумовно дало свій 

позитивний результат [3].  

Специфічна категорія дипломатичної діяльності – екологічна 

дипломатія, яка є об’єктивною реальністю більшості країн 

європейського регіону – на сьогодні не знайшла свого адекватного 

гідного втілення не лише у внутрішній політиці України, а й у 

науково-теоретичних розробках проблематики охорони навколиш-

нього природного середовища. Останнім часом ця галузь диплома-

тичної діяльності фактично перетворилася на специфічну та 

важливу складову міжнародного співробітництва як у багатосторон-

ньому, так і двосторонньому інституціональному форматах. 

Екологічна дипломатія в умовах трансформації міжнародних відно-

син та системи безпеки набуває наразі особливої актуальності [4]. 

Отже, міждержавне екоспілкування та екоспівробітництво є 

новим інноваційним напрямом двосторонньої та багатосторонньої 

дипломатії. У відповідь на нові виклики та екологічні загрози ХХІ 

століття актуалізувалася необхідність вироблення ефективних, 

заснованих на рівноправності міжнародних процедур і механізмів, 

які забезпечували б міжнародну безпеку. 

Визнаючи всю складність проблем із забезпечення ядерної 

безпеки та удосконаленням ядерних технологій, Україна є активним 

учасником міжнародного процесу підтримки та зміцнення 

ядерного нерозповсюдження та протидії ядерному тероризму, 

цілеспрямовано рухається до підвищення вітчизняних стандартів у 

цій сфері, провадить курс на узгодження вітчизняного ядерного 

законодавства з європейським. Головним гальмом у вирішенні 

проблем з ядерної безпеки та впровадження ефективних ядерних 

технологій, що сьогодні є в Україні, є відсутність достатнього 
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фінансування. Реалізація Енергетичної стратегії України до 2030 

року має базуватися виключно на вимогах забезпечення 

енергетичної незалежності України, дотримання її національних 

інтересів і міжнародних зобов’язань, міжнародної та регіональної 

безпеки в умовах мондіального світу та нових геополітичних 

протистоянь. 
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BROŃ PRZECIWSATELITARNA - WYMIAR POLITYCZNY 

 

Z punktu widzenia stosunków międzynarodowych broń 

przeciwsatelitarna (ASAT) nabrała szczególnego znaczenia w ostatniej 

dekadzie lub dwóch. Polityczna rola problemu zasadza się główne na 

tym, że Stany Zjednoczone w wielkim stopniu polegają na systemach 

satelitarnych, szczególnie w sferze wojskowej, obawiają się zatem nowej 
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broni. Dlatego też uważa się powszechnie, że najważniejsi konkurenci 

USA, w szczególności Chiny i Rosja uznają broń przeciwsatelitarną za 

ważny środek ograniczania amerykańskiej dominacji. W związku z tym 

w społeczności badaczy stosunków międzynarodowych panuje 

przekonanie, że pojawienie się broni do walki w kosmosie i/lub broni 

stacjonującej w kosmosie jest nieuchronne. Niniejsze wystąpienie 

przedstawi argumentację opartą o szersze rozważania, prowadzącą do 

odmiennych wniosków. 
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ОСВІТА, ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ  

БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

 

Освіта є найефективнішим інструментом, створеним на 

сьогодні людством для свідомої соціальної трансформації. Це 

засоби, за допомогою яких ми розуміємо обмеження і вади нашого 

попереднього способу мислення та дій, проблеми, пропущені та 

втрачені можливості, уроки минулих успіхів і невдач. Це є засоби, за 

допомогою яких ми передаємо наступним поколінням сукупні 

знання та досвід людства минулого, щоб вони уникали наших 

помилок і просувалися далі швидко і впевнено, ніж у нас дотепер.  

