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ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Україна належить до групи держав, які
розвиваються, де кризові явища і проблеми безпеки набули небувалу гостроту і
значущість особливо з набуттям суверенітету і незалежності. Україна займає
певне географічне, геополітичне, ресурсне, екологічне становище, є суб'єктом
міжнародного права, членом багатьох міжнародних організацій, що накладає
певні зобов'язання і викликає підвищений інтерес до проблем співробітництва в
сфері забезпечення національної безпеки.
Ще до розпаду СРСР існували системи і механізми колективної,
міжнародної та регіональної безпеки і вони виявилися малоефективними у
вирішенні сучасних соціальних, політичних, економічних, енергетичних,
інформаційних, духовно-моральних проблем, що призвело до зростання загроз
регіональної та глобальної безпеки.
На сучасному етапі розвитку міжнародних відносин і міжнародного права
істотно зросла роль міжнародних організацій, які стають своєрідними центрами
співробітництва. Багато міжнародних, урядові та неурядові організації, офіційні
і неофіційні об'єднання проявляють помітну зацікавленість та ініціативу в
розвитку співпраці з Україною з питань безпеки, підтримки миру і стабільності
в країні. Україна, в свою чергу, прагне до тіснішої і взаємовигідної співпраці з
більшістю країн світового співтовариства, розвитку всебічних і рівноправних
відносин. Міжнародне співробітництво, активна участь у міжнародних
організаціях щодо забезпечення безпеки стали новою геополітичною стратегією
України, що надає темі дослідження особливої актуальності. Вищевикладене
зумовлює актуальність теми дослідження.
Основна мета дослідження полягає в тому, щоб на основі наявного
міжнародно-правового матеріалу, національного законодавства проаналізувати
шляхи і форми співпраці України з різними міжнародними організаціями в
галузі безпеки.
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Виходячи із загальної мети, для написання роботи поставлені такі
завдання:
- розглянути підходи України до проблеми безпеки та сучасним викликам
та загрозам, провести аналіз нормативно-правової бази;
- визначити міжнародні аспекти російсько-українського конфлікту;
- дослідити взаємодію України з ООН таОБСЄ в сфері безпеки;
- розглянути євроатлантичний та європейський напрямок без пекової
політики України.
Об'єктом дослідження виступає національна безпека України в контексті
сталого демократичного розвитку у глобальних, регіональних і національних
умовах.
Предметом

дослідження

є

співпраця

України

з

міжнародними

організаціями з метою подолання загроз та викликів національній безпеці
країни.
В

дипломній

роботі

були

вивчені

наступні

нормативно-правові

документи України в галузі безпеки, а саме Закон України «Про боротьбу з
тероризмом» [14], Закон України «Про Збройні Сили України»[16] , Закон
України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правової режим на
окупованій території України»[15], Закон України «Про основи національної
безпеки України»[18], Закон України «Про оборону України»[17], Закон
України «Про порядок направлення Збройних Сил України до інших
держав»[19], Закон України «Про участь України в міжнародних операціях з
підтримання миру і безпеки»[20], Постанову Верховної Ради України «Про
участь батальйону Збройних Сил України в Миротворчих Силах Організації
Об’єднаних Націй у зонах конфліктів на території колишньої Югославії»[32],
Декларація Верховної Ради України «Про боротьбу за звільнення України»[10],
Указ Президента України від 20 січня 2010 року № 41/2010 «Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 20 листопада 2009 року «Щодо
участі

України

в операції

Європейського

Союзу

«EU NAVFOR

ATALANTA»[46], Указ Президента України «Про Стратегію національної
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безпеки України»[47] , Указ Президента України від 14 січня 2014 року
№ 5/2014 «Про участь України у Військовій тренувальній місії Європейською
Союзу в Республіці Малі»[48].
В дипломній роботі були вивчені наступні міжнародні документи в
галузі безпеки, а саме Імплементаційна угода між Кабінетом Міністрів України
та

