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Безпарточний М.Г. 

доктор економічних наук, доцент, 

 професор кафедри економіки та маркетингу  

Національного аерокосмічного університету 

ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 

 

ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: 

СУЧАСНИЙ СТАН, ВИКЛИКИ ТА МЕХАНІЗМИ 

РЕАГУВАННЯ 

 

Енергетична безпека Європейського Союзу (далі – ЄС) 

розглядається з різних позицій та поєднує багатогранні аспекти 

геополітичних, економічних, технічних, геологічних та 

екологічних ризиків, що зумовлені викликами у сфері 

міжнародних відносин та забезпечення національної безпеки.  

Геополітичні ризики у системі забезпечення енергетичної 

безпеки ЄС стосуються потенційних рішень урядів країн щодо 

призупинення поставок енергетичних ресурсів через 

цілеспрямовану політику, військові конфлікти, громадянські 

заворушення та тероризм. Безпеці постачань енергетичних 

ресурсів загрожує політична нестабільність експортуючих 

регіонів, де громадянські війни, локальні конфлікти та тероризм 

часто є причиною тимчасового пошкодження енергетичних 

об’єктів та інфраструктури.  

Економічні ризики охоплюють коливання цін на 

енергетичні ресурси на відповідних ринках. Зміни цін можуть 

бути викликані фактичним або очікуваним дисбалансом між 

попитом і пропозицією, але також можуть бути результатом 

спекулятивних операцій чи зловживанням ринковою владою. 

Зростання цін на енергетичні ресурси створює монетарний і 

торговий дисбаланс між країнами-виробниками та споживачами 

енергії, а зниження цін, як правило, зменшує інвестиції у 
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збільшення потужностей у країнах-виробниках енергетичних 

ресурсів, створюючи нові вузькі місця в постачанні нафти та 

газу.  

Технічні ризики включають збій системи через погодні 

умови, відсутність капіталовкладень або загалом умов 

функціонування енергетичної системи. Вони викликають 

особливе занепокоєння щодо електроенергії, виробленої з 

відновлюваних джерел, вугілля та ядерної генерації.  

Геологічні ризики стосуються можливого вичерпання 

джерел енергії. Запаси нафти та газу в ЄС зменшуються, і понад 

90% світових запасів вуглеводнів контролюється державними 

компаніями на Близькому Сході та Євразії. Зростання світового 

споживання енергії викликає занепокоєння щодо майбутньої 

доступності ресурсів; у перспективі (до 2030 р.) прогнозується 

ще більше споживання через швидкі економічні процеси країн, 

що розвиваються [1]. 

Екологічні ризики описують потенційну шкоду від аварій 

(розливи нафти) або викиди (парникових газів). Передбачається, 

що промислові країни мають скоротити викиди на 60-80% або 

більше до 2050 р. Враховуючи, що в межах ЄС 80% всіх викидів 

пов’язані зі спалюванням викопного палива в різних секторах 

економіки, енергетика політика буде обмежуватися цілями зміни 

клімату [2].  

Показник енергетичної безпеки ЄС оцінюється через 

енергетичну ефективність (таблиця 1). У цілому, у межах країн 

ЄС споживання первинної енергії знизилося. Зросли обсяги 

споживання в таких країнах як Бельгія, Греція, Мальта (у 2019 р. 

порівняно із 2018 р. – 4,6%; 7,4%; 6,1%). Значне зниження 

споживання енергії має Естонія (22,3%). 
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Таблиця 1 

Енергетична ефективність ЄС, 2015-2019 рр., млн. т. нафтового 

еквіваленту 

Країни ЄС 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.  2019 р. 

Європейський Союз – 27 

країн (з 2020 р.) 1353,52 1364,76 1384,55 1375,58 1351,93 

Європейський Союз – 28 

країн (2013-2020) 1535,98 1544,2 1561,82 1552,8 1526,12 

Єврозона – 19 країн (з 2015 

р.) 1083,33 1087,48 1097,75 1085,94 1068,42 

Бельгія 46,03 49,15 49,14 46,93 49,11 

Болгарія 17,96 17,67 18,32 18,37 18,22 

Чехія 39,44 39,74 40,35 40,39 40,11 

Данія 16,9 17,34 17,42 17,4 16,83 

Німеччина 295,93 297,63 298,12 292,15 282,71 

Естонія 5,34 5,9 5,65 6,06 4,71 

Ірландія 13,96 14,64 14,45 14,67 14,66 

Греція 23,39 23,06 23,24 22,59 24,26 

Іспанія 118,04 118,73 125,22 124,59 120,75 

Франція 244,35 239,95 239,22 238,94 235,26 

Хорватія 7,96 8,05 8,33 8,18 8,21 

Італія 149,12 147,97 148,95 147,24 145,89 

Кіпр 2,28 2,43 2,53 2,55 2,54 

Латвія 4,27 4,29 4,47 4,69 4,56 

Литва 5,79 6,04 6,16 6,37 6,28 

Люксембург 4,14 4,15 4,29 4,46 4,5 

Угорщина 23,3 23,65 24,46 24,48 24,57 

Мальта 0,75 0,71 0,81 0,82 0,87 

Нідерланди 63,9 64,89 64,92 64,23 63,46 

Австрія 31,65 32,04 32,81 31,8 32,2 

Польща 90,05 94,83 99,1 101 98,13 
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Португалія 21,65 21,77 22,82 22,65 22,08 

Румунія 30,75 30,65 32,46 32,57 31,97 

Словенія 6,34 6,55 6,73 6,65 6,52 

Словаччина 15,22 15,37 16,15 15,79 15,98 

Фінляндія 31,19 32,22 32,09 32,74 32,06 

Швеція 43,84 45,35 46,35 47,25 45,78 

Ісландія 5,8 5,49 5,84 6,4 6,2 

Норвегія 27,04 26,08 27,24 27,54 25,25 

Великобританія  182,47 179,44 177,27 177,22 174,18 

Джерело: [3] 

Значним викликом для енергетичної безпеки ЄС є 

залежність від імпорту енергетичних ресурсів, зокрема, від 

постачання з Росії. Рівень енергетичної залежності ЄС 

представлено в таблиці 2. Як свідчать дані таблиці, за 

досліджуваний період в ЄС зростає залежність від імпорту 

енергетичних ресурсів (у 2019 р. цей показник становить 

близько 60%). Найбільш енергетично залежними є країни – 

Мальта (97,2%), Люксембург (95,1%), Кіпр (92,8%).   
Таблиця 2 

Залежність від імпорту енергетичних ресурсів в ЄС, 2015-2019 рр., % 

Країна ЄС 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.  2019 р. 

Європейський Союз –  

27 країн (з 2020 р.) 56,0 56,1 57,5 58,2 60,7 

Європейський Союз –  

28 країн (2013-2020) 53,9 53,8 55,1 55,7 57,9 

Єврозона – 19 країн  

(з 2015 р.) 62,1 61,9 63,1 63,3 65,3 

Бельгія 83,4 75,0 74,4 82,3 76,7 

Болгарія 36,4 38,5 39,4 36,3 38,1 

Чехія 32,1 32,8 37,2 36,9 40,9 

Данія 13,2 13,7 11,5 23,0 38,8 
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Німеччина 62,1 63,8 64,0 63,4 67,6 

Естонія 10,0 8,1 4,7 1,0 4,8 

Ірландія 88,7 69,0 67,1 67,7 68,4 

Греція 71,0 72,9 71,3 70,7 74,1 

Іспанія 72,8 71,3 73,7 73,5 75,0 

Франція 45,9 47,4 48,8 46,8 47,6 

Хорватія 48,8 48,4 53,2 52,7 56,2 

Італія 77,0 77,7 77,0 76,3 77,5 

Кіпр 97,3 95,8 95,9 92,5 92,8 

Латвія 51,2 47,2 44,1 44,3 44,0 

Литва 75,5 74,8 72,0 73,9 75,2 

Люксембург 95,9 96,1 95,6 95,2 95,1 

Угорщина 53,9 55,8 62,6 58,1 69,7 

Мальта 97,3 101,1 103,1 97,5 97,2 

Нідерланди 48,7 45,9 51,9 59,5 64,7 

Австрія 60,4 62,1 63,9 64,2 71,7 

Польща 29,8 30,8 38,3 44,8 46,8 

Португалія 76,3 72,2 77,9 75,6 73,8 

Румунія 16,7 21,9 23,3 24,3 30,4 

Словенія 49,3 49,0 50,8 51,2 52,1 

Словаччина 60,1 60,6 64,8 63,7 69,8 

Фінляндія 48,0 46,2 44,0 44,9 42,1 

Швеція 30,1 33,3 26,7 29,1 30,2 

Ісландія 16,4 19,0 18,4 19,1 16,1 

Великобританія  37,6 35,6 35,6 35,5 34,8 

Джерело: [4] 

У зв’язку з цим, ЄС має диверсифікувати власне 

енергопостачання, щоб зменшити залежність від постачань з 

Росії. Відповідно до зазначеного, технології відновлюваної 
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енергії є альтернативою для виробництва електроенергії та 

подальшого зниження залежності. Передові технології в ЄС 

дозволяють країнам виробляти відновлювану енергію більш 

рентабельно, а електроенергія, вироблена цими джерелами, 

продовжує збільшуватися (таблиця 3). 
Таблиця 3 

Частка відновлюваної енергії у валовому кінцевому споживанні 

енергії в ЄС, 2015-2019 рр., % 

Країна ЄС 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.  2019 р. 

Європейський Союз –  

27 країн (з 2020 р.) 17,8 18,0 18,5 18,9 19,7 

Європейський Союз –  

28 країн (2013-2020) 16,7 17,0 17,5 18,0 18,9 

Єврозона – 19 країн  

(з 2015 р.) 16,4 16,7 17,3 17,8 18,6 

Бельгія 8,0 8,8 9,1 9,5 9,9 

Болгарія 18,3 18,8 18,7 20,6 21,6 

Чехія 15,1 14,9 14,8 15,1 16,2 

Данія 30,9 32,1 34,7 35,4 37,2 

Німеччина 14,9 14,9 15,5 16,7 17,4 

Естонія 28,5 28,7 29,2 30,0 31,9 

Ірландія 9,0 9,2 10,5 10,9 12,0 

Греція 15,7 15,4 17,3 18,1 19,7 

Іспанія 16,3 17,4 17,6 17,5 18,4 

Франція 14,9 15,5 15,9 16,4 17,2 

Хорватія 29,0 28,3 27,3 28,0 28,5 

Італія 17,5 17,4 18,3 17,8 18,2 

Кіпр 9,9 9,9 10,5 13,9 13,8 

Латвія 37,5 37,1 39,0 40,0 41,0 

Литва 25,8 25,6 26,0 24,7 25,5 

Люксембург 5,0 5,4 6,2 9,0 7,0 
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Угорщина 14,5 14,4 13,5 12,5 12,6 

Мальта 5,1 6,2 7,2 8,0 8,5 

Нідерланди 5,7 5,8 6,5 7,3 8,8 

Австрія 33,5 33,4 33,1 33,8 33,6 

Польща 11,9 11,4 11,1 11,5 12,2 

Португалія 30,5 30,9 30,6 30,2 30,6 

Румунія 24,8 25,0 24,5 23,9 24,3 

Словенія 22,9 22,0 21,7 21,4 22,0 

Словаччина 12,9 12,0 11,5 11,9 16,9 

Фінляндія 39,3 39,0 40,9 41,2 43,1 

Швеція 52,9 53,3 54,2 54,7 56,4 

Ісландія 71,5 74,8 73,5 76,7 78,2 

Норвегія 68,2 69,1 70,6 71,8 74,6 

Великобританія  8,4 9,0 9,9 11,1 12,3 

Джерело: [5] 
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ОСНОВНІ ЧИННИКИ ДІАГНОСТИКИ  

КРИЗОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Ринкові механізми та закономірності функціонування 

економіки будь-якої держави країн Євросоюзу мають циклічний 

характер. Фінансові коливання світової економіки, а також 

внутрішні причини в кожної з країн ЄС формують економічні 

результати діяльності кожного підприємства. Саме забезпечення 

стабільного економічного зростання економіки країн ЄС робить 

надзвичайно актуальним питання організації протидії кризовим 

явищам з боку підприємств різних форм власності, що потребує 

досконалого планування та впровадження в практику 

господарювання антикризового управління. Висока ймовірність  

виникнення та розвитку кризи під час господарської діяльності 

будь-якого підприємства зумовлює необхідність здійснення 

антикризового управління, яке спрямоване на подолання 

кризових явищ. 

Дієвим засобом виходу з кризового стану будь-якого 

підприємств є застосування процедури антикризового 

управління, яка передбачає впровадження в систему діяльності 

суб’єкта господарювання виробничо-технічних заходів, 

використання зовнішніх та внутрішніх резервів для відновлення 

прибутковості та уникнення банкрутства. 
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Банкрутство підприємства не завжди означає припинення 

діяльності та ліквідацію суб’єкта господарювання. Можливою є 

ситуація, коли втрата платоспроможності є тимчасовим явищем 

та може бути подолана різними засобами запобігання 

банкрутству, такими як санація або мирова угода. 

Ліквідація боржника є невигідною ні власнику даного 

підприємства, ні його кредиторам, тому виникає гостра 

необхідність та доцільність вчасного проведення діагностики 

банкрутства та здійснення процедур антикризового фінансового 

управління. 

Діагностику банкрутства можна визначити як «сукупність 

методів для своєчасного розпізнання симптомів фінансової 

кризи на підприємстві і оперативного реагування на неї на 

початкових стадіях з метою зменшення ймовірності повної 

фінансової неспроможності суб’єктів господарювання» [4, с. 

184]. 

Метою діагностики є оцінка стану об’єкта управління та 

розроблення комплексу заходів, спрямованих на поліпшення 

цього стану. Предметом діагностики є кількісна та якісна 

характеристика стану об’єкта управління. Об’єктом діагностики 

є цілісна високоорганізована система з усіма її функціональними 

підсистемами. Завдання діагностики полягає в комплексному 

виявленні проблем та визначенні заходів щодо знешкодження 

негативного впливу на стан об’єкта [5, с. 56]. До основних 

функцій діагностики можна віднести наступні функції (табл. 1). 
Таблиця 1  

Перелік та зміст основних функцій діагностики банкрутства 

підприємства 

Функція Зміст функції діагностики банкрутства 

Інформаційна передбачає систематичний збір інформації про всі сфери 

діяльності суб’єкта господарювання з різних джерел, а 

також її систематизацію, пріоритетність та перевірку на 

достовірність 

Аналітична здійснює деталізацію виробничо-господарської 
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діяльності за складовими залежно від аналітичних цілей 

Направляюча  розробляє заходи, що ґрунтуються на отриманих 
результатах діагностики та спрямовуються на 

покращення стану об’єкта дослідження 

Ідентифікаційна полягає безпосередньо в ідентифікації існуючого 

поточного стану функціонування підприємства, а також 

її ретроспективного та перспективного станів  

Дослідницька полягає в цільовому дослідженні різних сфер 

функціонування підприємства; передбачає визначення 

суб’єктів дослідження, процедури та базових параметрів 

Попереджувальна виявляє потенційні ризики; розробляє перелік заходів 

уникнення, запобігання та боротьби з ними 

Регулятивна полягає в усуненні виявлених недоліків, відхилень, 

розв’язанні існуючих проблем 

Симптоматична виявляє та інтерпретує «симптоми» існуючого стану 

суб’єкта господарювання; визначає, на скільки стан 

позитивний, негативний, критичний 

Консультаційно-

дорадча 

розглядає альтернативності та багатоваріантності 

заходів, що розробляються конкретними користувачами 
та спрямовані на цільове вирішення проблем 

Антикризова полягає в розробленні заходів протидії аномальним 

кризовим явищам внутрішнього та зовнішнього 

середовища та запобігання виникнення потенційних 

кризових явищ у майбутньому 

Діагностика банкрутства в залежності від цілей та методів 

поділяється на дві основні системи:  

1) систему експрес-діагностики банкрутства;  

2) систему фундаментальної діагностики банкрутства.  

Експрес-діагностика банкрутства здійснюється на базі 

даних фінансового обліку за стандартними алгоритмами аналізу 

та характеризує систему регулярної оцінки кризових параметрів 

фінансового розвитку підприємства [3, с. 23].  

Фундаментальна діагностика банкрутства підприємства 

здійснюється на основі низки методів та характеризує систему 

оцінки параметрів кризового фінансового розвитку підприємства 

[3, с. 26].  
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До основних цілей фундаментальної діагностики відносять:  

1) поглиблення результатів оцінки кризових параметрів 

фінансового розвитку, отриманих у процесі експрес-діагностики 

банкрутства;  

2) підтвердження отриманої попередньої оцінки масштабів 

кризового фінансового стану;  

3) прогнозування розвитку окремих факторів, генеруючи 

загрозу банкрутства, та їхніх негативних наслідків;  

4) оцінка та прогнозування здатності суб’єкта 

господарювання до нейтралізації загрози банкрутства за рахунок 

внутрішнього фінансового потенціалу [2, с. 72].  

Існує досить багато методів та моделей прогнозування 

платоспроможності підприємств, а також оцінки ймовірності 

їхнього банкрутства. Серед основних методів можна виділити 

такі: дискримінантний аналіз, дерево рішень, кластерний аналіз, 

імітаційне моделювання, експертні оцінки, системи штучного 

інтелекту, графічний метод, рейтингова оцінка та метод 

коефіцієнтів.  