Швидкість і складність глобальної соціальної еволюції створили 

безпрецедентний рівень невизначеності та невпевненість у 

майбутньому людства. Вони змусити нас адаптуватися набагато 

швидше, ніж раніше. Проблеми, що виникають внаслідок 
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глобалізації, технологічні аванси як для війни, так і для миру, і 

екологічні деградація на землі та в атмосфері. Якість наших рішень, 

політика та дії залежать від якості нашого розуміння про фактори 

та сили, що рухають глобальну соціальну еволюцію. Ми просто не 

маємо права марнувати час шляхом повторення минулих помилок 

або повільного руху методом  спроб та помилок.  

Якщо освіта була головним рушієм глобального розвитку 

прогресу за останні два століття, тепер вона стала критичною 

вимогою щоб впоратися з викликами, що зростають з безпре-

цедентною швидкістю, розміром та складністю.  

Сучасна глобальна освітня система непристосована для цілей 

сьогодення. Навіть у найкращому випадку, вона підсилює дотри-

мання застарілих ідей, теорій, політик та практик через застарілі 

неефективні форми педагогіки і недоступні та неефективні способи 

та методи  донесення. Незважаючи на величезні інвестиції за остан-

ню половину століття, глобальна система освіти вкрай неадекватна 

для задоволення прагнення сотень мільйонів молодих людей та 

швидко змінюваних потреб світової економіки та суспільства. І що 

найгірше, освіта стає головною перешкодою для  адаптації людства.  

Освіта для масового виробництва у 19 столітті у спеціалізованій 

формі примусових дисциплін шляхом запам'ятовування, безглуз-

дого повторення та бездумного дотримання догм є  увічненою 

інституційним менталітетом, який є занадто сильно орієнтований 

на збереження минулих знань, ніж на фокусуванні на майбутні 

знання, які молодь потребуватиме для відповіді на виклики 21 

століття. Консерватизм стає руйнівним, коли він не визнає 

необхідність змін. Трансформація глобальної освіти є нагальною 

необхідністю і величезним викликом. 

Відставний адмірал Вільям Мак Рейвен, член Консультативної 

Ради Центру Лідерства Стівена Кові, колишній командир ВМС 

США, керівник командування спеціальних операцій США, який 

керував рейдом по знищенню лідера Аль-Каїди, Осами бен Ладена, 

каже, що найбільшою проблемою національної безпеки Америки є 

система освіти К-12 (дошкільна та середня загальна). 
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“Якщо ми не надамо можливості та якісну освіту юнакам і 

дівчатам у Сполучених Штатах, тоді ми не матимемо потрібних 

людей, які зможуть приймати правильні рішення щодо нашої 

національної безпеки. Вони не матимуть розуміння різних культур. 

Вони не будуть розуміти різних ідей. Вони не будуть критичними 

мислителями. Отже, ми повинні мати систему освіти в Сполучених 

Штатах, яка справді навчає і виховує молодих юнаків і дівчат 

критично мислити, дивитись за межі свого маленького мікросвіту. 

Якщо ми не розвиватимемо цей наш видатний людський капітал, то 

наша національна безпека в довгостроковій перспективі може бути 

під загрозою” (Мак Рейвен 2020) [1]. 

 Він заявив, що США повинні розвивати “культуру освіти” в 

громадах, особливо тих, де жителі вважають, що не можуть собі 

цього дозволити, або що їхні діти недостатньо “розумні” [1]. 

Його висловлювання перегукуються з екс-держсекретарем 

США Кондолізою Райс, яка в 2014 році заявила, що “криза в освіті 

K-12 – це наша найбільша сьогоднішня криза для національної 

безпеки” [2]. 

Будучи членом робочої групи з питань освіти у Раді з 

Міжнародних Відносин, у 2012 році, Райс допомогла розробити звіт, 

в якому було встановлено, що “невдача в освіті ставить під загрозу 

майбутнє економічне процвітання, глобальне становище та фізичну 

безпеку США” (Кондоліза Райс, 2012). 