Організацією

НАТО

з

матеріально-

технічного

забезпечення

і

обслуговування (ОМТЗО) про утилізацію стрілецької зброї й легких озброєнь,
звичайних боєприпасів та протипіхотних мін типу ПФМ-1, Конвенція про
кіберзлочинність [23], Конвенція Ради Європи про запобігання тероризму[24],
Партнерство заради миру [29], Угода Про Асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [45], Хартія Україна-США
про стратегічне партнерство [58].
Дослідженням проблеми національної безпеки, співпраці України з
міжнародними організаціями в сфері безпеки займалися такі вчені, як
О.Дрогонський [12], О. Козенко [22], О. Потєхін [34], В. Галик [49], Ю. Макар
[50]. Участь України в діяльності ООН та ОБСЄ в безпекових питаннях
досліджували В.Волошин [7], Л. Фалалєєва [56]. Проблеми співробітництва
Україна – НАТО розглядались в роботах вчених В.Бадрак, С.Згурець,
М.Самусь, О.Набоченко, В.Копчак, А.Крамар, І. Рябчий [52], Т. Брежнєвої [3],
Г.Перепелиці [53]. Участь України в спільній зовнішній та безпековій політиці
ЄС розглядалась В.Вагаповим [4], С.Поляковим [30], В. Шатун [59].
При дослідженні окремих питань національної безпеки України та її
співпраці

з міжнародними організаціями ми користувались дослідженнями

провідних експертів в галузі безпеки, що опубліковані на офіційних веб-сайтах
Міністерства закордонних справ в Україні, Міністерства оборони України,
Місія України при НАТО, Центра Разумкова, Національного інституту
стратегічних

досліджень

при

Президентові

України,

представництва України при ООН, Представництва ЄС в Україні.
Хронологічні рамки включають 1991-2015 роки.

Постійного

6

Структура дипломної роботи визначена метою і завданнями дослідження
та включає в себе вступ, основну частину, висновки та список використаної
літератури.
Перший розділ, який має назву «Концептуальне оформлення підходів
України до безпеки у пост біполярний період» розглядає трансформацію
системи міжнародної безпеки після «холодної війни», підходи України до
проблеми безпеки та сучасним викликам та загрозам, нормативно-правову бази
і галузі міжнародної безпеки, міжнародні аспекти російсько-українського
конфлікту.
Другий розділ, який має назву «Взаємодія України з ООН та ОБСЄ в
сфері безпеки» досліджує участь України в діяльності ООН в безпекових
питаннях та діяльність України в рамках ОБСЄ.
Третій розділ, який має назву «Євроатлантичний та європейський
напрямок безпекової політики України» розглядає безпеку через партнерство та
співробітництво Україна – НАТО та участь України в спільній зовнішній та
безпековій політиці ЄС.
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ВИСНОВКИ
В результаті проведеного дослідження зроблені наступні висновки.
Міжнародне безпекове середовище на сьогодні опинилося в стані
глибокої кризи, яку оцінюють як наймасштабнішу від часів у розпалі холодної
війни. Експерти та політики заговорили про загрозу глобального конфлікту,
вогнищем якого можуть стати події у Східній Європі. В умовах пост
біполярного світу економічна стабільність і процвітання країн Європейської
спільноти були забезпечені наявною системою міжнародної безпеки.
Нами

виявлено,

що

процес

трансформації

європейського

та

євроатлантичного простору безпеки як один з визначальних факторів
зовнішнього впливу на політику забезпечення національної безпеки в Україні,
необхідно розглядати крізь призму наступних складових: системи відносин,
ролі та місця інститутів колективної безпеки в нових геополітичних та
геоекономічних умовах, появи нових загроз національній безпеці для країн
Європи. Для України її миротворча діяльність має ключове значення, оскільки
вона є дієвим засобом зміцнення як національної, так і міжнародної безпеки
через створення сприятливого зовнішньополітичного середовища та зміцнення
загальноєвропейської безпеки. Завдяки цій діяльності Україна стверджує себе
як повноправний суб’єкт міжнародних відносин, підвищує свій міжнародний
авторитет і демонструє миролюбну політику. Таким чином, Україна доволі
активно задіяна в операціях по підтримці миру по всьому світу. При цьому слід
наголосити,