Коефіцієнтний підхід є одним із найпоширеніших методів 

діагностики банкрутства, який ґрунтується на аналізі 

фінансового стану за допомогою відповідних коефіцієнтів. 

Слід зазначити, що серед багатьох методик визначення 

платоспроможності та загрози банкрутства не існує єдиної 

універсальної, кожна методика розглядає певний аспект 

фінансово-господарської діяльності, тому найкращим варіантом 

є застосування кількох методик визначення загрози банкрутства, 

які взаємодоповнюють одна одну. 

Проте підприємство, яке опинилося у фінансовій кризі, під 

час залучення фінансових ресурсів для проведення санації 

повинно прагнути досягти їх оптимальної структури. Одним із 

найбільш важливих та складних завдань є оптимізація структури 
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капіталу, що вирішується в процесі управління фінансовою 

санацією підприємства. 

Таким чином, діагностика кризового стану підприємства є 

складовою управління кризовим станом та банкрутством, що 

включає цільовий вибір найбільш ефективних засобів, стратегії, 

тактики, необхідних для діяльності підприємства. 

Індивідуальність вибору цих засобів не означає, що немає 

деяких узагальнених, характерних для всіх підприємств, що 

знаходяться у фінансовій кризі. Вивчення досвіду подолання 

кризових ситуацій на підприємствах багатьох країн ЄС дозволяє 

сформувати гнучку систему антикризового управління, що 

дозволить підвищити ефективність функціонування економіки. 
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НОВАЦІЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ 

СТРАТЕГІЧНИХ ПРИНЦИПІВ РОЗВИТКУ 

ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В РАМКАХ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО КУРСУ 

 

Відносинами у сфері енергетики є відносини, що 

виникають у зв’язку з пошуком і видобутком енергоресурсів, 

виробництвом, переробкою, передачею, зберіганням, 

транспортуванням, розподілом різних видів енергії, 

інвестиційною діяльністю, будівництвом, реконструкцією, 

модернізацією енергетичних об’єктів, забезпеченням 

енергетичної, екологічної, промислової безпеки як на 

внутрішньому ринку, так і в зовнішньоекономічній сфері. 

Енергія – це основа сучасного індустріального суспільства. 

Загальновизнано, що вона стала глобальним товаром, а 

енергетичний ринок, на думку фахівців, у багатьох відношеннях 

подібний ринку фінансового.  

Водночас, здійснюючи енергетичну політику, держави 

націлені на вирішення завдань енергетичної безпеки, 

енергетичної ефективності економіки, бюджетної ефективності 

енергетики, її екологічної безпеки. Можна сміливо 

стверджувати, що реалізуючи енергетичну політику, кожна 

держава вирішує одне з головних питань національної безпеки 

[2].  

Влітку 2021 року із схваленням розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 4 серпня 2021 р. № 907-р Стратегії 

енергетичної безпеки (далі – Стратегія енергобезпеки) 
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державний вплив на розвиток енергетичної галузі набув нового 

розвитку. Передумови опрацювання нових напрямків державної 

політики у сфері забезпечення енергетичної стабільності 

української економіки окреслив на засіданні Уряду у своїй 

промові Міністр енергетики України Герман Галущенко : 

«Стратегічний підхід вкрай важливий для такої складної галузі, 

як енергетика. В умовах нестабільної ситуації у геополітичній 

сфері, зважаючи на обмеженість енергетичних ресурсів та 

потребу розвиватися екологічно і з турботою про довкілля, нам 

необхідно розуміти всі потенційні ризики і загрози, які можуть 

вплинути на український енергетичний сектор. Стратегія 

енергобезпеки необхідна, щоб забезпечити прогнозованість 

розвитку і стійкість енергосистеми, своєчасну ідентифікацію 

загроз та запобігання їм» [1]. 

Прийняттю означеної вище Стратегії енергобезпеки 

передувала розробка і схвалення розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605-р Енергетичної 

стратегії України на період до 2035 року «Безпека, 

енергоефективність, конкурентоспроможність» [3], яка, однак, 

не набула належного нормативного забезпечення своєї 

реалізації. Так, не був розроблений відповідний План 

конкретних заходів із відповідальними виконавцями та строками 

реалізації. Попередня Енергетична стратегія містила умовно 

визначені три хронологічні етапи, на які орієнтовно 

спрямовувалася державна управлінська політика у цій сфері. 

Натомість цьогорічна Стратегія енергобезпеки містить визначені 

терміни виконання завдань урядом по розробці нормативно-

правового підґрунтя її реалізації, про які зазначимо нижче. 

Означена Стратегія енергобезпеки була розроблена на 

виконання пункту 66 Стратегії національної безпеки України, 

затвердженої Указом Президента України  від 14 вересня 2020 р. 

№ 392, та пункту 4 рішення Ради національної безпеки і оборони 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#n183
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0005525-20#n9
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України від 14 вересня 2020 р. «Про Стратегію національної 

безпеки України», введеного в дію Указом Президента України 

від 14 вересня 2020 р. № 392 [4].  

Також, на відміну від попередньої, Стратегія 

енергобезпеки 2021 року розроблена у середньостроковій 

перспективі – на період до 2025 року та передбачає ймовірні 

прогнозні сценарії змін в енергетичній сфері та їх впливу на 

реалізацію стратегічного вибору, а саме: сценарій «без змін» 

(збереження поточних тенденцій та стану справ); сценарій 

«недружнього впливу» (відсутність системних змін в 

енергетичній політиці у поєднанні з ескалацією агресії з боку 

Російської Федерації); сценарій «позитивної трансформації» 

(цілеспрямовані зусилля, спрямовані на досягнення визначених 

цією Стратегією цілей). 

Щоб не допустити можливих негативних наслідків в 

рамках двох перших сценаріїв, а також запобігти стагнації 

енергетичного сектору, в рамках  сформульованих принципів 

забезпечення енергетичної безпеки окреслені необхідні системні 

дії, спрямовані на реалізацію сценарію «позитивної 

трансформації» та забезпечення енергетичної незалежності у 

формі стратегічних цілей та завдань. 

В поняття «енергетична безпека» урядовці передусім 

заклали розуміння захищеності національних інтересів у сфері 

забезпечення доступу до надійних, стійких, доступних і 

сучасних джерел енергії технічно надійним, безпечним, 

економічно ефективним та екологічно прийнятним способом в 

нормальних умовах і в умовах особливого або надзвичайного 

стану [4]. 

А сценарій «позитивної трансформації» вбачають у 

забезпеченні послідовної та ефективної реалізації визначеного 

Конституцією України та Стратегією національної безпеки 

України, затвердженою Указом Президента України  від 14 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#n12
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вересня 2020 р. № 392, пріоритету розвитку країни, а саме 

незворотності європейського та євроатлантичного курсу 

України. 

Автори Стратегії енергобезпеки відмічають неузгодженість 

дій суб’єктів системи управління енергетичним сектором, які 

створюють потенційну загрозу втрати системи управління та 

координації дій держави з реалізації енергетичної політики. В 

першу чергу, йдеться про незадовільний стан нормативно-

правового регулювання, зокрема, зазначається, що відбуваються 

постійні зміни правового поля, функцій і повноважень органів 

влади з формування політики в енергетичній сфері; нормативні 

акти, що ухвалюються, не завжди узгоджуються із загальними 

пріоритетами забезпечення національної безпеки.  

Вбачаючи роль держави як ефективного власника, який 

формує зрозумілі та узгоджені завдання і напрями діяльності в 

енергетичному секторі, в Стратегії намічені наступні принципи 

забезпечення енергетичної безпеки, які у сукупності спрямовані 

на реалізації курсу європейської інтеграції:  

- запровадження повноцінного висококонкурентного 

ринкового середовища в енергетиці; формування сприятливого 

інвестиційного середовища завдяки наявності в Україні 

привабливих енергетичних ринків для інвестування 

(технологічна модернізація, нарощування видобутку та 

переробки, запровадження нових послуг та сервісів); 

- створення механізмів моніторингу дотримання приватним 

сектором вимог законодавства щодо реагування на кризові 

ситуації, дотримання сталості роботи енергетичного сектору та 

забезпечення енергетичної безпеки України; 

- послідовність та прозорість енергетичної політики 

держави та процесу прийняття рішень органами державної 

влади, що формує впевненість учасників ринку у стабільності та 
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прогнозованості законодавчої бази та сприяє прийняттю рішень 

щодо довгострокового масштабного інвестування; 

- використання нових технологій виробництва, 

транспортування, накопичення та споживання енергії, 

використання відновлюваних та місцевих джерел енергії, 

цифровізація енерговикористання, що дозволяє наблизити 

джерела виробництва енергії до споживача та збалансувати 

режими роботи енергетичних систем; споживачі-виробники 

стають повноцінними учасниками енергетичних ринків, 

обмежують природних монополістів та збільшують 

конкуренцію; 

- синхронізація режимів роботи Об’єднаної енергетичної 

системи України та енергетичних систем країн ЄС, тобто 

фактично від’єднання від енергетичної системи Російської 

Федерації та в подальшому посилення конкуренції на ринку 

електричної енергії України; запровадження інструментів 

ефективного антимонопольного регулювання в якості важливого 

запобіжника підвищення цін для споживачів та втрати 

керованості розвитком енергетичного сектору з боку держави; 

- здійснення персоналізовано, з використанням механізмів 

та інструментів, що не порушують ринкові механізми 

господарювання, захисту вразливих категорій споживачів 

(зокрема малозабезпечених осіб та осіб, життя яких залежить від 

використання електричної енергії); реалізація програми 

енергозбереження та енергоефективності, формування нових 

інструментів підтримки реалізації проектів енергоефективності у 

домогосподарствах, житлово-комунальній та бюджетній сфері 

[4]. 

У подальшому з метою реалізації Стратегії поставлена 

задача Міністерством енергетики протягом шести місяців 

підготувати План реалізації Стратегії, а також  протягом року з 

дня прийняття Стратегії Уряд має затвердити Методику оцінки 
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рівня та загроз енергетичній безпеці України. На її основі 

Міненерго має забезпечити підготовку Звіту щодо стану 

енергетичної безпеки України та Оцінку рівня та загроз 

енергетичній безпеці України. 

У результаті запровадження такої системи стратегічного 

планування в сфері енергетичної безпеки як складової 

національної безпеки слугуватиме розбудові ефективної 

солідарної співпраці суб’єктів забезпечення енергетичної 

безпеки. Така співпраця стане основою для визначення 

пріоритетів розвитку паливно-енергетичного комплексу з 

урахуванням вимог національної безпеки та дотриманням 

принципу мінімізації суспільних витрат на функції 

енергозабезпечення. 
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кандидат наук з державного управління,  

старший викладач кафедри українознавства  

Національного університету «Одеська морська академія» 

 

ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ 

МОРСЬКОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

Безпека країни, будучи синонімом слова «оборона», в 

умовах зміни парадигми сучасних загроз і викликів, на 

теперішній час не може вимірюватись лише військовою міццю і 

ґрунтуватись на стримуванні загроз лише військового характеру. 

Сучасна безпека набуває більш широкого значення. 

Складовою національної безпеки морської держави є 

морська безпека. Для України питання морської безпеки 

надзвичайно актуальне та потребує підвищення ролі державної 

морської політики щодо захисту національних інтересів, 

попередження загроз з морського напрямку. 

Відповідно до Морської доктрини України на період до 

2035 року загрозами національній безпеці в сфері морської 

діяльності є фактори, що безпосередньо чи у перспективі 

унеможливлюють або ускладнюють реалізацію національних 

інтересів на морі, сталий розвиток України як морської держави 

1. 

Національна морська політика – це визначення державою і 

суспільством цілей, завдань, напрямів і способів досягнення 

національних інтересів України на морському узбережжі, у 

внутрішніх морських водах, у територіальному морі, у 

виключній економічній зоні, на континентальному шельфі та у 

відкритому морі. Суб’єктами національної морської політики є 

держава і суспільство 3. 
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Досвід суверенних держав світу доводить ефективність 

забезпечення безпеки з моря шляхом: 

- об’єднання зусиль доступними засобами за участі всіх 

галузевих, силових відомств, органів управління тощо; 

- забезпечення високого рівня розвиненості військово-

морського потенціалу; 

- підготовки персоналу з морської безпеки; 

- роботи аналітичних центрів з морської безпеки. 

Українське суспільство, обравши для власного 

майбутнього модель цивілізаційного європейського розвитку, 

прагнучи стати частиною європейського середовища, потребує 

також формування нового мислення та відповідних цінностей, 

єдиних з європейськими, з урахуванням власних національних 

інтересів. Внутрішня політична згуртованість і єдність є 

принциповими питаннями для майбутнього Євросоюзу (далі – 

ЄС). Отже, морська безпека України має будуватись на 

принципах внутрішньої інтегрованості та міжнародного 

співробітництва.  

Безпека життя, здоров’я, добробуту – базові потреби 

людей, незалежно від націй, рас, континентів. Єдині інтереси, 

цілі, цінності – основні принципи партнерства. Країни-члени 

НАТО та ЄС докладають значних зусиль щодо протистояння 

новим викликам, а також можливостям і здатності боротися із 

загрозами безпеці. Задля цього застосовуються механізми 

адаптації та створення організацій  внутрішнього і зовнішнього 

співробітництва. Зокрема, Стратегічною концепцією оборони та 

безпеки членів Організації Північноатлантичного договору (далі 

– Альянсу) визначено ключові завдання, які сприяють 

забезпеченню безпеки членів Альянсу згідно з міжнародним 

правом та еволюції НАТО, а саме: колективна безпека, кризовий 

менеджмент, кооперативна безпека 6. Цим документом 

визначено співпрацю між партнерами на основі політики 
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відкритих дверей. Статутними документами Альянсу закріплена 

провідна роль НАТО у забезпеченні свободи й безпеки країн-

членів із використанням політичних і військових інструментів. А 

головними військово-політичним принципом організації є 

система колективної безпеки, що передбачає спільні 

організовані дії для всіх її членів.  

Також, окреслено можливості встановлення безпеки через 

кризовий менеджмент, орієнтований на інтегроване цивільно-

військове планування, зміцнення спроможностей місцевих влад 

підтримувати безпеку власними зусиллями, а також підготовку 

цивільних фахівців для швидкого реагування на загрози. З 

метою аналізу та обговорення всіх аспектів безпеки, вироблення 

шляхів її вдосконалення залучаються університети, створюються 

на їх базі мозкові центри (think tanks) генерування ідей, 

стимулювання мислення та обговорення всіх аспектів 

реформування напрямків безпеки 5. Університети і мозкові 

центри є базисом підготовки інтелектуального потенціалу 

нового покоління, здатного протистояти існуючим та можливим 

загрозами.  

Підготовка фахівців морської галузі з морської безпеки та 

створення аналітичних структур у вищих навчальних закладах 

морського напрямку може стати важливою складовою щодо 

моніторингу, прогнозування та формування безпекових програм 

у забезпеченні морської безпеки нашої країни. 

Поняття «морська безпека» на теперішній час, набуваючи 

нових відтінків, окреслює коло дестабілізуючих факторів: крім 

загроз військового характеру з морського напрямку, існують 

загрози економічного, політичного, соціального, екологічного 

характеру, зокрема: 

- невідповідність стану організації морських перевезень 

потребам національної економіки; 
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- послаблення конкурентних позицій морських портів 

України на міжнародному та регіональному ринку портових 

послуг; 

- відсутність належного законодавчого та організаційного 

забезпечення використання внутрішніх водних шляхів; 

- зниження показників вітчизняного суднобудування та 

судноремонту; 

- небезпечний стан Чорного і Азовського морів та 

морського узбережжя внаслідок техногенного впливу і 

протиправних дій порушників міжнародного екологічного 

законодавства; 

- світові тенденції до поширення незаконної діяльності на 

морі (піратство, тероризм, контрабанда зброї, наркотичних 

речовин і прекурсорів, нелегальна міграція, торгівля людьми) 

4. 

Морська безпека передбачає постійне підтримання стану 

захищеності інтересів суспільства і держави від загроз 

тероризму, актів незаконного втручання в морську галузь, 

захисту суден, їх екіпажів, вантажів, портових засобів, 

інфраструктури морських торговельних портів.  

Міжнародним кодексом з охорони суден та портових 

засобів (далі – кодекс ISPS), схваленим 1 Дипломатичною 

конференцією з охорони на морі (грудень 2002 року, Лондон), 

проголошено важливість підходів міжнародних морських 

структур до питань безпеки та охорони на морі, в секторі 

морського транспорту, їх взаємодії з метою виявлення та 

попередження актів, що загрожують безпеці морського 

транспорту, персоналу тощо 2. Кодексом ISPS також визначені 

питання щодо забезпечення охорони портових засобів, пожежної 

та морської безпеки, охорони праці та навколишнього 

природного середовища, цивільного захисту, локалізації та 

ліквідації надзвичайних ситуацій та ін. Значний досвід щодо 
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зазначених питань безпеки морської галузі існує в 

прибалтійських країнах – Латвії та Литві. Зокрема, з метою 

підвищення безпеки в портах, покращення роботи служби 

капітанів портів, поліпшення інвестиційної привабливості галузі 

морського транспорту в цих країнах проведено приватизацію 

державних стивідорних компаній, створено екологічні карти 

портів, постійно проводиться аудит безпеки морських портів на 

відповідність міжнародним вимогам щодо охорони природного 

середовища, праці, контролю небезпечних вантажів тощо.  