“Людський капітал визначатиме владу в поточному столітті, а 

відсутність цього капіталу підірве безпеку Америки”, – йдеться у 

доповіді. “Великі недоосвічені частини населення шкодять здатності 

Сполучених Штатів фізично захищатися, захищати свою 

конфіденційну інформацію, проводити дипломатію та розвивати 

свою економіку” [2]. 
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВОЇ ДИПЛОМАТІЇ 

 

Всупереч передбаченням щодо труднощів у реалізації 

інновацій в галузі міжнародних відносин, застосування цифрової 

трансформації в дипломатії мало приголомшливий успіх. Для 

галузі, якій притаманна культивація традиціоналізму, захист 

інституційної ієрархії та протистояння змінам, залучення цифрової 

дипломатії стало справжньою революцією. Впродовж менше ніж за 

десятиліття з моменту запуску перших соціальних мереж, близько 

90 відсотків усіх держав-членів ООН показали свою присутність у 

Twitter, а більше 80 відсотків створили облікові записи у Facebook із 

сукупною аудиторією в сотні мільйонів підписників. Викори-

стовуючи можливості взаємодії мільйонів людей в реальному часі та 

з мінімальними витратами, міністерства закордонних справ, 

посольства, консульства розробили ряд нових інструментів та 

методів підтримки своєї діяльності. Дипломати використовують 

широкий діапазон можливостей – від спеціальних платформ 

взаємодії з громадянами діаспори, іноземними громадами до 

розробки спеціальних консульських додатків для смартфонів. 

Отже, цифрова дипломатія – використання цифрових техно-

логій з дипломатичною метою – перестала бути чисто теоретичною 

розробкою. Але враховуючи інертність структур МЗС, ранній успіх 

запровадження цифрових технологій у цій галузі може й не 

перетворитись в довгостроковий. Для цього цифрова дипломатія 
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повинна продемонструвати, що вона має не лише тактичне 

значення для передачі позицій та інтересів МЗС, але й стратегічне 

значення, як елемент державного управління шляхом демонстрації 

того, як технології впливають на відносини між державами та роз-

витку можливих реакції на них. Тобто, цифрова дипломатія 

повинна вийти за межі публічної комунікації та продемонструвати 

свою стратегічну цінність у просуванні цілей зовнішньої політики. А 

для цього необхідно зруйнувати декілька міфів, пов’язаних з цією 

темою. 

Насамперед, помилковим є твердження, що цифрові технології 

надають користувачу надзвичайні повноваження, дозволяють 

збільшити дипломатичний вплив. Саме з цієї причини деякі 

невеликі держави впроваджують цифрову дипломатію. За 

допомогою цифрових технологій вони інформують та залучають 

більше людей. МЗС цих держав формують позитивний імідж, 

підвищуючи дипломатичну вагу держави в двосторонньому або 

багатосторонньому контексті. Але, цифрові технології лише 

надають можливість створення певної платформи, а вибір 

напрямку застосування отриманих переваг залишається безпосе-

редньо за дипломатами. 

Також помилковою є думка про те, що увійти в цифровий 

простір дуже просто, і МЗС можуть реалізовувати свої цифрові 

дипломатичні амбіції за допомогою відносно невеликих інвестицій 

в навчання, ресурси та обладнання. Темпи переходу світової 

громадськості на цифрові носії посилює ідею доступності платформ 

соціальних медіа та уявлення про те, що кожен з базовими 

технічними навиками може формувати комунікацію та впливати на 

онлайн-переговори. Але необхідно визнати, що без чіткого уявлення 

чи стратегічного компасу, тактичні методи, методи проб та помилок 

за допомогою яких МЗС прагнуть створити свій цифровий профіль 

та максимізувати вплив своєї присутності в Інтернеті не зможуть 

продемонструвати цінність за межами околу поширення 

повідомлення. Тобто, застосування цифрових інструментів без 

стратегічного уявлення про те, як їх слід застосовувати для 
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підтримки певних цілей зовнішньої дипломатії, ризикує 

відмежувати цифрову дипломатію від зовнішньої політики. 