що

недоторканості

Україна
суверенітету

вважає

принципи

окремої

верховенства

держави

права

та

основоположними

у

міжнародних відносинах. Україна має послідовно виступати за створення такої
системи міжнародних відносин, в яких вагу військової сили буде зменшено, а її
функції зведено до завдання стримування від збройних конфліктів. Однак,
виходячи з об’єктивних тенденцій у системі міжнародних відносин, Україна
повинна володіти сучасними й ефективними збройними силами, що є однією з
умов її інтеграції в нову систему міжнародної та євроатлантичної безпеки.
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Внаслідок російської агресії проти України, окупації Криму та подій на
Сході України, система європейської та глобальної безпеки виявилася багато в
чому безпорадною й неефективною, поставивши під сумнів можливості
подальшого сталого розвитку на континенті. При цьому Україна опинилася на
зламі глобальної системи безпеки, у найгарячішій точці зіткнення інтересів
глобальних гравців.
Проаналізував російсько-український конфлікт, нами виявлено, що він
викликав гостру конфронтацію між Росією, з одного боку, і країнами Заходу та
міжнародними структурами -з іншого. Захід не визнав анексію Криму, засудив
дії РФ на Донбасі. Провідні держави, впливові міжнародні структури (ООН,
НАТО, ЄС, ПАРЄ, ОБСЄ) засвідчили солідарність з Україною, активну підтримку її суверенітету та територіальної цілісності. Важливою є фінансовоекономічна допомога Києву, з огляду на різні економічні та військові
потенціали України та РФ. Російсько-український конфлікт містить глобальні й
регіональні виклики та загрози. Наразі європейська і світова системи безпеки не
мають адекватної відповіді на агресію РФ. Через порушення Росією
Будапештського меморандуму під загрозу поставлені міжнародні механізми
запобігання розповсюдженню ядерної зброї. Війна на Сході України зі значною
ймовірністю може трансформуватися в черговий «заморожений» конфлікт джерело нестабільності та загрози для країн Європії і світового співтовариства
в цілому.
Україна бере активну участь у формуванні політичних умов на
міжнародній арені тим, що є членом багатьох міжнародних організацій, в
межах яких вона проводить активну роботу, яка, до того ж, відзеркалює не
лише загальні, а й національні інтереси нашої держави. Особливе і визначне
місце в зовнішній політиці України належить співробітництву з Організацієй
Об'єднаних Націй. Україна входить до складу таких органів ООН, як Комісія
ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ), Комісія із соціального
розвитку, Комісія з наркотичних засобів, Виконавча рада Структури ООН з
питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок «ООН-
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Жінки», Комітет з інформації, Комісія ООН з наркотичних засобів, Рада
Організації ООН з промислового розвитку (ЮНІДО), Адміністративна рада та
Рада поштової експлуатації Всесвітнього поштового союзу, Міжнародний
трибунал з морського права, Комітет ООН з внесків, Координаційна Рада
Об’єднаної Програми ООН з ВІЛ/СНІДу. Напрямки роботи України в системі
ООН: боротьба з міжнародним тероризмом; участь України у міжнародних
зусиллях з протидії морському піратству під координацією ООН; підтримання
міжнародного миру та безпеки Економічний та гуманітарний напрямки; захист
прав людини; охорона навколишнього середовища.
ОБСЄ займає особливе місце серед міжнародних організацій, що займаються питаннями безпеки, вона є загальноєвропейською регіональною
міжнародною організацією, головним інструментом запобігання конфліктам,
врегулювання криз і післякризових ситуацій, важливою ланкою в забезпеченні
європейської політико-військової стабільності, розвитку різнопланового та
багаторівневого співробітництва. Україна бере активну участь в обговоренні
актуальних питань розвитку архітектури загальноєвропейської безпеки,
виступає за удосконалення інститутів і механізмів ОБСЄ, підтримує пропозиції
учасниць ОБСЄ про розширення партнерської співпраці ОБСЄ з іншими
світовими структурами з безпеки ООН, НАТО, ЄС, РЄ. Україна є активним
учасником миротворчої місії ОБСЄ. Основні зусилля щодо розвитку
співробітництва Україна з ОБСЄ зосереджено на таких напрямах, як сприяння
міжнародним спостерігачам під час парламентських і президентських виборів;
оперативне інформування ОБСЄ про внутрішню ситуацію в Україні; розвиток
економічних, соціальних і демократичних суспільних перетворень, перебіг
правової реформи; забезпечення активної ролі України як посередника
Придніпровського врегулювання тощо. Україна активно працювала у складі
Спільного консультативної групи щодо виконання положень Заключного акта
Стамбульського саміту ОБСЄ.
Протягом двадцяти років Україна й НАТО постійно інтенсифікували
партнерство та співробітництво та збагатили одна одну численними внесками в
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забезпечення безпеки та стабільності в усьому світі. В рамках Особливого
партнерства, програми «Партнерство заради миру» (ПЗМ), Інтенсифікованого
діалогу Україна-НАТО та Плану дій Україна-НАТО, Альянс бере участь у
проведенні реформ з метою здатності України гарантувати власну безпеку
через військову співпрацю, реформування структур безпеки і оборони,
співробітництво в галузі озброєнь, економічні аспекти оборони, планування на
випадок надзвичайних ситуацій цивільного характеру, науку й довкілля. НАТО
– одна з найактивніших організацій, що здійснює допомогу у проведенні
реформ в Україні в сфері безпеки та оборони, з метою приведення їх у
відповідність до нових вимог клімату безпеки, демократії та наявних ресурсів.
НАТО сприяє зміцненню цивільного контролю над оборонним і безпековим
сектором, вдосконаленню інституційних можливостей цих установ, необхідних
для розвитку України як демократичної країни.
Серед багатьох чинників, які безпосередньо впливатимуть на перспективи
співробітництва між Україною та ЄС у сфері безпеки, на сьогодні достатньо
чітко можна позначити визначальний вплив двох: по-перше, жодна країна
окремо неспроможна ефективно протистояти сучасним швидкоплинним
викликам і новим загрозам; і, по-друге, тенденція до багатополярності
майбутнього світоустрою та наявні протиріччя між найбільшими світовими
потугами роблять поки що малоймовірним створення якогось єдиного
дієздатного світового/глобального центру впливу. Пріоритети військового
співробітництва між Україною та Європейським Союзом: розширення формату
військово-політичного діалогу між керівництвом Збройних Сил України
та Європейського Союзу; навчання українських офіцерів в освітніх закладах
ЄС; підготовка до спільних військових навчань, а також багатонаціональних
операцій з підтримання миру та безпеки; залучення Збройних Сил України
до формування бойових тактичних груп ЄС.
Європейський Союз, сконцентрований на засобах «м’якої сили», є
неготовим діяти у ситуації застосування Росією засобів «жорсткої сили». Роль
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НАТО в нових умовах значно підвищується. В умовах необхідності
протистояння «жорстким загрозам» НАТО стає основою європейської безпеки.
Враховуючи, що позаблоковість не надала Україні додаткових гарантій
національній безпеці, а сектор національної безпеки і оборони країни перебуває
у кризовому стані, постає питання щодо більш активної участі у системах
колективної