Вивчення й урахування досвіду морських держав є 

важливим для вироблення власної безпекової стратегії та 

системи морської безпеки нашої країни. Напрямками для 

вироблення ефективної національної морської безпеки можуть 

стати: створення системи внутрішньої колективної безпеки із 

залученням міжнародних партнерів, підготовка фахівців 

морської галузі з морської безпеки на базі вищих навчальних 

закладів, створення аналітичних (експертних) центрів морської 

безпеки, запровадження систем електронно-інформаційного 

контролю за морем та морським узбережжям тощо.  

Крім того, запобігання загрозам потребує комплексного 

інтегрованого вирішення, а також об’єднання зусиль, чіткого 

розмежування повноважень та ефективної взаємодії з питань 

морської діяльності політичного керівництва держави, відомчих 

органів морської галузі (зокрема, Міністерства інфраструктури 

України, Адміністрації морських портів тощо) органів 

виконавчої влади, митної та міграційної служб, Військово-

Морських Сил Збройних Сил України, морської поліції 

(прикордонної служби) тощо. 

Стабільність і всебічна безпека вимагають 

відповідальності, справедливості, національної єдності, 

подолання корупції, чіткого дотримання норм міжнародного 
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права, довіри й взаємодії з державами-партнерами, наслідування 

їх позитивного досвіду в питаннях протистояння загрозам. 
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ЯКІСТЬ ОСВІТИ ЯК ФАКТОР  

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

 

Нині економіка та суспільство ставлять перед усіма 

закладами вищої освіти завдання забезпечити належний рівень 

якості освіти. Це стає необхідною вимогою в контексті 

інтелектуалізації праці та зростання ролі людського капіталу. 

Вищі пріоритети національної безпеки Української держави – 

воєнна, державна, національна, громадська безпека та порядок − 

чітко визначені в Законі України «Про національну безпеку 

України» [1]. Разом із зазначеними пріоритетами, стратегічні 

цілі забезпечення національної безпеки визначені у Стратегії 

національної безпеки України «Безпека людини – безпека 

країни», затвердженої Указом Президента України від 14 

вересня 2020 року № 392/2020, а саме: як стратегічна 

визначається мета розвитку людського капіталу України, 

зокрема через модернізацію освіти і науки [2].  

Підвищення якості, відкритості і ефективності освіти, 

зростання соціальної мобільності молоді, її включеності у різні 

освітні проєкти роблять систему освіти важливим фактором 

забезпечення національної безпеки України і зростання 
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добробуту громадян, зокрема. Так, Законом України «Про 

національну безпеку України» національна безпека визначається 

як «захищеність державного суверенітету, територіальної 

цілісності, демократичного конституційного ладу та інших 

національних інтересів України від реальних та потенційних 

загроз» [1]. Під національними інтересами України розуміються 

життєво важливі інтереси людини, суспільства і держави. 

Інтерес не можна визначити з точки зору потреби: потреба 

статична, інтерес – активний, діяльнісний, цілеспрямований. 

Якщо безпека – це «захист інтересів», то адресат захисту – 

невизначений «інтерес». Отже, невизначеним залишається 

матеріальний об’єкт захисту з його характеристиками та 

станами. Особистість, суспільство і держава як об’єкти не 

тотожні інтересам особистості, інтересам суспільства і держави. 

При цьому тлумачення понять «стан захищеності», а тим більше 

«стан захищеності інтересів» не пояснюється в жодному з 

державно-адміністративних документів. Державні цінності, які, 

за логікою, мають бути об’єктом захисту, визначаються у 

Конституції України, де до вищих цінностей державності 

відносять права і свободи людини. До основоположних 

цінностей, відповідно Конституції України, не належать мораль, 

ідеологія та духовність, цивілізаційна самобутність, суверенітет, 

саме існування держави. 

Виходячи з формули «Моя країна є і має бути назавжди», 

яка є базовою формулою для усіх державних органів влади, 

можна сформулювати таке визначення поняття безпеки: 

«Безпека країни – це її здатність зберігати себе сьогодні і 

назавжди». Це визначення передбачає адміністративні атрибути 

у сфері державної безпеки, а саме: об’єктом безпеки є країна 

(територія, населення, уряд); суб’єктом безпеки є держава; 

функція політики безпеки – захист; ризики та загрози, з якими 

стикається держава, – це захищати себе від негативних впливів; 
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об’єктивний критерій (що захищати?) – захищати найвищі 

цінності держави. 

Оскільки потреби в управлінні безпекою формуються 

чинниками загроз і ризиків, зрозуміло, що в державному 

управлінні мають існувати контрфактори та контрсистеми щодо 

цих викликів. Ці фактори і системи не можуть виникнути самі по 

собі, їх треба створювати, створювати людьми, які володіють 

знаннями, навичками, інструментами для таких розробок і 

технологій. Тому і є таким важливим зв’язок системи освіти зо 

всіма сферами державного життя. Життєздатність держави з 

позиції національної безпеки через народонаселення пов’язане 

перш за все з освітою, рівнем культури, науковим потенціалом, 

вихованістю тощо. 

Отже, якщо ми хочемо, щоб Україна існувала, якщо ми 

хочемо зберегти себе в нашій цивілізаційній парадигмі, у своїй 

ідентичності, треба розвивати багаторівневу систему безпеки – 

персональну, громадську, державну. 

Стратегією національної безпеки України визначено 

прогнозовані загрози національній безпеці та національним 

інтересам України, зокрема, деструктивна пропаганда, як в 

Україні, так і ззовні, яка користуючись суспільними 

протиріччями, розпалює ворожнечу, провокує протистояння, 

порушує суспільну єдність; складна демографічна ситуація, яка 

окрім зростання смертності і зменшення народжуваності, 

характеризується високими  показниками еміграції, особливо 

серед молоді, що, в свою чергу, підриває національну стійкість, 

людський, економічний потенціал, загрожує майбутньому 

України. Людський капітал є запорукою майбутнього України. 

Для його розвитку необхідно, зокрема, модернізувати систему 

освіти, привести освітні стандарти до потреб суспільного 

розвитку та до найкращих світових зразків. 
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Система освіти в інтересах забезпечення безпеки озброює 

людину знаннями, навичками та вміннями щодо забезпечення 

особистої безпеки, навчає її діяти з урахуванням інтересів 

особистості, суспільства, держави. 

У комплексі проблемних питань, безпосередньо пов’язаних 

з реформуванням галузі освіти в Україні, важлива роль належить 

розробці сучасних підходів до підвищення якості управління 

освітнім процесом, однією із складових якого є державне 

управління. Тому основними завданнями, які сьогодні стоять 

перед українською державою в освітній політиці, є: з’ясувати 

сутність якісної освіти, визначити критерії її оцінювання; 

визначитися із механізмом, який треба застосовувати для 

управління якістю освіти. 

Функції освіти полягають у відтворенні, примноженні та 

передачі майбутнім поколінням культурної національної 

спадщини. 

Розвиток державного управління у сфері освіти, в тому 

числі управління її якістю, має значний вплив на внутрішні 

зміни в державі. Сучасна епоха – це епоха глобалізації, яка 

передбачає динамічний розвиток інтеграційних процесів в 

економіці. Поширення системи міжнародного обміну освітніми 

продуктами, особливо у вищій школі, є основою глобалізаційних 

процесів у сфері освіти. Сьогодні інтернаціоналізація освіти 

досягла глобальної інклюзивності, набула нових функцій і 

ставлення до якості. Глобалізація в освіті – це процес подолання 

правових та економічних бар’єрів між національними системами 

освіти, які є кінцевою метою створення глобального освітнього 

простору. 

Україна є учасником світового ринку освіти, тому перед 

нею, як і перед іншими країнами, стоять потенційні інтеграційні 

завдання: закріпити свої позиції економічного партнера в 

міжнародній системі інтеграції освіти. Тому українська 
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економіка має розвиватися в умовах розвитку освіти, 

підвищення її якості, враховуючи не лише державні цінності, 

закріплені в Конституції України як об’єкти національного 

захисту, а й сучасні тенденції розвитку Європи з урахуванням 

глобалізаційних процесів. 

Метою створення системи управління якістю у сфері 

освіти є: упорядкування елементів, структури та функцій 

системи освіти; підвищення якості освіти на всіх рівнях; 

забезпечення сумісності з освітніми системами інших країн; 

захист інтересів учасників освітнього процесу тощо. 

Ці цілі можна досягти, вирішуючи на оптимальному рівні 

наступні завдання: 

- створення цілісної системи транснаціональних освітніх 

стандартів; 

- утвердження цілісної європейської термінології у сфері 

освіти; 

- створення нормативно-законодавчої бази вищої освіти; 

- визначення політики якості; 

- визначення основних вимог до змісту, процесу та 

управління освітою на всіх рівнях; 

- забезпечення об’єктивної оцінки якості освіти в контексті 

оцінки сформованості компетентностей у здобувачів 

освіти на всіх етапах освітнього процесу; 

- визначення оптимальних вимог до технологій освітнього 

процесу; 

- дотримання принципів побудови системи управління 

якістю відповідно до пріоритетів національної безпеки 

держави; 

- створення інформаційної системи управління діяльністю 

закладів освіти. 

Отже, у глобалізованому світі з появою потенційних загроз 

для процесів відтворення знань виникає необхідність постійно 
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оцінювати ефективність освітньої політики та збалансування 

державних векторів розвитку. 
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ГЕОПОЛІТИЧНІ РЕАЛІЇ ТА БЕЗПЕКОВИЙ МЕХАНІЗМ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В ПРОТИДІЇ СУЧАСНИМ 

ВИКЛИКАМ І ЗАГРОЗАМ 

 

Сучасний вимір суспільного розвитку щоденно 

репрезентує нові  виклики. Україна як держава, європейською є 

не лише географічно, а й ментально, історично, за соціально-

економічними пріоритетами, тому потребує максимально 

узгодженої політики з Європейським Союзом. Партнерство з 

Україною набуває дедалі більшого значення для ЄС. За словами 

Високого представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової 

політики Жозепа Борреля: «Партнерство з Україною – одне з 

найбільш стратегічно важливих серед усіх, які у нас є в усьому 

світі», а Угода про асоціацію між Україною та ЄС є найбільш 
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всеохоплюючою з-поміж усіх договорів Євросоюзу» [2, 5]. 

Дедалі більше приходить розуміння того, що зближення з 

Україною має відбуватися не лише заради політичної асоціації й 

економічної інтеграції, на що переважно спрямована Угода про 

асоціацію, але й заради створення спільного безпекового 

простору. Попри наявність у Брюсселя низки питань до 

офіційного Києва стосовно виконання деяких пунктів Угоди, 

Європейський Союз із розумінням ставиться до складної 

ситуації в Україні. Також, враховуючи інтереси безпеки всього 

європейського регіону,  ЄС має тверді наміри продовжувати 

широку фінансову, технічну та експертну підтримку України [5]. 

Під час оцінки  стану виконання Угоди постійно 

наголошується на  недостатньо ефективно реалізованому 

потенціалі документа. Європейські партнери звертають увагу 

української влади на важливість повної імплементації Угоди та 

нагадують про тісний зв’язок між підтримкою з боку ЄС та 

необхідністю демонстрації Україною відданості реформам та 

вірності принципам Європейського Союзу. Констатується 

потреба врахування еволюційних змін, що відбулися з моменту 

підписання Угоди, посилення моніторингових механізмів і 

розгляду можливостей оновлення окремих її положень. Саме 

зараз існує декілька причин, які змушують інституційний 

Брюссель замислитися над створенням власної стратегії безпеки 

[7]. Це, зокрема, міграційна криза та спровокований нею хаос на 

кордоні між Польщею, Білоруссю та Україною. Також, 

занепокоєння в Європі викликає нарощування російських військ  

у листопаді-грудні 2021р. на кордоні з Україною. 

Як відомо, в НАТО з приводу підтримки України існує 

розкол. Так, Канада, США та Британія більш схильні кинути 

виклик Росії, тоді як Німеччина та Франція вагаються, 

побоюючись погіршення економічних відносин з Росією. В той 

же час, у зв’язку з низкою викликів і загроз, у Брюсселі 
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підготували стратегічний план дій для гарантування внутрішньої 

безпеки Європейського Союзу у довгостроковій перспективі на 

фоні агресивної поведінки Росії. Особливе значення має у 

перспективі «стратегічний компас». У Євросоюзі запевняють, 

що компас не стане звичним документом з політичними 

деклараціями та намірами. «Це не просто ще один політичний 

документ. Це програма дій з конкретними заходами та строками 

їхнього виконання.» – наголосив верховний представник 

Євросоюзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, 

представляючи проєкт компаса 16 листопада 2021 р. на 

пресконференції в Брюсселі. 

Роботу над компасом у ЄС було розпочато у 2020 році. Цю 

ініціативу активно просувала Німеччина. Мета «стратегічного 

компасу» – визначити, до яких дій може вдатися ЄС 

при спільній відповіді у певних кризових ситуаціях. Метою 

документа також є досягнення більшої стратегічної 

автономності, що дозволить Європейському Союзу просувати 

свої інтересі та цінності на глобальному рівні на тлі зменшення 

впливу США та активізації  Китаю і Росії. 

Алгоритм стратегії заснований на аналізі загроз, що  

існували наприкінці 2020 року. Даний документ на основі 

розвідувальних даних описує, які саме загрози можуть виникати 

з боку Росії та Китаю. До обговорення певних питань під час 

відеосаміту ЄС приєднався і генеральний секретар НАТО Єнс 

Столтенберг. Він наголосив у виступі, що країни ЄС 

намагаються тісніше координувати свої дії у сфері безпеки та 

оборони; це стосується також фінансування спільних оборонних 

проєктів. 

Першим кроком став підготований до листопада минулого 

2020 року детальний аналіз загроз та викликів Євросоюзу. 

Документ засновується на інформації спецслужб, тому є 

таємним, його не публікували. Проте відомо, що в ньому 



Досвід Європейського Союзу у сфері реагування на виклики безпеки 

 

 

 
42 

приділено увагу найрізноманітнішим загрозам, включно з 

кібератаками, гібридними викликами, дезінформацією, 

революційними технологіями, а також міграційним тиском. У 

2021 році було представлено перший проєкт документу 

«Стратегічний компас»; Жозеп Боррель представив його 

міністрам закордонних справ і оборони 27 країн Європейського 

Союзу 15 листопада. Остаточне затвердження компаса 

заплановане на березень 2022 року. Проєкт «Стратегічного 

компаса» містить пропозиції з чотирьох напрямів співпраці. 

Кожна має назву у формі дієслова: «діяти», «убезпечити», 

«інвестувати» та «співпрацювати з партнерами» [2, 3]. 

Європейський Союз має діяти надійніше, швидше та рішучіше у 

відповідь на суспільні  кризи. Орієнтовно, алгоритм дій є 

наступним: центральна ініціатива першого блоку передбачає 

створення сил швидкого реагування ЄС. Ці сили повинні бути 

модульними та включати сухопутні, повітряні та морські 

компоненти військової інфраструктури. Ідея  модульності 

полягає у можливості застосовувати різну кількість військових, 

від кілька сотень до пару тисяч. Залежно від завдання 

змінюватися може «модуль». Йдеться про  досвід і тренування 

персоналу, про їх технічне оснащення та спорядження. Залежно 

від задачі змінюватиметься кількість, склад та оснащення 

задіяних військових. Рішення щодо розгортання військ 

потребуватиме узгодження всіх країн-членів Євросоюзу, але 

механізм цього ще не затверджений. Боррель навів приклад двох 

цілковито різних місій: 1) з евакуації; 2) з розведення сторін, 

котрі ворогують [2, 5]. Нагадаємо, що саме провал організації 

евакуації з Кабула зробив ідею сил швидкого реагування дуже 

популярною в Брюсселі та низці інших європейських столиць. 

Отже, «Стратегічний компас» – це узагальнений план щодо того, 

як країни-члени ЄС координуватимуть свої дії в разі виникнення 

загроз. Головна пропозиція документу полягає в тому, щоб 
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держави  блоку мали можливість оперативно розгорнути до 5 

тисяч військових з метою протистояння численним потенційним 

загрозам. Замість постійних сил, які підпорядковуються 

командувачу в Брюсселі, групи швидкого реагування будуть 

формуватися з військовослужбовців усіх країн-учасниць ЄС для 

виконання конкретного завдання. Відповідно, вони можуть 

трансформуватися від місії з евакуації людей (наприклад, в 

Афганістані) до миротворчих або гуманітарних місій, в тому 

числі на кордонах.  Зазначається, що в тій чи іншій місії 

братимуть участь не всі країни Європейського Союзу, проте, 

рішення щодо розгортання військ потребуватиме узгодження 

всіх держав блоку. Напрям «убезпечити» присвячений 

гібридним загрозам, атакам у кіберпросторі, безпеці та обороні в 

космосі. В Брюсселі хочуть створити групи швидкого 

реагування на подібні гібридні загрози. Попередити загрозу 

завжди легше ніж її ліквідовувати. Сегмент співпраці 

«Інвестувати» передбачає розвиток інновацій та зменшення 

рівня залежності ЄС від технологій інших держав. Зокрема, 

планується зосередитися на такому озброєнні, як морські 

безпілотники, бойові повітряні системи, бойові танки, системи 

спостереження за Землею з космосу тощо. У Стратегічному 

компасі зазначається, що для цього країни-члени ЄС повинні 

будуть збільшити національні фінансові витрати. Четвертий 

напрям передбачає співпрацю з партнерами, зокрема з НАТО та 

ОБСЄ. За даними провідних зарубіжних медіа (зокрема, DW) 

серед основних країн-партнерів Євросоюзу в документі 

згадуються: США, Норвегія, Велика Британія, Канада. Також, в 

ЄС прагнуть розвивати співпрацю з іншими державами, серед 

яких згадуються Україна, Грузія, Молдова. Серед аспектів 

співпраці про які йдеться, протистояння гібридним 

загрозам,наприклад, у сфері кібербезпеки. Звертається увага 

також на необхідність спільного підходу Євросоюзу у сфері 
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оборонних закупівель, досліджень та розвідки. Окремі держави 

Східної Європи, зокрема,  Польща, Естонія, Литва також 

підтримують цей документ, проте, лише за умови, що в ньому 

буде окреслена загроза, яку представляє Росія та меншою мірою 

Китай. Діями Росії стурбовані також скандинавські держави. 