Стратегічне використання цифрових платформ накладає певний 

порядок на цифрову діяльність через визначення цілей, цільових 

аудиторій та параметрів для оцінки. Цілі визначають цільову 

аудиторію, яка, в свою чергу, визначає платформи, методи та 

показники, які слід використовувати. Це означає, що навчання не 

може бути обмежене навиками генерування повідомлень, а має, 

професіоналізувати себе і зосередитись на розвитку навичок, за 

допомогою яких цифрові дипломати можуть стратегічно 

використовувати силу цифрових платформ для досягнення 

заздалегідь визначених цілей. 

Помилковою є думка про поступову заміну або витіснення 

цифровою дипломатією традиційних форм дипломатії. Дійсно, 

цифрові технології здатні докорінно змінити способи, якими 

дипломати виконують традиційні функції представництва, 

спілкування та переговорів. Розглядається можливість заміни 

фізичних посольств і дипломатів на певну віртуальну реальність. 

Але, незважаючи на те, що цифрові технології демонструють 

революційний потенціал в галузі публічної дипломатії, надання 

консульських послуг або впливу на кризові ситуації, все ж варто 

пам’ятати, що основна функція дипломатії не може бути здійснена 

без людських контактів. 

Також поширеними є побоювання, що позитивний потенціал 

цифрових платформ для взаємодії та співпраці може бути викори-

станий для пропаганди. Кампанії з цифрової дезінформації, розв’я-

зані урядом Російської Федерації, проти України, проти виборчих 

процесів в Європі та США виступають вагомим доказом цього. Але 

будь-яка технологія стикається з проблемою подвійного викори-

стання (наприклад, ядерна енергетика). Темпи зростання кількості 

користувачів соціальних мереж, поширення мобільних пристроїв, 

перспективи застосування технологій 5G дають широкий потенціал 

для використання в дипломатичній сфері. І поки переваги 

перевищують ризики, негативні тенденції будуть стримуватись. 
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На завершення слід відмітити, що інноваційний потенціал 

цифрової дипломатії значною мірою залишається невикористаним. 

Але, для того, щоб отримати доступ до нього, необхідно розуміти, 

що може робити цифрова дипломатія. Має відбутися перехід від 

front-end методів (поширення та отримання повідомлень) до 

технологій back-end (аналіз даних, розвиток мереж).  

Таким чином, розрив між цифровою дипломатією та зов-

нішньою політикою, що відкривається тактичним використанням 

цифрової дипломатії, може бути зменшений та мінімізований за 

допомогою стратегічного підходу, який пов'язує цілі зовнішньої 

політики з цільовою аудиторією, залученням нових методів, 

розвитком навиків та впливом безпосередньо в мережі Інтернет та в 

режимі офлайн. 

 

 

 

Юлія Шпіньова  
аспірантка кафедри суспільного розвитку  

та суспільно-владних відносин  
НАДУ при Президентові України 

 

ТЕХНОЛОГІЯ МОНІТОРИНГУ АТИКРИЗОВИХ ПОЛІТИК  

В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВИ 

 

В умовах реформування країни у поєднанні з кризовим станом 

пов’язаним з епідемічною ситуацією у світі, виникає потреба 

дослідження змін та оцінки ризиків спричинених прийняттям 

управлінських рішень.  

Як показує практика, одними з найефективніших технологій 

дослідження даної ситуації є моніторинг та оцінка. 

Моніторинг – це систематичне відстеження якісних і кількісних 

показників, які характеризують діяльність та/або поточну ситуацію, 

моніторинг проводиться з метою зафіксувати певні показники стану 

об'єкта спостереження і виявляти розбіжності з плановими (або 
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виявляти тенденції розвитку й передбачати майбутні стани). Вияв-

лення таких розбіжностей важливе для своєчасного подолання або 

зменшення виявлених небажаних тенденцій у розвитку процесів. 