безпеки,

що

діють

в

Європі

та

на

більш

широкому

Євроатлантичному просторі. Політична та військова співпраця з Альянсом є
для України життєво необхідною. Нинішня спрямованість НАТО на захист
своїх кордонів у східній Європі створює для України надзвичайно важливий
шанс для під’єднання до діяльності Альянсу, для розвитку секторальної
співпраці з Польщею та країнами Балтії.
З огляду на підписання політичної частини Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС Міністерству оборони України доцільно започаткувати
співробітництво з Європейською оборонною агенцією та брати участь у
ініціативі ЄС «Pooling & Sharing».
Неспроможність міжнародних організацій ухвалювати своєчасні та
адекватні рішення для врегулювання кризових ситуацій свідчить про вкрай
низьку ефективність існуючих глобальних та регіональних без пекових
механізмів та ставить на порядок денний питання про їх реформування і
адаптацію до сучасних тенденцій світового розвитку.
Враховуючи, що у зовнішньому просторі навколо України сформувалися
нові тенденції, які є джерелами значних загроз національній безпеці в частині
забезпечення захисту державного суверенітету України, її територіальної
цілісності, недоторканності державного кордону, все це потребує осмислення
та внесення відповідних змін до ключових документів у сфері національної
безпеки і оборони – законів України «Про основи національної безпеки
України», «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики України», «Про Раду
національної безпеки і оборони України», а також Стратегії національної
безпеки України та Воєнної доктрини України.
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