Дипломати та чиновники цих країн заявили, що "піддаються 

реальній небезпеці з боку Росії". Найактивніше за створення 

європейської армії виступає Франція. Президент країни 

Еммануель Макрон неодноразово висловлювався про сильну 

Європу і зменшення ролі НАТО в регіоні під керівництвом 

США. Одночасно, посадовці  з Данії, Нідерландів, Австрії та 

Швеції висловили сумніви щодо оборонної стратегії. На їх 

думку, війська швидкого реагування можуть ніколи не 

знадобитися Євросоюзу, тоді як кошти на них будуть  

спрямовані та витрачені [1, 2 ]. 

Поняття «партнерство» в ЄС є набагато ширшим, ніж у 

НАТО. Так, у НАТО партнерами вважаються окремі групи 

держав та три міжнародні організації – ООН, ЄС, ОБСЄ. В 

Європейському Союзі також  представлені окремі групи країн-

партнерів і розгалужене партнерство з багатьма міжнародними 

організаціями. Використовується також поняття ключових 

партнерів, якими, наприклад, вважають ООН і НАТО, що  

сформульовано в офіційних документах ЄС. Зокрема, в 

Аналітичній доповіді Європейської Комісії «Майбутнє 

європейської оборони» наголошується, що ЄС забезпечує 

унікальну платформу для координації політики безпеки і 

оборони з основними партнерами, такими як Організація 

Північноатлантичного договору та ООН. Окрім країн і 

міжнародних організацій, ЄС декларує партнерство ще й з 

організаціями громадянського суспільства, приватним сектором 

та місцевими органами влади. У підсумку, в рамках Київського 

Безпекового Форуму, що пройшов 1 грудня 2021 р. у Києві 
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Дональд Туск заявив: «… ми можемо пояснити людям в Європі 

та всій західній спільноті, що Україна не лише заслуговує на 

повне членство в цих організаціях, але також і те, що це не лише 

в інтересах України, це потрібно для безпеки Європи». 
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кандидат філософських наук, доцент,  

КЗ Сумський обласний інститут 

 післядипломної педагогічної освіти 

  

«DigCompEdu» (РАМКА ЦИФРОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ 

LLL) ЯК ФАКТОР ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА 

ІНФОРМАЦІЙНО-БЕЗПЕКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЄС 

 

Сучасний вимір безпеки передбачає як традиційні заходи 

її забезпечення, так і нові напрями. На нашу думку, їх можна 

визначити як потенціал адекватності світовим і регіональним 

викликам розвитку.  

По-перше, це визначений на Всесвітньому економічному 

форумі з 2016 року формат 4.0 (четверта промислова революція, 

глобалізація 4.0.), в центрі яких стоїть штучний інтелект та його 

вплив на моделі розвитку суспільства. В формуванні 

національних програм типу  «індустрія 4.0» вже ставиться 

задача розвитку кіберфізичних систем, що інтегрують людський 

капітал та штучний інтелект в реальних індустріальних процесах 

(досвід Німеччини з 2011 року). При цьому слід враховувати як 

позитивні моменти, так і нові виклики цих процесів 

(«непотрібний клас» Н.Ю.Харарі). 

По-друге, соціальні реалії і наслідки «Covid-19». Це 

карантинні обмеження традиційних форм діяльності і 

прискорений розвиток цифрового суспільства – цифрової 

економіки, комунікації, освіти, безпеки. 

          Відповідь на всі ці виклики – визначення пріоритетом 

розвитку інноваційного потенціалу суспільству, людського 

капіталу, технологій, прискорена «діджиталізація». В задачах 

реалізації Болонського процесу на період до 2030 інноваційність 
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визнано одним з трьох пріоритетів базових пріоритетів розвитку 

вищої освіти. 

Сучасний рівень інноваційності та «діджиталізації» 

сьогодні перетворюються на вагомий безпековий компонент.  З 

точки пріоритетів формування людського капіталу це охоплює 

діапазон від готовності створювати та реалізовувати сучасні 

цифрові технології, розвивати свій потенціал через освіту 

протягом життя до орієнтації в цифровому інформаційному 

просторі з протидією спробам маніпулювати свідомістю. 

  Для України це набуває особливої актуальності с точки 

зору євроінтеграції та євроатлантичної інтеграції як пріоритетів 

її розвитку. І в першу чергу, на нашу думку, це відповідність 

пріоритетам, напрямам та рівням рішення цих задач в ЄС. Саме 

динаміки їх реалізації у відповідності до викликів, що 

з’явлються після визначення пріоритетів розвитку (наприклад, 

рамок компетенцій).     

 Думаю, цікавим є дослідження (16 листопада 2021 року) 

Марієт Ді Крістіни (декан Коледжу комунікацій Бостонського 

університету) та Бернарда Мейерсон (Головний директор з 

інновацій IBM) про  технології 2021 року, що змінять світ 

найближчі 5-10 років – “These are the top 10 emerging technologies 

of 2021» (https://www.weforum.org/agenda/2021/11/these-are-the-

top-10-emerging-technologies-of-2021/) 

 

https://www.weforum.org/agenda/2021/11/these-are-the-top-10-emerging-technologies-of-2021/
https://www.weforum.org/agenda/2021/11/these-are-the-top-10-emerging-technologies-of-2021/
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Можливо, буде цікавою і стаття Філіпа Мейснера 

(професор ESCP Business School, засновник і директор 

Європейського центру цифрової конкурентоспроможності) від 2 

вересня 2021 року по аналізу цифрової 

кронкурентоспроможності держав «These countries rank highest 

for digital competitiveness»  

(https://www.weforum.org/agenda/2021/09/countries-rank-

highest-digital-competitiveness/) 

https://www.weforum.org/agenda/2021/09/countries-rank-highest-digital-competitiveness/
https://www.weforum.org/agenda/2021/09/countries-rank-highest-digital-competitiveness/
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Саме тому цифровий вимір розвитку перетворюється як 

на стратегічної та безпекової перспективи. З досвіду ЄС. З 2006 

року в Європейських рамках ключових компетенцій «освіти 

протягом життя» вже виділяється як самостійний напрям 

формування «цифрової компетентності», що відображається і 

новій редакції цього документу 2018 р. 

Проблеми цифрової Європи як самостійний напрямок 

інноваційних змін вже були самостійним напрямом розвитку та 

реалізовані в програмі «Цифрова Європа» (2013 р.). 

Зараз ЄС працює над подальшою реалізації цього 

напряму діяльності в програмі Digital Europe Programme and 

repealing Decision (EU) на період 2021-2027 рр., з нею можна 

ознайомитись  в Official Journal of the European Union В пункті 

14 визначаються 5 цілей (переклад українською зроблено Google 

translate – високопродуктивні обчислення; штучний інтелект; 

кібербезпека та довіра; розширені цифрові навички; та 



 The European Union’s Experience of Responding to Security Challenges 

 

 

 
51 

розгортання та найкраще використання цифрових можливостей 

та сумісності. В пункті 17 підкреслюється важливість 

формування єдиного цифрового ринку, європейських центрів 

цифрових інновацій, цифрових інноваційними хабів та їхньої 

взаємодії.   L 166/1 [9].   

Раджу студентам звернути увагу на такий досвід. З 2017 

року в ЄС визначено Рамку цифрових компетенцій для педагогів 

(«DigCompEdu»). Розширений аналіз цих проблем можна знайти 

в публікації автора «Зростаюча конкурентоспроможна 

особистість в умовах діджиталізації суспільства» [1]  

«DigCompEdu» Всього визначено 22 компетентності, які 

інтегровано у 6 областях.  

Область 1 зосереджена на професійному середовищі та 

способах використання цифрових технологій для покращення 

спілкування з учнями та їх сім’ями; та заохочувати професійну 

співпрацю та роздуми.  

Область 2 зосереджена на пошуку джерел, створенні та 

спільному використанні цифрових ресурсів, зокрема на зміні та 

використанні наявних ресурсів з відкритою ліцензією. Ця сфера 

заохочує педагогів враховувати конкретні навчальні цілі, 

контекст, педагогічний підхід та групу учнів під час 

проектування цифрових ресурсів та планування їх використання.  

Область 3 зосереджена на управлінні та організації 

використання цифрових засобів у навчанні та навчанні. Це 

заохочує педагогів покращити їхню взаємодію з учнями, 

сприяти спільному навчанню та підвищити ефективність своїх 

навчальних стратегій, експериментуючи з новими педагогічними 

методами.  

Область 4 охоплює використання цифрових інструментів 

та стратегій для покращення формувальної та підсумкової 

оцінки за допомогою різноманітних форматів та підходів 

оцінювання. Це включає використання цифрових технологій для 
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забезпечення цілеспрямованого та своєчасного зворотного 

зв’язку з учнями та аналіз доказів успішності учнів для 

інформування про майбутні стратегії навчання.  

Область 5 зосереджена на використанні цифрових 

інструментів для стимулювання активної та творчої взаємодії 

учнів з предметом, включаючи врахування різноманітних 

уподобань у навчанні на різних рівнях та швидкості, а також 

забезпечення доступності навчальних ресурсів та видів 

діяльності.  

Область 6 зосереджена на сприянні розвитку 

компетентності учнів у безпечному доступі та оцінці інформації 

в цифровому середовищі; використання технологій для 

спілкування, співпраці та участі та самовираження шляхом 

створення цифрового вмісту у різних форматах. Області 2-5 

складають педагогічне ядро основи. Вони детально описують 

компетенції, які повинні мати освітяни для розвитку 

ефективних, інклюзивних та інноваційних стратегій навчання, 

використовуючи цифрові інструменти [5; 8; 9]. 

Дуже важливим є те, що в центрі перебуває педагогічна 

компетентність. Радимо подивитись дослідження Еббі Фрая, 

адаптує ці галузі і компетентності до можливостей MOODLE і 

деталізує це через діаграму MEC DigCompEdu [8]. 
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Дуже цікаве дослідження в цьому напрямку О. Овчарук [3] 

або за https://lib.iitta.gov.ua/715579/1/Ovcharuk%20DiGComp.pdf 

 

 
 

https://lib.iitta.gov.ua/715579/1/Ovcharuk%20DiGComp.pdf
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У вимірі пріоритетів розвитку ЄС до 2050 року раджу 

подивитись A Europe fit for the digital age Empowering people with 

a new generation of technologies. 

(https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-

2024/europe-fit-digital-age_en [4]) 

 

 
 

Сьогодні цифровий вимір розвитку активно аналізується 

у вимірі викликів 2021+  [6] 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_en%20%5b4
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_en%20%5b4
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Висновки: 

 Важливим компонентом сучасної безпеки є рівень 

розвитку цифрового суспільства та реалізації сучасних 

підходів в формування цифрової культури людського 

капіталу. Але при цьому слід враховувати, що ці 

пріоритети постійно змінюються. Тому реалізація 

євроінтеграційного курсу повинна базуватись не на 

вивченні стартового визначення, а і на подальших 

модернізація. «DigCompEdu» (рамка цифрових 

компетенцій LLL) визначено у 2017 році, але ми привели 

документи розширення її розуміння у відповідності до 

нових реалій. Дуже цікавим напрямок розвитку 

педагогічних ВУЗів може бути розвиток цифрових 

інноваційних центрів, цифрових інноваційних хабів…  

 Студентам педагогічних вузів доцільно вводити 

спеціальні курси, або модулі навчальних програм, що 
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пов’язані із навичками роботи з сучасними ресурсами в 

форматі проблемно-ресурсного та індикативно 

технологічного вимірів освіти. Авторську позицію з 

урахуванням реалізації практичних проєктів та кейсів 

висвітлено в статті «Філософія дитини: проблемно-

ресурсний та індикативно-технологічні виміри» [1] 

Як приклад пошук на «DigCompEdu» на «Google 

зображення» – https://cutt.ly/tRhyFFv 

   
 

Проблемно-ресурсний вимір людського капіталу орієнтує 

людину на розуміння проблем та технологій їх рішень. Дуже 

важливим при цьому є швидка орієнтація у відкритих ресурсах, 

визначення діапазону практичного аналогового досвіду 

розуміння та рішень, ідентифікація рівня власних підходів і 

визначення шляхів їх оптимізації [1; 2]. 

В свою чергу індикативно-технологічний вимір дозволяє 

визначити діапазон пріоритетів у відповідності до рівня 
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готовності до практичних дій. При цьому слід зауважити, що 

якщо проєктам і кейсам в нашій освітній діяльності приділяється 

потрібна увага, то можливості дорожніх карт використовуються 

значно менше. Але саме вони найбільш ефективні за умов, коли 

людина зіткається з проблемою, досвіду рішення якої вона 

практично не має і це дозволяє зменшити неефективні дії. 

Відсутність бачення пріоритетів як індикаторів призводить як до 

заниження рівня оцінки діяльності, так і звуження визначення її 

перспектив [1; 2]. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

В ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ 

 

Посткризовий період у світі та міжконтинентальна 

пандемія Covid-19 призвели до необхідності визначення 

стратегії антикризового управління підприємствами галузі 

цивільної авіації. Адже авіакомпанії суттєво скоротили кількість 

рейсів, а деякі, навіть припинили польоти, мало падіння 

авіарейсів в Україна на 60 % [1], а в Європі – на 70 % [2]. Ці 

цифри не включають інші економічні вигоди від авіації, на 

кшталт робочих місць чи економічної активності продуктових та 

сервісних компаній і галузі, залежні від швидкості та зв’язку 

повітряних перевезень. Авіаційна галузь є ключовим фактором 

багатьох інших економічних процесів – це єдина швидка світова 

транспортна мережа, незамінна для глобального бізнесу та 

туризму. 

На пандемію авіакомпанії спочатку відреагували 

приземленням більшості літаків у флоті, перетворенням частини 

пасажирських суден на вантажні, обмеженням операцій в 

аеропортах, скороченням витрат і призупиненням платежів 

постачальникам. Деякі авіакомпанії звернулися до державних 

механізмів підтримки для збереження робочих місць, 

переглянули свій флот, списали старі літаки, раніше 
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домовленого терміну повернули літаки лізингодавцям, 

відтерміновувати замовлення на поставку нових суден для 

оптимізації витрат та утримання розмірів флоту до етапу 

відновлення. 

Як наслідок, восени 2021 найбільший спад попиту 

очікується в сегменті далекомагістральних маршрутів, які 

переважно обслуговуються широкофюзеляжними літаками. 

Однак, близькомагістральні перевезення, які обслуговуються 

значною мірою вузькофюзеляжними та регіональними літаками, 

матимуть стрімкіші темпи зростання [3]. 

Для вітчизняних аеропортів рік був не менш складний: 

падіння склало близько 64%. За підсумками 11 місяців вони вже 

втратили майже 14,5 млн. пасажирів. Лідерами ринку лишаються 

шість аеропортів – Київ (Бориспіль), Львів, Київ (Жуляни), 

Одеса, Харків та Запоріжжя. Згідно прогнозів, дуже хорошим 

показником буде отримати спільний результат для аеропортів у 

8,8 млн. пасажирів за підсумками року [4]. 

Встановлено, що більшість представників світового 

авіаційного бізнесу, в тому числі України, проявили 

неготовність та неспроможність подолати кризу, уникнути 

банкрутства й витримати конкурентну боротьбу. Лише незначна 

частка авіакомпаній виявили здатність функціонувати, 

більшість, через відсутність чіткого механізму проведення 

економічного аналізу, стратегічного управління плановою 

діяльністю, страждають від різкого спаду обсягів авіаперевезень,  

спільною експлуатацією міжнародних повітряних ліній (МПЛ) із 

закордонними авіакомпаніями, які мають значний досвід роботи 

в умовах конкуренції.  

Генералізуючим аспектом визначених проблем 

вітчизняних авіакомпаній є невміння адаптуватись до вимог 

міжнародного авіаційного ринку, а саме, у відсутності чіткого 

механізму антикризового управління, проведення економічного 
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аналізу, планування та стратегічного управління в умовах кризи. 

Такі недоліки призводять до відсутності у авіакомпанії чіткої 

магістралі діяльності у майбутньому, неможливості 

раціонального використання ресурсів та залучення державних 

інвестиційних коштів з метою удосконалення умов 

функціонування. 