Методологія моніторингу - це проведення низки однотипних 

замірів досліджуваного об'єкта та подальший аналіз, оцінка, 

порівняння отриманих результатів для виявлення певних 

закономірностей, тенденцій. 

1. Залежно від методології моніторинг може бути: 

1.1. Динамічний. Аналізуються данні динаміку розвитку або 

зміни об'єкта.  

1.2. Порівняльний. Порівняння окремих показників або 

результатів більш комплексних досліджень.  

1.3. Конкурентний. Паралельне дослідженням подібних систем. 

1.4. Комплексний. Поєднує методи дослідження, що 

викоритовується у різних видах моніторнгу. 

2. Залежно від цілей: 

2.1. Інформаційний. Структуризація, накопиченні і розповсю-

дженні інформації. 

2.2. Базовий. Виявляє нові проблеми, небезпеки, тенденції.. 

2.3. Проблемний. Присвячений з'ясуванню закономірностей, 

процесів, небезпек, проблем. 

Оцінка має на меті з'ясувати, чи забезпечують реалізовані заходи 

той вплив, на які вони розраховані. 

Моніторинг окремих програм, рішень і т.п. призначена для того, 

щоб: 

− відстежити складові програм (заплановані результати, 

проведені заходи, вкладені кошти); 

− задокументувати й оцінити, яким чином були використані 

ресурси (матеріальні, людські); 

− забезпечити «прозорість» витрачання коштів; 

− оцінити охоплення і якість програм; 

Оцінка призначена для того, щоб: 

− з'ясувати, чи відбулися завдяки програмам очікувані зміни; 

− визначити чинники, які роблять програми успішними; 
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− визначити недоліки і складники програми, що їх потрібно 

вдосконалити; 

− визначити обставини, у яких програми не виконують у 

повному обсязі. 

Обираючи інструменти моніторингу доцільно враховувати 

відповідність кожного з методів та необхідні для нього ресурсів з 

поставленою метою моніторингу. Плануючи оцінку політик та 

прийнятих управлінських рішень доцільно починати з аналізу 

документів та інформації з відкритих джерел. Аналізуючи звіти 

щодо виконання певних управлінських рішень варто додати 

інструменти спостереження,  опитування та інтерв'ю [1].  

Без належного планування і формулювання намічених резуль-

татів, складно визначити, що і як підлягає моніторингу.  

В умовах оцінки антикризових політик важливим індикатором у 

проведенні моніторингу є диспропорційність системи у різни 

сферах, яке в сучасному світі переважно зосереджене на економічну 

основу. 

За результатами моніторингу антикризових політик в Україні в 

умовах впливу пандемії та пошуку нових альтернатив у створенні 

нової системи реформування різних сфер, слід зазначити, що серед 

основних недоліків більшості проаналізованих нормативно-

правових актів як національного, так і локального рівня - є 

відсутність системи оцінки ризиків та оцінки потреб. Не враховані 

принципи зменшення негативних наслідків за рахунок компенсації 

до запроваджених обмежень. Зокрема, під час прийняття рішень не 

проводять аналіз потреб та ризиків, що є основою технологій 

моніторингу та оцінки. Крім того, спостерігається відсутність 

статистика яка б візуалізувала влив змін в територіальних громадах 

за гендерною та віковою структурою. А загальне інформування без 

огляду на специфіку аудиторій дискредитує навіть важливу 

інформацію [2]. 

Mоніторинг та оцінка стратегії або програми переважно 

призводять до змін з урахуванням реально досягнутих результатів. 

Використання технологій моніторингу та оцінки в умовах побудови 
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антикризових політик дає змогу зрозуміти, чи досягають ці 

програми бажаного результату, та визначити напрямки їх 

удосконалення. 
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