Визначено, що незважаючи на численні дослідження 

присвячені проблемі економіки планування, управління 

повітряним транспортом та зовнішньоекономічною діяльністю, 

питанню  впровадження антикризового управління 

підприємствами цивільної авіації достатньої уваги як на 

теоретичному так і на методологічному рівнях приділено 

недостатньо. Не вирішеними залишаються проблеми 

системності та опрацювання питань впровадження 

антикризового менеджменту як механізму управління  

підприємствами цивільної авіації в посткризовий період. У 

діяльності вітчизняних авіакомпаній відсутня практика 

застосування антикризового менеджменту та як елемент 

подолання наслідків кризи, взагалі він взагалі не розглядався. 

Зважаючи на запит практики, вищевикладене підтверджує 

актуальність досліджуваної проблеми необхідності 

впровадження антикризового менеджменту, як механізму 

розвитку галузі  цивільної авіації України в умовах 

посткризового періоду. 

Антикризове управління в умовах пандемії − це управління 

підприємством галузі цивільної авіації, спрямоване на 

подолання або відвертання кризового стану, що проявляється в 

неплатоспроможності, банкрутстві, збитковості в умовах 

адаптації до карантину. Воно має на увазі також прогнозування 

кризових ситуацій і розробку стратегій їх стримування та 

випередження, а в умовах самої кризи − нейтралізацію або 

мінімізацію наслідків. 
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Основною метою антикризового менеджменту є 

забезпечення успішних результатів – запланованих чи 

випадкових – за допомогою ефективної організації, що 

досягається шляхом використання оточення на основі добре 

поставленого управління людьми і комунікаціями. 

Сутність антикризового менеджменту – прискорена та 

дієва реакція на існуючі зміни навколишнього середовища на 

основі раніше ретельно розробленої системи альтернативних 

варіантів управлінських рішень. Антикризове управління в 

умовах кризи починається на стадії наближення 

неплатоспроможності авіаційного підприємства, тобто полягає у 

діагностиці кризи та пошуку шляхів виходу з неї  з 

мінімальними втратами. Ключовим моментом є настання або 

наближення неплатоспроможності. Саме ця ситуація і повинна 

бути об’єктом антикризового менеджменту. 

Антикризове управління авіаційним підприємством в 

умовах кризи передбачає наступні дії: 

 безпосереднє реагування на виникнення кризової 

ситуації – виявлення причин виникнення кризової 

ситуації; 

 створення антикризової команди, завданням якої є 

виведення авіапідприємства з кризи з мінімальними 

втратами; 

 пом’якшення та усунення наслідків кризової ситуації в 

сфері фінансів, виробництва, маркетингу, управління 

людськими ресурсами; 

 проведення стабілізаційних заходів (реструктуризація, 

санація) та недопущення ліквідації авіапідприємства. 

Від ефективності проведення антикризових заходів на 

авіаційних підприємствах буде залежати їх майбутнє існування 

чи згортання діяльності. 
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Ситуація з поширенням коронавірусу виявила низьку 

готовність до реагування на загрозу масштабної пандемії, 

засвідчила недосконалість національних систем кризового 

менеджменту, а також наявність суттєвих вразливостей у різних 

сферах (передусім охорони здоров’я та біобезпеки, економіки 

тощо).  Це обумовлює актуальність удосконалення 

антикризового управління, враховуючи, що основною метою 

при цьому є формування здатності протистояти загрозам різного 

походження, швидко адаптуватися до змін безпечного 

середовища і підтримувати стале функціонування, а також 

швидко відновлюватися після кризи до бажаної рівноваги (на 

попередньому або новому рівні). 
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У світі відбуваються колосальні перетворення внаслідок 

революційних досягнень науки, особливо в галузі біології та 

медицини. ХХ століття та початок ХХІ століття – тріумф  науки 

про життя.  

Останніми роками інтенсивно розвивається генна 

інженерія, оскільки її досягнення у різних галузях мають великі 

переваги. Генна інженерія дозволяє визначати та видаляти 

сегменти ДНК. Ця технологія здатна вносити зміни в ДНК 

живих істот: вірусів, бактерій, тварин і навіть людини  

Нині ми стали свідками створення революційного напряму 

в галузі генної інженерії – системи CRISPR/Cas9, тобто ДНК-

скальпель, що надає можливість редагувати людський геном.    
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 Новітньою спрямованістю молекулярної біології та 

медицини є генна терапія, яка лікує захворювання шляхом 

заміщення або відновлення пошкодженого гена на ген, що 

нормально функціонує.  Генна терапія коригує дефектний ген, 

який відповідає за розвиток конкретного захворювання.    

Новаторською стратегією науки про життя є синтетична 

біологія, яка синтезує знання генної інженерії, біотехнології, 

молекулярної біології, системної біології, еволюційної біології, 

комп’ютерної інженерії. Синтетична біологія, як 

міждисциплінарна галузь біології та інженерії, призначена для 

створення штучних біологічних систем, які можуть бути 

використані в наукових та прикладних галузях біології та 

медицини. Мета синтетичної біології полягає у розробці та 

створенні нових біологічних підрозділів, пристроїв та систем;  у 

реконструкції вже існуючих природних біологічних систем для 

корисного призначення. 

Надзвичайного значення набувають дослідження в галузі 

допоміжних репродуктивних технологій, ембріології, 

клонування, нанотехнологій,  створення «химер» за допомогою 

клітин різних тварин. Нейронаука вивчає структуру та функцію 

мозку на рівні клітин та нейронів, формує фундамент для 

створення штучного інтелекту. 

Мультидисциплінарні розробки в біомедицині та наслідки 

науково-техничного прогреса активно вивчаються лікарями, 

біологами, філософами, політологами та представниками інших 

професій. Досягнення науки направлені на покращання життя 

людей, удосконалення живої природи. Разом з тим, нові 

технології не тільки кардинально перетворюють біологію та 

медицину, але й створюють етичні проблеми, тому що 

неможливо передбачити можливі негативні наслідки не 

контрольованих наукових досліджень, тому було запропоновано 

термін «dual-use research», наука, що приносить не тільки 
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користь, але створює ризики. З метою антикризової політики по 

відношенню до безпекових викликів нових технологій у всьому 

світі, в том числі в Европейському Союзі, розроблена етична та 

законодавча регламентація відносно захисту прав та гідності 

людини в зв’язку зі застосуванням досягнень біології та 

медицини, створення та вивчення ембріонів «in vitro», 

клонування людини, геномних досліджень, генної інженерії, 

синтетичної біології.  
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ  

В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ 

 

У світі істотно зросла кількість злочинів, скоєних у 

кіберпросторі. Регулярно з’являються нові види шкідливого 

програмного забезпечення, яке використовується для досягнення 

незаконних цілей. За оцінками експертів, матеріальні збитки 

світовій економіці від злочинів, що скоюються за допомогою 

інформаційно-комунікаційних технологій, обчислюються 

трильйонами доларів США. Такі масштаби вимагають 

ефективних засобів правового регулювання відносин, які 

складаються у кіберпросторі.  

Кібербезпека вважається однією з найактуальніших тем 

сучасного міжнародного права, украй важливою для 

забезпечення національної безпеки держав. Інформаційно-

комунікаційні технології можуть бути використані з метою 

негативного впливу на економічні, соціальні, культурні та 

політичні відносини, завдати шкоди економічному, військовому, 

оборонному потенціалу держави та суспільству. У зв’язку з цим 

міжнародне співтовариство виявляє серйозну зацікавленість у 

розробці багатосторонньої правової основи співробітництва в 

сфері кібербезпеки. Однак єдиний підхід до вирішення цього 

завдання на міжнародній арені поки так і не вироблений, 

оскільки складність правового регулювання кіберпросторі 
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обумовлена віртуальною характеристикою відносин, що 

складаються в цій сфері. 

Кіберпростір став невід’ємною частиною сучасного життя. 

Це сприяє вирішенню соціальних проблем і має великий 

потенціал з точки зору економічного зростання та інноваційної 

діяльності. Світове співтовариство вважає розвиток 

кіберпростору стимулом для розвитку і, безсумнівно, буде 

продовжувати його розвивати. З огляду на це, кібератаки на 

інформаційну інфраструктуру стали реальною загрозою і є 

однією з пріоритетних проблем національної безпеки та 

управління ризиками [1, с.29]. 

Кібербезпека – це бажаний стан інформаційної системи, за 

якого вона може протистояти подіям з кіберпростору, що 

можуть поставити під загрозу доступність, цілісність або 

конфіденційність даних, які зберігаються, обробляються або 

передаються, та пов’язаних з ними послуг, які ці системи 

пропонують або роблять доступними.  

Стрімкий розвиток інформаційного суспільства, 

інформаційного простору призводить до виникнення та 

безперервної трансформації інформаційних загроз, а в умовах 

швидкого розвитку інтернету та популярності концепції IoT 

(Internet of Things), атаки стають все більш віртуозними та 

складними у передбаченні та протидії.  

Саме тому, одним із головних завдань сучасного 

інформаційної епохи є забезпечення захисту національних 

інформаційних ресурсів (кіберпростору). Кібербезпека охоплює 

всі заходи безпеки, які можуть бути вжиті для захисту, а значне 

зростання складності та інтенсивності кібератак в останні роки 

змусило більшість розвинених країн посилити захист і прийняти 

національні стратегії кібербезпеки [2, с.35]. 

Більшість держав світу активно модернізує власні сектори 

безпеки відповідно до викликів сучасності, особливо зважаючи 
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на потенціал використання мережі інтернет у воєнних цілях. Цей 

процес відбувається паралельно з активним реформуванням 

систем управління відповідним сектором безпеки (створення 

спеціалізованих підрозділів, управлінських структур), 

впорядкуванням нормативного поля, що має забезпечити 

цілісність державної політики в даній сфері, активною 

роз’яснювальною роботою серед населення щодо небезпек 

кіберзагроз, збільшенням чисельності підрозділів, зайнятих у 

системі кіберзахисту, розробленням кіберзброї та проведенням 

пробних військово-розвідувальних акцій у кіберпросторі, 

посиленням контролю за національним інформаційним 

простором (способами доступу, контентом тощо). 

З огляду на заяви високопосадовців США та експертів, 

задіяних у підготовці нової Стратегічної концепції НАТО щодо 

необхідності розглядати кібернапади на критично важливу 

інфраструктуру як «акт війни», що підпадають під статтю 5 

Північноатлантичного договору, варто очікувати посилення 

дискусії на найвищому міжнародному політичному рівні (ОБСЄ, 

керівні органи НАТО, Генеральна Асамблея та Рада безпеки 

ООН, саміти Великої вісімки) щодо можливості закріплення 

відповідних змін у міжнародно-правових актах та статутних 

документах провідних міжнародних безпекових організацій. Це 

дозволить ідентифікувати кібернапади або їх сукупність як акти 

війни. Існує цілком реальний ризик, що спроби ототожнення 

кібератак з «актами війни» можуть бути реалізовані на практиці. 

В такому разі Україна може опинитися в двозначній ситуації і 

стати об’єктом додаткового впливу з боку деяких держав як 

потенційне джерело небезпеки для критичної інфраструктури 

розвинених держав світу (через активність українських хакерів 

на міжнародній арені) [3, с.7]. 

Кожна країна вирішує питання захисту з урахуванням 

національних особливостей.  
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На прикладі країни східної Азії розглянемо, як ці країни 

закріпили на найвищому політичному рівні пріоритетне місце 

кібербезпеки. 

Стан кібербезпеки в Японії 

В Японії було створено Національний центр інформаційної 

безпеки, який розробляє проект урядових стандартів, проводить 

оцінки на основі зазначених стандартів, формулює рекомендації 

на основі результатів оцінок та сприяє реагуванню на згадані 

рекомендації. Стратегія інформаційної безпеки «Cybersecurity 

strategy» відповідно до пункту 4 статті 12 основного закону 

«Кібербезпека», що застосовується до пункту 5 статті 12 була 

розроблена для створення нації з захищеною інформацією.  

Стратегія спрямована на розвиток «провідного в світі», 

«сталого» і «динамічного» кіберпростору і перетворення Японії 

у світового лідера в сфері кібербезпеки. Для реалізації цих цілей 

в документі передбачені чотири основні принципи: забезпечення 

вільного обміну інформацією; забезпечення нових заходів у 

відповідь на те, що ризики стають більш серйозними; прийняття 

адекватних заходів щодо кіберзагроз на підставі оцінки ризиків; 

вжиття заходів і взаємодія з іншими державами на підставі їх 

власної соціальної відповідальності [4, с. 8-9]. 

Стан кібербезпеки в Китаї 

З точки зору захисту кіберпростору Китай є вразливим до 

кібератак, тому що не має єдиної об’єднаної стратегії. Діючі 

Міністерство суспільної безпеки, Міністерство промисловості, 

Міністерство державної безпеки і навіть військові залучені до 

роботи, проте відсутність налагодженої комунікації не дозволяє 

належним чином захищати країну від кібератак [4, с. 8-9]. 

Основні завдання в сфері кіберзахисту, які ставить перед 

собою Китай:  

1. Захист суверенітету кіберпростору  

2. Захист критичної інформаційної інфраструктури (ІСІ)  
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3. Створення здорової онлайн-культури  

4. Боротьба з кіберзлочинністю, шпигунством і тероризмом  

5. Поліпшення кібер-управління  

6. Підвищення базової кібербезпеки  

7. Підвищення можливості захисту кіберпростору  

8. Зміцнення міжнародного співробітництва  

Протягом наступних одного-двох років Китай 

продовжуватиме здійснювати контроль над інформацією та 

технологіями через CSL та пов’язані з ними положення. 

Локалізація даних, особливо для «важливих» даних, буде 

потрібна для всіх компаній, що працюють в Китаї. Регулятори 

також зобов’язуються використовувати технологію, яка 

відповідає їхнім вимогам, щоб бути «безпечними та 

керованими» (наприклад, шифрування). 

Стан кібербезпеки в Південній Кореї 

Частота і серйозність кібератак спонукали уряд Південної 

Кореї переоцінити свою стратегію кібербезпеки. Є три установи, 

що обладнані для вирішення питань кібербезпеки: Національний 

центр кібербезпеки, Корейське агентство Інтернет та безпеки 

(KISA), а також Центр реагування на кібертерор Національного 

поліцейського агентства. Ці установи несуть відповідальність за 

виявлення, запобігання та реагування на кібератаки та загрози 

безпеці. Крім того, була заснована школа, що спеціалізується на 

кібервійнах [4, с. 8-9]. 

Перспективами в системі захисту кіберпростору у 

Південній Кореї є: 

1. Шифрування для доступу до мережі;  

2. Системи профілактики вторгнень (IPS);  

3. Розширена стійка загроза (APT);  

4. Хмарні обчислення;  

5. Безпека IoT.  
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Для американських фірм існує безліч можливостей 

забезпечити найсучасніші рішення з кібербезпеки для критичної 

інфраструктури в Південній Кореї. Завдяки передовій ІКТ-

інфраструктурі, Південна Корея є ідеальним ринком для 

американських фірм, які прагнуть перевірити рішення щодо 

кібербезпеки, перш ніж розгортати їх на інших ринках. Щоб 

увійти на ринок кібербезпеки, Комерційна служба США в Кореї 

рекомендує американським технологічним фірмам 

співпрацювати з провідними південнокорейськими компаніями, 

які підтримують існуючі мережі збуту на фінансових, 

енергетичних та інших ключових ринках інфраструктури, і 

повністю знають місцеві ринкові характеристики та унікальні 

нормативні вимоги. 

Отже, можна зробити висновки, що країни Азії є досить 

розвинутими в питаннях з кібербезпеки. Дослідження стану 

кіберпростору даних країн дало змогу виділити основні цілі та 

напрямки розвитку протидії кіберзлочинцям. 
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ІННОВАЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ  

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

Важливим фактором ефективності інноваційної діяльності 

прийнято вважати ступінь сприйнятливості, а саме, 

затребуваності суспільством, економікою в цілому і 

конкретними споживачами, наприклад, продуктів, заснованих на 

результатах, одержаних у сфері інноваційної діяльності. 

Перетворення у вітчизняній економіці, крім формування 

ринкового механізму регулювання попиту-пропозиції, покликані 

також здійснити перехід суб’єктів економіки від планової до 

ринкової системи мотивації поведінки. Однак, як свідчить 

практика, спадщина планової економіки серйозним чином 

вплинула на результати діяльності вітчизняних підприємств в 

умовах ринку і конкуренції. Багато великих підприємств 

України, що займали монопольне стабільне положення, в 90-х 

роках виявилися на межі повної втрати 

конкурентоспроможності. Відсутність в асортименті 

конкурентоспроможних видів продукції призвело до спаду 

промислового виробництва. Найбільше зниження спостерігалося 

в машинобудуванні та металообробці (63%), хімічній та 

нафтохімічній промисловості (42,6%), харчовій промисловості 

(37,6%), виробництві будматеріалів (43,6%). Показово, що спад в 

більшій мірі стосувався наукомістких технологічних 

виробництв. Але якщо у сфері військово-промислового 

комплексу криза багато в чому була наслідком дій уряду країни 

(яке, з одного боку, не фінансувало військові замовлення, з 
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іншого, не здійснювало планово процеси конверсії), то у сфері 

цивільного виробництва це стало наслідком низької інноваційної 

спроможності виробників. 

У ряді робіт з управління вітчизняних і зарубіжних авторів 

об’єктом підвищеної уваги і глибоких досліджень була категорія 

сприйнятливості організації до нововведень. Так, Л. В. 

Шаборкіна [3] концентрує увагу на тому, що «інноваційний 

потенціал та інноваційна сприйнятливість не є тотожними 

поняттями, оскільки потенційні можливості створення інновацій 

не зовсім відповідають реальним потребам у їх впровадженні». 

Загальну модель американських дослідників у галузі 

сприйнятливості організації до нововведень можна навести 

наступною взаємозалежністю [1]: 

В=f(Л, С, К), де В – сприйнятливість організації до 

нововведень; 

Л – особистісно-психологічні характеристики членів 

організації; 

С – характеристики організаційної структури (структурні 

змінні); 

К – характеристики зовнішнього середовища і 

міжорганізаційних зв’язків (контекстуальні змінні). 

Сприйнятливість організації до нововведень може бути 

виміряна, по-перше, часом впровадження конкретного 

нововведення і, по-друге, загальним числом нововведень, 

освоєних (або прийнятих до освоєння) в даній організації до 

певного моменту часу. Примірний склад факторів, які 

досліджували і оцінювали фахівці, наведений в табл. 1. 

Результати досліджень в галузі інноваційної 

сприйнятливості організацій покликані, насамперед, допомогти 

керівникам отримати орієнтири в інноваційній діяльності, 

наблизити характеристики персоналу і структури організації до 

оптимальних значень і тим самим значно полегшити процес 
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впровадження нововведень. Але часто протилежні висновки, 

одержані різними авторами, і які виникають при цьому 

протиріччя, можуть бути пояснені рядом причин і насамперед 

слабкістю методологічної та методичної бази досліджень. 

Особистість керівника та його підлеглих робить певний 

вплив на прийняті ними рішення, але це не єдиний і не головний 

фактор, так як поведінка людини в організації визначається 

пануючими в суспільстві виробничими відносинами, а також 

нормами і процедурами, що випливають з ситуації 

організаційної структури. І тому структурні змінні, на думку 

деяких американських дослідників, вважаються більш 

важливими при визначенні інноваційної сприйнятливості 

організації. 
Таблиця 1 

Фактори сприйнятливості організації до нововведень [2] 

Особистісно-

психологічні фактори 
Структурні фактори Контекстуальні фактори 

Характеристики 

керівників:  

- установка на 

інновації;  

- статеві 

характеристики;  

- професіоналізм;  

- «космополітизм»;  
- місце в організаційній 

ієрархії;  

- ідеологія 

(консерватори, 

ліберали і т.п.);  

- зацікавленість у 

службовому 

зростанні;  

- схильність до ризику.  

 

Ресурсозабезпеченість:  

- розмір організації; 

- величина ресурсів; 

- наявність резервних 

ресурсів; 

- фонди, що вільно 

розподіляються;  

- наявність окремого 
підрозділу для 

створення 

нововведень;  

- досвід у використанні 

нововведень.  

 

Організаційна структура:  

- складність;  

- централізація;  

- регламентація робіт;  

- стабільність і 

невизначеність 

зовнішнього 

середовища; 

- зміни в попиті на 

продукцію; 

- міжорганізаційна 

кооперація; 
- рівень конкуренції; 

- регіональні 

характеристики 

(розмір району, що 

обслуговується, 

міста); 

- становище серед 

конкурентів. 
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Характеристики 

персоналу:  

- інформаційні 

контакти;  

- обізнаність та 

вмотивованість до 
нововведення;  

- освітній рівень. 

- розвиненість 

комунікаційних 

каналів;  

- міжорганізаційна 

інтеграція;  

- організаційний клімат. 

 

Структурні змінні характеризують три головні ознаки 

організації: її розмір, величину резервних ресурсів та 

організаційну структуру. Наприклад, концепція резервних 

ресурсів полягає в тому, що нововведення найчастіше 

приймаються організацією, що володіє певними резервами. Роль 

останніх – не тільки в можливості зробити витрати на придбання 

та освоєння нововведення, а й у компенсації втрат при невдачах 

від реалізації нововведень. Але і ця концепція на практиці не 

отримала однозначного підтвердження. 

Показниками, як правило, вибиралися сумарні фінансові 

ресурси або розмір корпорації, і при цьому випускалося із виду, 

що ресурси, складові резерв для нововведень, далеко не завжди 

взаємозамінні. Наприклад, неможливо одними лише 

фінансовими засобами швидко підвищити кваліфікацію 

персоналу до рівня, необхідного для реалізації нововведення. 

Тому правильніша постановка питання про вплив на 

сприйнятливість окремих складових резерву (річні фонди, що 

вільно розподіляються, підрозділи з розробки та впровадження 

нововведень і т.п.). Серед контекстуальних змінних найбільшу 

увагу отримала невизначеність зовнішнього середовища, висока 

ступінь якого в загальному випадку стимулює прийняття 

нововведень. 

Проведений аналіз літературних джерел дозволяє зробити 

висновок про те, що в сучасній теорії і практиці до цього часу не 
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сформувався єдиний комплексний підхід до поняття 

сприйнятливості нововведень, які здійснюються в усіх сферах 

життєдіяльності суспільства. Самі ж інновації, складаючи 

основу інноваційного типу розвитку, є результатом спільної 

діяльності таких сфер, як провідні галузі науки, великі сектори 

НДДКР, вищої освіти та інвестиційного комплексу. У свою 

чергу, всі ланки, задіяні у створенні та розповсюдженні 

результатів інноваційної діяльності, розглядаються як 

інноваційний потенціал соціально-економічного розвитку. 
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ДЕТЕРМІНАЦІЯ ТА ПЕРШІ КРОКИ ЄВРОСОЮЗУ  

В БОРОТЬБІ З ТЕРОРИЗМОМ 

 

На сучасному етапі розбудови міжнародних зв’язків на 

теренах Європи та світу існує безліч перешкод. Вони 

затримуються розвиток окремих суспільств. Серед таких вад ми 

знаходимо, наприклад, епідемії, безробіття та інші. Але одним із 

найбільш небезпечних явищ, що супроводжують Європу, є 

терористична діяльність, коріння якої часто містяться за межами 

Старого Світу. Тероризм становить загрозу безпеці сотням 

мільйонів людей, цінностям країн, яких вони набувають не одне 

століття, правам і свободам громадян. Таким чином, боротьба з 

тероризмом є одним із головних пріоритетів Євросоюзу та його 

партнерів. Основним обличчям тероризму у Західній Європі є 

його ісламський варіант. 

Особливостями ісламського тероризму є те що він є 

релігійно мотивованим, і не обмежений кордонами однієї 

держави.  

Ми визначаємо наступні причини виникнення цього 

явища: 
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- соцільно-економічні, так, світова фінансово-економічна 

криза, що почалася в 2008 р., призвела до рецесії економіки ЄС 

та загострення багатьох соціальних проблем;  

- правові, які пов’язують із загостренням кризових явищ та 

функціональним ослабленням держави; 

- політичні, тобто політика та дії провідних європейських 

держав та США у конфліктах, розв’язаних в Афганістані, Іраку, 

Лівії, Сирії. 

- соціально-психологічні чинники, а саме, наприклад, 

прагнення до перерозподілу певних життєвих ресурсів і 

природних багатств через невирішеність національних проблем 

[2, с. 56 – 61]. 

Першими кроками боротьби з тероризмом було визначення 

його поняття. Так, у грудні 2001 року міністерство юстиції 

Європейського Союзу вперше дало чітке визначення цього 

поняття тероризму. Відповідно до цього визначення, під 

тероризмом розуміють діяльність, яка має за мету: залякати 

населення серйозним чином; змусити уряд чи міжнародну 

організацію до певної дії чи бездіяльності; дестабілізувати чи 

повністю зруйнувати політичні, конституційні, економічні чи 

соціальні структури держави чи міжнародної організації [1]. 

У 2015 році лідери ЄС виступили зі спільною заявою, якою 

керувалися у роботі ЄС та його держав-членів. Вони закликали 

вжити конкретних заходів, переважно у трьох областях: 

- забезпечити безпеку громадян 

- запобігати радикалізації та захищати цінності 

- співпрацювати з партнерами на міжнародному рівні. 

З цією метою європейські країни окреслили напрями 

реакції своєї реакції на терористичну загрозу, серед слід 

виділили, перш за все: 

- створення спецпідрозділів у структурі поліції  наприклад: 

(SAT) підрозділ Паризької кримінальної бригади, 
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Центральній службі територіальної розвідки (SCRT) і 

Розвідувальному управлінню префектури поліції Парижа 

(DRPP), та обмін досвідом з їхнього функціонування; 

- забезпечення для країн більш ефективного механізму 

доступу до електронних баз даних; 

- запобігання радикалізації (органи держав-членів будуть 

компетентні видаляти терористичний контент або 

блокувати) [3]; 

- співробітництво у галузі обміну інформацією, в тому 

числі з третіми країнами. 

Важливим аспектом безпеки є створення у 2021 році, 

першого загального військового бюджету для оборони у розмірі 

8 мільярдів євро, та європейської ініціативи з втручання, в якій 

беруть участь 13 держав-членів, для створення загальної 

стратегічної культури. Було створено Європейське 

співробітництво в рамках Цільової групи Такуба боротьби з 

терористичними групами в Сахелі. 

Важливо звернути увагу на дії держав ЄС у межах своїх 

кордонів, так, наприклад у Франції було створено Головне 

управління зовнішньої безпеки як займається попередженням та 

знешкодженням терористичних актів, Група втручання 

Національної жандармерії Франції, що називається GIGN – це 

антитерористичний підрозділ Французької жандармерії. 

Оскільки Національна жандармерія одночасно 

підпорядковується як Міністерству оборони, так і Міністерству 

внутрішніх справ, Група втручання Національної жандармерії 

одночасно вважається загоном спеціального призначення армії і 

поліції. Особовий склад 1000 чоловік. 

Як ми бачимо, в ЄС створюються важелі протидії 

тероризму, починаючи від Єдиного Фонду Захисту до 

внутрішніх антитерористичних підрозділів, від створення 

профільних журналів до обмеження та контролю оборотів зброї. 
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Але, це тільки початок, адже загроза спокою Європи існує. В 

цьому контексті викликом часу є формування організацій, 

підрозділів, агентств, в які б увійшли не тільки представники 

країн ЄС, але й Україна. 
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БІОЛОГІЧНІ РИЗИКИ В ТУРИЗМІ:  

ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ 

 

Зростання темпів розвитку туристичної галузі неодмінно 

супроводжується появою нових загроз, які можуть негативно 

вплинути на життя і здоров’я туристів та заподіяти шкоду 

навколишньому природному середовищу. До біологічних 

факторів ризику в туризмі відносять небезпечний вплив на 

життя і здоров’я подорожуючих з боку місцевих жителів, флори 

та фауни. Нині біологічні фактори стають все більш 

загрозливими через розповсюдження у світі нових, досі 

невідомих захворювань. Такою небезпечною недугою на 

сьогодні є інфекційне респіраторне захворювання Covid-19, 

викликане коронавірусом. 

 Коронавірусне захворювання виникло в грудні 2019 року 

у м. Вухань (Китай) та швидко стало розповсюджуватись по 

всьому світу. 30 січня 2020 року ВООЗ оголосила, що спалах 

Covid-19 – це надзвичайна ситуація у сфері громадського 

здоров’я міжнародного масштабу. На основі даних про високий 

рівень глобального поширення та тяжкий перебіг Covid-19 11 

березня 2020 року генеральний директор ВООЗ оголосив спалах 

Covid-19 пандемією. 

Стрімке поширення Covid-19 по всьому світу викликало 

необхідність оцінки ризиків та розробки заходів, необхідних для 

гарантування безпеки та стабільності у світі. План дій кожної 

країни повинен включати шляхи подолання пандемії, підготовку 

до масштабних спалахів та контактного зараження Covid-19. 

Рекомендації ВООЗ щодо боротьби з епідемією ґрунтуються на 
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актуальній інформації про Covid-19 та фактах, відомих про інші 

респіраторні патогени, зокрема, тяжкий гострий респіраторний 

синдром (SARS-CoV), близькосхідний коронавірусний 

респіраторний синдром (MERS-CoV), а також віруси сезонного 

та пандемічного грипу [2]. 

Covid-19 – це гостре респіраторне захворювання, 

спричинене новим зоонозним коронавірусом SARS-CoV-2. Вірус 

передається від людини до людини повітряно-крапельним 

шляхом під час кашляння чи дихання інфікованою особою чи 

через торкання до очей, носа чи рота після контакту з 

поверхнями чи предметами забрудненими краплями. До 

найпоширеніших симптомів у пацієнтів з підтвердженим 

захворюванням належать: підвищена температура, сухий 

кашель, недомагання, виділення мокротиння, утруднене 

дихання, біль у горлі, головний біль та міальгія або артралгія. До 

менш поширених симптомів належать діарея та блювання. 

Середня тривалість інкубаційного періоду Covid-19 становит 5 – 

6 днів, а загальна тривалість інкубаційного періоду варіюється 

від 1 до 14 днів. [4]. 

На сьогодні спеціалісти ВООЗ заявляють про появу нових 

штамів Covid-19 і відмічають високі темпи їх поширення. 

Для боротьби з глобальним поширенням Covid-19 уряди 

України та країн Європейського Союзу вживають різних заходів 

щодо підтримки систем охорони здоров’я та посилення 

національної безпеки. В Україні прийнято Стратегію 

національної безпеки України, в якій поширення Covid-19 

визначено як загрозу національній безпеці України [5]. 

У зв’язку з поширенням епідемії в Україні було 

впроваджено карантин, який є одним з основних механізмів 

стримування поширення інфекції. 

За весь період епідемії в Україні інфіковано 3510610 (8,5%) 

осіб,  померло 88986 (2,5%) осіб, видужали 3082619 (87,8%) осіб 



Досвід Європейського Союзу у сфері реагування на виклики безпеки 

 

 

 
86 

[3]. Для успішного подолання коронавірусної інфекції та 

стабілізації ситуації важливим є суворе дотримання 

протиепідемічних вимог і правил, серед яких основними є 

карантинні обмеження, особиста гігієна, масковий режим та 

дистанціонування. 

 Карантинні обмеження, на жаль, сильно вплинули на 

туристичну галузь та на загальний стан економіки країни. 

Одними з найбільш постраждалих внаслідок карантинних 

обмежень стали туристичні, курортно-рекреаційні та оздоровчі 

об’єкти (турбази, санаторії, пансіонати, оздоровчі комплекси), 

які практично повністю припинили свою діяльність. Втрати 

туристичної галузі в Україні оцінюються у понад 1,5 млрд. дол. 

США [1]. 

Тому вкрай важливо докласти максимум зусиль для 

поступового відновлення та розвитку туристичної галузі не 

наражаючи на небезпеку туристів та рекреантів. Основними та 

найбільш ефективними засобами забезпечення біологічної 

безпеки туристів є вакцинація, респіраторна гігієна та 

дистанціонування. Знання передачі вірусу та вжиття необхідних 

заходів для стримування поширення епідемії підвищують рівень 

безпеки туристів і екскурсантів та допомагають поступово 

відновлювати втрачені позиції туристичної галузі. 
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КЛІМАТИЧНА ДИПЛОМАТІЯ:  

СУТНІСТЬ, НАПРЯМКИ, ЗАВДАННЯ 

 

Соціальна, комерційна, економічна та культурна діяльність 

будь-якого суспільства базується на певних сталих законах та 

взаємозв’язках. Дотримання цих законів визначає напрям і 

характер розвитку кожної окремої держави. Варто зосередити 

увагу на тому, що друга половина ХХ ст. – це час якісно нових 

політичних змін та суспільних перетворень. Суспільство 

починає по-новому переоцінювати різнопланові умови свого 

життя – в сфері економіки, політики, культури тощо. В свою 

чергу векторність міжнародних відносин також розширюється. 

Позитивним зрушенням є започаткування так званої кліматичної 

дипломатії. 

Кліматична дипломатія – це практика та процес створення 

міжнародного кліматичного режиму та забезпечення його 

ефективної роботи. Також кліматичну дипломатію можна 

розглядати як  комплексне та багатоаспектне явище, яке 

розвивається відразу на декількох рівнях. Це, насамперед, 

глобальний рівень, який реалізується у форматі ООН, націлений 

на вирішення глобальних проблем зміни клімату та 

гарантування екологічної безпеки. Минуле століття було епохою 

постання ризиків самознищення людства, у той же час воно 

характеризується створенням установ, які здатні стримувати і 

запобігати катастрофам, зменшувати шкоду від них. Саме 

Організація Об’єднаних Націй започаткувала міждержавну 

співпрацю з питань глобальної проблеми зміни клімату, стала 
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ініціатором низки конференцій та подальших багатосторонніх 

домовленостей, що мають на меті захист навколишнього 

середовища, забезпечення сталого розвитку для наступних 

поколінь [5, с.22]. 

Кліматична дипломатія тісно пов’язана з міжнародними 

відносинами, є їх частиною. Науковці пояснюють це тим, що 

кліматичні ризики інтегровані в зовнішньополітичні програми. 

До того ж провідна міжнародна структура – Міжвідомча група 

експертів з питань зміни клімату (МГЕЗК) свідчить, що 

проблеми глобальних змін клімату дедалі більше стають 

загостренішими: ймовірність причетності людини до глобальної 

зміни клімату підвищилася і становить 95 %. Це також вказує на 

цілу низку складних і невирішених питань. 

Критеріальними ознаками кліматичної дипломатії можна 

вважати:  

– належність до сфери міжнародних відносин і 

зовнішньої політики держави;  

– застосування переговорів як основного інструменту 

налагодження стосунків між суб’єктами міжнародних 

відносин у галузі зміни клімату; 

– наявність інституту професіоналів, які безпосередньо 

ведуть кліматичні переговори і реалізують кліматичне 

співробітництво. 

В «Оксфордському довіднику сучасної дипломатії» подано 

цілісне бачення кліматичної дипломатії: проаналізовано форму, 

структуру та принципи переговорів, які в її рамках 

здійснюються. Авторитетний вчений Л. Елліотт зосереджує 

увагу на двох рівнях дипломатії з питань зміни клімату – 

емпіричному та аналітичному. Перший – емпіричний рівень 

охоплює аналіз архітектури зміни клімату, починаючи з 

резолюції Генеральної Асамблеї ООН і закінчуючи 

конференціями сторін. Другий рівень аналізу – мережеві форми 
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кліматичної дипломатії на широкому тлі дискусії про природу, 

актуальність та адекватність дипломатії у складному та 

глобальному світі. 

Кліматична дипломатія є багаторівневою та публічною. 

Вона є інструментом м’якої сили, яким володіють офіційні 

особи, як держав, так і міжнародних організацій, неофіційних 

установ, транснаціональних структур. Різноманітні дії 

недержавних та приватних суб’єктів не можуть бути визнані 

дипломатією в традиційних термінах, але вони існують у межах 

механізмів управління змінами клімату, формальних угод, 

визнаються міжнародним правом. Проте більша частина цієї 

діяльності продовжує орієнтуватися на основні угоди ООН щодо 

зміни клімату [3, с. 128–130 ]. 

Також при розгляді даного аспекту варто згадати і про 

Аналітичний центр з питань зміни клімату (E3G, Екологічний 

захист третього покоління). Він створений з метою прискорення 

глобального переходу до майбутнього з низьким вмістом 

вуглецю. Організація працює у багатьох областях, включаючи 

кліматичну дипломатію, енергетику, фінанси, міста, ризики, 

ефективність та інфраструктуру. Науковці E3G, аналізуючи 

трактування кліматичної дипломатії, звертають увагу на такі її 

основні риси: 

1. Для обмеження ризику зміни клімату необхідне швидке, 

широке та глибоке міжнародне співробітництво. Адже зміни 

клімату мають спільні риси з іншими основними 

зовнішньополітичними проблемами, такими як ядерні 

розповсюдження та тероризм. 

2. Роль кліматичної дипломатії обумовлена забезпеченням 

формуванням демократичного міжнародного режиму, його 

ефективної роботи та еволюції для запобігання нових викликів. 

Кліматична дипломатія забезпечує точну оцінку інтересів та 

намірів країн і знаходить простір для досягнення згоди. 
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Важливо виокремити основні елементи кліматичної 

дипломатії: 

– «швидкий темп» – вихід інвестицій у енергетичний 

сектор;  

– широка координація та асиметричний характер 

кліматичної дипломатії: кожна країна несе відповідальність за 

частку змін клімату, проте лише спільна дія країн буде мати 

вплив; 

– глибокі внутрішні зміни: управління кліматичним 

ризиком вимагає національних змін [3, с. 132–134 ]. 

Крім міжурядових організацій, якою є ООН, важливу роль 

починають відігравати й неурядові міжнародні організації. 

Стосовно кліматичних змін можна говорити, наприклад, про 

350.org – міжнародну недержавну екологічну організацію, 

створену з метою залучення уваги широких верств суспільства 

до антропогенного чинника зміни клімату та проблеми викиду в 

атмосферу величезних кількостей вуглекислого газу. Ця 

міжнародна громадська організація об’єднує сотні тисяч 

активістів по всьому світу, щоб знайти розв’язання однієї з 

найважливіших проблем людства – глобальні зміни клімату. 

Вона проводить освітні, практичні та політичні кампанії на всіх 

рівнях, створюючи потужний громадський рух у 188 країнах 

світу [4, с.20]. 

Відомо, що кліматична дипломатія є невід’ємною 

частиною класичної дипломатії. Саме тому варто наголосити на 

її основних напрямах, що так чи інакше відображаються в 

зазначеній сфері: урядова чи миротворча діяльність через 

дипломатію; неурядова/професійна дія; дія через особисту 

участь (дипломатію громадян, добровільні організації, неурядові 

організації та зацікавлені групи); інтеграція в дипломатію через 

дослідження, навчання та освіту (тренінгові групи); активізм, 

адвокація та лобізм; релігійна діяльність; фінансування або 
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надання ресурсів; комунікації та діяльність через ЗМІ, 

формування та дослідження громадської думки. 

Кліматична дипломатія увібрала в себе фактично всі 

канали, що передбачають зазначені напрями дипломатії. Вона 

перетворилася в інструментарій прийняття колективних рішень, 

пошуку компромісів, які задовольняють усі сторони переговорів 

щодо кліматичних змін. При цьому кожна держава має один 

голос, незалежно від чисельності її населення. Кожна група 

країн має доступ до переговорів і може демократичними 

методами контролювати певні інтереси, які здатні вплинути на 

прийняття рішень чи гальмують переговорний процес [2, с.14]. 

Основними нормативно-правовими документами 

кліматичної дипломатії сучасності стали Рамкова конвенція 

ООН про зміну клімату 1992 р., Кіотський протокол 1997 р. та 

Паризька кліматична угода 2015 р. До прикладу, Паризька 

кліматична угода передбачає зобов’язання для держав-

підписантів поступово скорочувати викиди вуглекислого газу в 

атмосферу. Угода з питань зміни клімату вперше в історії 

об’єднала зусилля світових лідерів щодо стримування 

кліматичних змін. Її підтримали 195 країн, а це дає підстави 

трактувати цей документ як історичний. Згідно із Паризькою 

кліматичною угодою, кожна держава визначає для себе обсяги 

скорочення викидів, які переглядаються кожні 5 років і повинні 

бути амбітнішими порівняно з попереднім періодом [5, с. 23]. 

Таким чином, одним із основних завдань кліматичної 

дипломатії при прийнятті на міжнародному рівні рішень щодо 

змін клімату є досягнення рівності між державами, враховуючи, 

що балансування інтересів усіх держав повинно базуватися на 

принциповій необхідності запобігання глобальній зміні клімату.  

Підсумовуючи усе вищезазначене, можна зробити 

висновок про те, що кліматична дипломатія є важливим явищем, 

яке стало новим перспективним напрямом міжнародної 
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співпраці держав та недержавних організацій. Основна мета 

кліматичної дипломатії полягає в боротьбі з глобальною 

проблемою зміни клімату на всіх напрямках і рівнях. Особливе 

значення мають дослідження інформаційно-комунікаційного 

забезпечення кліматичних змін та підготовки професіоналів 

різного плану, які б були здатні працювати у галузі кліматичної 

дипломатії. 
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СТРАТЕГІЯ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ  

СПІВПРАЦІ З ЄС У СФЕРІ СПІЛЬНОЇ ЗОВНІШНЬОЇ  

ТА БЕЗПЕКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

  

Україна як незалежна держава продовжує повноцінну 

співпрацю з Європейським Союзом (далі ЄС) з перших років 

становлення і до сьогодні. Важливим на шляху співпраці є 

Угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони, з іншої 

сторони (2014), Глобальну стратегію ЄС (2016) із зовнішньої і 

безпекової політики: «Спільне бачення, Спільна дія: Сильніша 

Європа» (далі СЗБП), тощо. Україна також стала важливим 

партнером ЄС  у створенні безпекового середовища в Східній 

Європі.  

У липні 2016 року Європарламент і Рада ЄС ухвалили  

Директиву 2016/1148 про заходи на території ЄС для високого 

спільного рівня безпеки мережевих та інформаційних систем, на 

сам перед Інтернету, відіграють важливу роль у сприянні 

транскордонному руху товарів, послуг та людей. Через 

транснаціональний характер, значні порушення функціонування 

таких систем (як навмисні, ненавмисні, та незалежно від місця 
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здійснення) можуть впливати як на держави-члени ЄС в цілому, 

так і на безперебійне функціонування внутрішнього ринку [1]. 

Важливим для зміцнення колективної стійкості Європи у 

протидії кіберзагрозам, обмінам належними практиками в 

політиці, розробки принципів для європейського 

співробітництва з питань кібер-кризи, для підтримки та 

сприяння стратегічній співпраці у 2020 році ЄС схвалив 

Стратегію кіберпезбеки ЄС та створив Групу співпраці. До її 

складу увійшли представники держав-членів Європейської 

Комісії та Європейського агентства з питань мережевої та 

інформаційної безпеки («ENISA») [3]. 

Для реалізації окреслених завдань щодо забезпечення 

спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС Україна як 

держава-партнер визначила низку пріоритетів для побудови 

власної стратегії безпеки та безпеки держав-членів ЄС та 

держав-партнерів. Її складовими стали розробка Стратегії 

Кібербезпеки, створення внутрішніх інституцій та інструментів 

для її розробки та реалізації національного законодавства 

відповідно до європейських стандартів та норм міжнародного 

права.   

Важливим кроком у співпраці Україна-ЄС стало 

затвердження довгострокового планування у напрямку СЗБП з 

метою посилення спроможностей держав-членів Європейського 

Союзу та держав-партнерам  у протидії кібератакам Україна 

затвердила Стратегію кібербезпеки України (далі СКУ), що 

сприяло удосконаленню національного нормативно-правового 

забезпечення з питань кіберзахисту та створення відповідних 

підрозділів на території України [4]. 

Наступним етапом стало затвердження Радою національної 

безпеки та оборони (далі РНБО) України 14 травня 2021 

Стратегії кібербезпеки України на 2021 – 2025 роки, та ухвалено 
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рішення про створення загальнонаціональної цифрової 

багатоканальної телемережі Мільтиплекс МХ-7.  

З урахуванням посилення у сучасному світі тенденцій 

щодо використання кібератак (як інструменту спеціальних 

інформаційних операцій; маніпулювання суспільною думкою; 

впливу на виборчі процеси; глобального масштабу набуває 

використання кіберпростору терористичними організаціями у 

сфері електронних комунікацій, тощо) СКУ визначає 

пріоритетом створення кібервійськ  стримування (посилення 

протидії кіберзлочинності), кіберстійкість (вдосконалена 

кіберобізнаність суспільства та науково-технічне забезпечення) 

та взаємодія (процес розбудови та функціонування національної 

системи кібербезпеки за скоординованої діяльності 

стейкхолдерів [4]. Важливим суб’єктом національної системи 

кібербезпеки стає Державна служба спеціального зв’язку та 

захисту інформації України. Вона розробила Дорожню карту 

реалізації Стратегії і тісно взаємодіє із іншими суб’єктами 

кібербезпеки України.  

Зауважимо, що співпраця України та ЄС викрила низку 

неузгодженостей щодо забезпечення високого рівня безпеки 

мережевих та інформаційних систем в межах ЄС та країн-

партнерів (різні рівні підготованості держав, відсутність 

спільних вимог до операторів і надавачів основних та цифрових 

послуг), що впливає на безпеку мережевих та інформаційних 

систем. Тому, важливу роль у забезпеченні реалізації Стратегії 

мають відіграти університети та дослідницькі центри та 

інституції з забезпечення національних інтересів в 

інформаційній сфері. Потребує розвитку державна цифрова 

телемережа яка б сприяла відновленню контролю за 

інформаційним простором держави та реалізувала систему 

сповіщення населення у разі надзвичайних ситуацій тощо. На це 

спрямована загальнонаціональна цифрова багатоканальна 
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телемережа Мультиплекс МХ-7. Вона дасть можливість 

створення додаткових телеканалів з більшим покриттям, які 

зможуть переглядати також жителі прикордонних територій, 

розвитку державної цифрової телемережі у контексті 

транскордонного співробітництва з країнами ЄС та країнами-

партнерами [5].  

Важливу роль на найближчі роки у сфері спільної 

зовнішньої та безпекової політики у протидії тероризму загрозам 

для кібербезпеки та у зміцненні кіберпростору має відіграти 

реалізація проекту в Україні «Президентський університет» 

інформаційної та кібербезпеки. Основна мета його створення – 

поєднання високоякісної освіти сучасних досліджень та 

інноваційної діяльності через інтегрування з академічною 

наукою високого рівня спрямованого на забезпечення високого 

рівня підготовки молодих фахівців для наукових установ, 

державних органів та інноваційного бізнесу. Адже в умовах 

глобалізації забезпечення сталого розвитку держави потребує 

закріплення лідерських позицій в найновіших напрямках науки і 

технологій, особливо кібербезпеки [2, c. 1-2]. 

«Президентський університет» матиме ряд важливих 

переваг: академічна та інституційна свобода, міжнародний 

науковий склад, залучення фахівців бізнесу та держуправління. 

Основна мова навчання – англійська. 

Таким чином, стає очевидною потреба в необхідному 

розвитку співробітництва з ЄС у різних сферах. Головними 

напрямами такої співпраці є взаємодія України і ЄС у 

міжнародному і регіональному вимірах заради спільної безпеки; 

допомога ЄС у зміцненні стійкості і безпеки України; внесок 

України у безпеку Європи у сфері Спільної політики безпеки та 

оборони.  
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https://razumkov.org.ua/uploads/other/%D0%91%D0%95%D0%97%D0%9F%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%95%20%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%20%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%90-%D0%84%D0%A1.pdf
https://razumkov.org.ua/uploads/other/%D0%91%D0%95%D0%97%D0%9F%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%95%20%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%20%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%90-%D0%84%D0%A1.pdf
https://razumkov.org.ua/uploads/other/%D0%91%D0%95%D0%97%D0%9F%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%95%20%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%20%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%90-%D0%84%D0%A1.pdf
https://razumkov.org.ua/uploads/other/%D0%91%D0%95%D0%97%D0%9F%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%95%20%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%20%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%90-%D0%84%D0%A1.pdf
https://www.president.gov.ua/documents/4472021-40013
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МІГРАЦІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ  

ЯК ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ 

 

Проблема міграції громадян до інших країн є однією з 

найактуальніших для сучасної України. Перехід України на 

ринковий шлях розвитку супроводжується не лише великою 

кількістю політичних і соціально-економічних змін, а й 

глибокою демографічною кризою, однією з першопричин якої є  

міграційний рух населення. Дослідження даної теми 

продиктоване низкою серйозних змін у соціальному, 

політичному та економічному житті України. Після набуття 

Україною незалежності одним із здобутків демократизації 

суспільного життя стало усунення обмежень на перетин 

державного кордону, забезпечення вільного пересування 

громадян. На сучасному етапі розвитку глобалізації міграційний 

рух виступає своєрідним каталізатором цього процесу, адже він 

є одночасно причиною (консолідації культур, релігій) та 

наслідком («стирання кордонів» між етносами, державами) 

глобалізації. Однак, українська міграція не є явищем, пов’язаним 

лише із світовими тенденціями. Особливістю мотивації до 

переселення наших громадян на нові місця проживання та 

працевлаштування за кордоном є кризові економічні чинники 

всередині держави [1]. 

Пандемія посилила в українців бажання працювати за 

кордоном, а міграційні процеси останніх років майже вийшли з-

під контролю. За даними МОМ, карантин та локдауни не 

зупинили трудову міграцію. 2020 року в Україну повернулися 
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лише близько 10% (300 – 400 тисяч) від усіх мігрантів із тим, 

щоб за першої можливості знову поїхати працювати за кордон 

[2]. 

Причина – несприятлива соціально-економічна ситуація, 

яка й створює передумови для міграційних процесів. Так, ВВП в 

Україні за минулий рік скоротився на 4%, і є досі нижчим за той, 

який був 2013 року. Рівень безробіття – 10%, що є найвищим 

після 2014 року, а рівень бідності – понад 23% (за межею 

бідності перебуває 8,8 мільйона громадян). Також 

несприятливою є демографічна ситуація [3]. 

Міграція є процесом, який чітко реагує на зміни соціально-

економічної та демографічної ситуації, яка на жаль є невтішною: 

з 2019 року населення України майже на один мільйон 

зменшилось (у 2018 – 42,4 мільйона, в 2020 – 41,6 мільйона). В 

основному через низьку народжуваність і переважання 

смертності. 2020 рік показав, що скорочення населення 

прискорюється, при цьому воно ще й старіє, зменшується частка 

дітей. Це лише розрахункові дані, оскільки ще не проведено 

перепис населення, можливо, ці дані будуть уточнені, але 

тенденція така.  

За умови демографічних негараздів міграція 

перетворюється на дуже важливий чинник: поповнення або 

навпаки – збільшення тенденції до депопуляції. Це залежить від 

соціально-економічної ситуації в країні. Економічна міграція в 

Україні – це масове явище. За даними соціологічного 

моніторингу, чи не третина громадян ствердно відповіла на 

запитання «Чи мають вони або члени їхньої родини особистий 

досвід трудової міграції?» Повернення через пандемію не набуло 

масового характеру. В основному ці особи мали намір за першої 

нагоди знову виїхати за кордон. Змінилися певні тенденції – 

зросла міграція до Чехії, Словаччини, Угорщини. Як і раніше, 

основною країною призначення є Польща. Також збільшилася 
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кількість заяв українців щодо набуття тривалого або й 

постійного дозволу на перебування за кордоном, у тій самій 

Польщі [4]. 

Варто відмітити, що пандемія призвела до перетворення 

частини тимчасової трудової міграції на постійну або тривалу. 

При цьому, трудові мігранти продовжують бути найбільшими 

інвесторами країни: за даними Національного банку, в 2020 році 

рух по іноземних інвестиціях значно знизився (рис. 1), проте 

обсяги приватних переказів залишилися майже незмінними [2]. 

В ООН очікують, що найближчих 30 років кількість 

жителів планети зросте з 7 до 9,7 мільйона, міграція посилиться і 

супроводжуватиметься викликами, пов’язаними з кліматичними 

змінами, боротьбою за ресурси, а також війнами. Також, за 

оцінками МОМ, загалом у світі внутрішня міграція перевищує в 

сім разів обсяги міжнародної міграції. Внутрішня міграція – теж 

важливий тренд для України [4, 5]. 

 
Рис. 1. Приватні перекази та прямі іноземні інвестиції в 

Україну, млрд. дол. США за джерелом [6]. 

 

Масовими і важливими також в Україні є внутрішні 

переміщення. Продовжується тенденція до урбанізації – 
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зменшується кількість сільського населення і збільшується 

кількість міського. Зростають міста-мільйонники. Кілька років 

поспіль додатне міграційне сальдо міста Києва є меншим за 

додатне міграційне сальдо Київської області. Тобто зі 

зрозумілих причин, зокрема, через меншу вартість житла, 

зростають приміські зони великих міст – туди спрямовується 

потік (у Києві працює третина працездатного населення 

Київської області). Дуже поширеним в Україні є явище 

працевлаштування не в тому місці, де людина проживає: за 

даним досліджень Державної служби статистики, в Україні є два 

мільйони таких осіб [3]. 

Міграція є для країни важливим джерелом надходження 

коштів, знань та досвіду. Водночас вона обумовлює виникнення 

нових ризиків, насамперед пов’язаних із виїздом численної 

кількості українців на роботу за кордон, втратою частини 

трудового та інтелектуального потенціалу нації. 

Пандемія COVID-19 та обмеження транскордонної 

мобільності суттєво загострили ці ризики. Посилилася тенденція 

перетворення частини тимчасової трудової міграції на постійну, 

зросли еміграційні настрої українців, водночас привабливість 

України для іммігрантів залишилася невисокою. У разі більш 

швидкого, ніж в Україні, відновлення європейської економіки 

міграція громадян за кордон може зрости. Крім обставин 

соціально-економічного характеру, важливим чинником 

виштовхування залишається загроза ескалації військових дій на 

сході країни. У зв’язку з цим Уряд активізував діяльність щодо 

захисту прав громадян за кордоном, створення умов для 

реінтеграції тих, хто повертається на батьківщину. 

Особливе місце міграції в сучасних умовах визначається 

насамперед високою динамікою, швидким реагуванням на зміни 

у суспільстві та економіці. Все більшого поширення і значення 

набуває переміщення людських ресурсів, зумовлене соціально-
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економічними, військовими, етнічними та релігійними 

чинниками. Швидке зростання масштабів міжнародної міграції, 

залучення до неї значних обсягів трудових ресурсів робить 

актуальним дослідження міжнародної міграції робочої сили як 

однієї з форм світових господарських зв’язків та її впливу на 

світове господарство.  

Необхідним є, з позицій збереження демографічного 

потенціалу країни,  вживання низки заходів, а саме – внутрішніх, 

спрямованих на макроекономічну стабілізацію та оздоровлення 

економіки (створення робочих місць, розширення іноземного 

інвестування тощо) і зовнішніх, які мають забезпечити 

цивілізовані форми виїзду працівників за кордон та можливість 

їх вільного повернення з-за кордону, а також гарантії нашим 

співвітчизникам захисту їхніх прав за кордоном.  

З кожним роком чисельність українських мігрантів 

збільшується. Україна по праву вважається однією з найбільших 

країн-донорів людських ресурсів. Проблема полягає в тому, що в 

нашій державі не ведеться статистика щодо реальної кількості 

українських громадян, які перебувають за кордоном. Немає 

також реальних даних щодо обсягів міграції. Це спотворює 

картину міграційних процесів в Україні, унеможливлює 

ефективне їх регулювання і потребує більшої уваги уряду до цієї 

проблеми. 
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ІНСТИТУЦІЙНА СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

СОЮЗУ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ 

 

Сучасні виклики та загрози у сфері безпеки спонукають 

Європейський Союз (далі – ЄС) до розробки нової оборонної 

політики. Яскравою ілюстрацією необхідності розробки 

інноваційної стратегії забезпечення безпеки ЄС слугує той факт, 

що презентація проєкту «Стратегічний компас безпеки та 

оборони» (далі – Стратегічний компас) відбувалась на фоні 

подій міграційної кризи в Європі. Сам факт розробки 

Стратегічного компасу може слугувати сигналом усвідомлення 

керівництвом ЄС того, що у сфері забезпечення безпеки 

недоцільно покладатись лише на військову потугу НАТО (тут 

потрібно не оминути увагою той факт, що більшість країн 

Євросоюзу є також членами Північноатлантичного альянсу) [1]. 

Враховуючи викладене вище, особливої актуальності набуває 

дослідження інституційної складової забезпечення стратегічного 

планування ЄС у сфері безпеки. У нашому дослідженні ми 

ставимо за мету визначити інституції, які виступають 

ключовими акторами при розробці та прийнятті рішень щодо 

забезпечення безпеки в Європі та, з огляду на перспективи 

ухвалення Стратегічного компасу, сформують нове стратегічне 

бачення безпеки в об’єднаній Європі. 

Ключовою особою, яка опікується проблемами безпеки 

Євросоюзу, є Високий представник з питань Спільної 
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зовнішньої політики та політики безпеки (з англ. – Common 

Foreign and Security Policy; CFSP), віце-президент Європейської 

Комісії. На організаційному та дорадчому рівні його діяльність 

забезпечує Європейська служба зовнішніх зв’язків (з англ. – 

European External Action Service; EEAS), яка має велику мережу 

представництв у всьому світі та забезпечує послідовність і 

координацію дій країн ЄС у зовнішніх зносинах та питаннях 

забезпечення безпеки. Також ЄС створив три агенції, що 

займаються забезпеченням спільної політики безпеки на 

управлінському, науковому та технологічному рівні відповідно. 

Мова про них піде нижче. 

Європейське оборонне агентство (з англ. – European 

Defence Agency; EDA) налагоджує співробітництво країн-членів 

ЄС у військовій сфері та з питань підтримки обороноздатності. 

Також стимулює наукові дослідження та розвиток оборонних 

інноваційних технологій, працює над зміцненням військово-

промислового комплексу ЄС. 

Інститут досліджень безпеки Європейського Союзу (з англ. 

– European Union Institute for Security Studies; EUISS) займається 

аналітично-дорадчим забезпеченням безпекової політики ЄС, 

організовує дискусійні форуми та платформи для обговорення 

проблем безпеки в Європі та за її межами. 

Супутниковий центр Європейського Союзу (з англ. – 

European Union Satellite Centre; SatCen) надає послуги 

геопросторової розвідки та створює відповідні продукти шляхом 

аналізу даних із супутників спостереження планети Земля. 

Центр надає оперативну інформацію для керівних осіб, що 

сприяє ранньому попередженню про потенційні кризові ситуації 

та дозволяє вчасно реагувати на них та вживати необхідні заходи 

щодо їх профілактики. 

Також в структурі ЄС діє такий орган як Європейська рада 

із захисту даних (з англ. – European Data Protection Board; 
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EDPB), яка є організацією, що забезпечує послідовне 

застосування правил захисту даних у всьому ЄС. Вона активно 

залучається до вирішення питань забезпечення інформаційної 

безпеки та сприяє співпраці між національними органами 

захисту даних країн-членів Євросоюзу. З метою підтримки 

діяльності основних інститутів ЄС додатково створюють 

міжінституційні служби. Так, наприклад, для оперативного 

реагування на надзвичайні ситуації пов’язані із загрозами для 

комп’ютерних систем установ ЄС у 2012 р. була створена Група 

реагування на надзвичайні ситуації в комп’ютерних системах (з 

англ. – Computer Emergency Response Team; CERT-EU), яка 

займається підтримкою служб з IT-безпеки в установах ЄС. 

Також «в орбіті» ЄС діють і децентралізовані агентства, 

певні з них можуть залучатись до розробки та впровадження 

політики безпеки ЄС в різних її аспектах: Агентство 

Європейського Союзу з підготовки правоохоронних органів 

(CEPOL); Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу 

(EASA); Європейський центр профілактики та контролю 

захворювань (ECDC); Європейське агентство морської безпеки 

(EMSA); Агентство Європейського Союзу з кібербезпеки 

(ENISA); Агентство Європейського Союзу зі співробітництва у 

сфері кримінального правосуддя (Eurojust); Агентство 

Європейського Союзу зі співробітництва правоохоронних 

органів (Europol); Європейське агентство прикордонної та 

берегової охорони (Frontex) та ін. [2]. 

Ухвалення Стратегічного компасу заплановане на березень 

2022 р. Це буде перша військова концепція Євросоюзу, що 

претендуватиме на певну автономію від НАТО в питаннях 

безпеки й оборони. Стежити за процесом його розробки та 

прийняттям дуже важливо для нас, адже в цьому документі 

будуть прописані також і перспективи співпраці ЄС з Україною 

у сфері забезпечення безпеки та протистояння гібридним 
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загрозам. Виходячи із зазначеного вище, вважаємо необхідними 

та перспективними подальші дослідження інституційної 

складової забезпечення стратегічного планування ЄС у 

безпековій сфері. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ В ПРОЦЕСІ 

ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО 

СУСПІЛЬСТВА 

 

Стрімке прискорення глобальних інформаційних процесів 

та їх вплив  на світовий розвиток, а також на міжнародну 

інформаційну взаємодію у процесі формування єдиного 

інформаційного простору в умовах глобалізації, змушують по-

новому поглянути на розвиток сучасних тенденцій і проблем  

цього процесу, а відповідно, і створення правових підходів у 

визначенні глобального інформаційного суспільства та його 

захисту від негативного впливу як з боку людини, так і з боку 

держави та її структур. 

Згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони 

України «Про Доктрину інформаційної безпеки України» під 

міжнародною інформаційною безпекою розуміють такий стан 

глобального інформаційного простору, за якого унеможливлено 

порушення прав особи, суспільства і прав держави в 

інформаційній сфері, а також деструктивної і протиправної дії на 

елементи національної критичної інформаційної 

інфраструктури. 

У документі вказано, що необхідність прийняття Доктрини 

інформаційної безпеки України зумовлена виникненням 

актуальних погроз національній безпеці в інформаційній сфері, а 

також необхідністю визначення інноваційних підходів до 
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формування системи захисту і розвитку інформаційного 

простору в умовах глобалізації і вільного звернення інформації. 

Метою Доктрини є уточнення принципів формування і 

реалізації державної інформаційної політики насамперед для 

боротьби з руйнівною інформаційною дією Російської Федерації 

в умовах розв’язаної нею гібридної війни. 

Документ визначає національні інтереси України в 

інформаційній сфері, загрозу їх реалізації, напрями і пріоритети 

державної політики в інформаційній сфері. Правовою основою 

Доктрини є Конституція України, закони України, Стратегія 

національної безпеки України, затверджена указом президента 

від 26 травня 2015 року № 287, а також міжнародні договори, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

Основними загрозами в області міжнародної інформаційної 

безпеки  як для України в цілому, так і для країн Європейського 

Союзу є використання інформаційних і комунікаційних 

технологій: 

а) як інформаційна зброя у військово-політичних цілях, що 

суперечить міжнародному праву, для здійснення ворожих дій і 

актів агресії, спрямованих на дискредитацію суверенітету, 

порушення територіальної цілісності держав,які представляють 

загрозу безпеці й стратегічній стабільності міжнародного світу; 

б) у терористичних цілях, у тому числі для надання 

деструктивної дії на елементи критичної інформаційної 

інфраструктури, а також для пропаганди тероризму та залучення 

до терористичної діяльності нових прибічників; 

в) для втручання у внутрішні справи суверенних держав, 

порушення громадського порядку, розпалювання 

міжнаціональної, міжрасової і міжконфесійної ворожнечі, 

пропаганди расистських і ксенофобських ідей або теорій, 

ненависті і дискримінації, що підбурюють до насильства; 
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г) для скоєння злочинів, у тому числі пов’язаних із 

неправомірним доступом до комп’ютерної інформації, із 

створенням, використанням і поширенням шкідливих 

комп’ютерних програм. 

Одним із видів загроз інформаційній безпеці України є 

«поширення суб’єктами інформаційної діяльності недостовірної 

та упередженої інформації з метою дискредитації органів 

державної влади, дестабілізації суспільно-політичної ситуації, 

що значно ускладнює прийняття політичних рішень» .Так, 

професор А. Лісіцин-Свєтланов зауважує, що в умовах 

глобалізації відбуваються нові виклики державному 

суверенітету. Важлива роль у його забезпеченні відводиться 

міжнародному праву, що вже само по собі є необхідним 

механізмом в управлінні процесами глобалізації. 

Поняття «Нові погрози і виклики міжнародної безпеки» 

глобального інформаційного суспільства можна визначити як 

явище або події, що відбуваються в міжнародному 

співтоваристві, які можуть спонукати індивідів, групи індивідів, 

окремі держави або групи держав, а також міжнародні 

організації звертатися до вживання інформаційно-

комунікаційних технологій з метою досягнення індивідуальних 

цілей і забезпечення власних інтересів. 

Особливий інтерес становить проведений  професором 

В. Лунєєвим аналіз глобалізації з кримінологічного погляду, що 

виявив багатозначність і складність проблеми, яка заслуговує на 

самостійне дослідження передусім у галузі кримінального права 

[1, c.48] 

Для осмислення співвідношення небезпечного і безпечного 

розвитку глобального інформаційного суспільства необхідний 

глибокий аналіз необхідності процесу криміналізації суспільних 

стосунків у процесі глобалізації світової спільноти. Побудова 

глобального інформаційного суспільства вимагає розуміння і 
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прогнозування розвитку процесу криміналізації людських 

відносин з використанням усього різноманіття можливостей 

інформаційно-комунікаційних технологій, що надаються, 

одночасно з розумінням і прогнозуванням того, як у 

найближчому майбутньому відбуватиметься сам процес 

глобалізації. 

Академік Андрій Геннадійович Лісіцин-Свєтланов 

стверджує, що «через особливу мобільність, кримінальні таланти 

і професійні навички криміналітету глобалізація відкриває для 

транснаціональних злочинців і міжнародної злочинності великі 

можливості, які повільно й далеко не повністю перекриваються 

правом, у зв’язку з чим відбувається процес наступу на 

конституційні права і свободи громадян» [2, с. 11] 

Однією з глобальних проблем сучасності є «цифровий 

розрив», під яким розуміють нерівність у доступі громадян до 

інформації, різний рівень розвитку і використання 

інформаційно-комунікаційних технологій у країнах світової 

спільноти. Проблеми цифрового розриву як негативна складова 

глобалізації вимагають наукового осмислення і практичного їх 

вирішення [3, с.69-70]. 

Цифровий розрив (Digital divide) – поняття, яке останнім 

часом набуло широкого поширення у зв’язку із зростанням 

значення нових інформаційно-комунікаційних технологій, 

посиленням процесів глобалізації, становленням інформаційного 

суспільства і переходом до глобальної економіки, заснованої на 

знаннях. Виникнення цього поняття зумовлене не лише 

необхідністю визначення деякого нового явища, а й потребою 

пояснити зміни, що відбуваються в навколишньому середовищі  

і носять міжнародний характер [4, с. 35]. 

В умовах глобалізації відбуваються нові виклики 

державному суверенітету. Важлива роль у його забезпеченні 
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відводиться міжнародному праву, що вже само по собі є 

необхідним механізмом в управлінні процесами глобалізації. 

Належне забезпечення суверенітету держави 

перетворилося на принципову міжнародно-правову й одночасно 

державно-правову проблему, оскільки є важливим для створення 

міжнародної інформаційної безпеки, а тому сьогодні набуло 

актуальності як у галузі міжнародного, так і національного 

права. 

Концепція цифрового суверенітету передбачає контроль 

держави над поширенням інформації на своїй території, 

незалежність від впливу на неї із зовні. На території Росії 

Концепція цифрового суверенітету активно контролюється 

російською владою і людьми, які її підтримують (із 2012 року). 

Одним із основних її розробників є Ігор Ашманов.  

Російський учений А.І. Хімченко стверджує, що «в умовах 

глобалізації виникають нові виклики державному суверенітету, у 

тому числі в інформаційній сфері. Важлива роль у його 

забезпеченні відводиться міжнародному праву, що є необхідним 

механізмом в управлінні процесами глобалізації. Також до 

проблеми належного забезпечення суверенітету держави, яка є  

правовою як на міжнародному, так і на національному рівні, 

додається проблема так званого «цифрового суверенітету» [5]. 

Сучасне оформлення концепції цифрового суверенітету в 

мілітаристських термінах має зовнішньополітичне підґрунтя: 

анексія Криму і, як наслідок, військовий конфлікт на Донбасі, 

інформаційна конфронтація із Заходом – горезвісна гібридна 

війна з хакерами та інтернет-тролями. Цифровий суверенітет а 

larusse, отже, – це авторитарний контроль, монополізація і 

централізація. У цифровій доктрині – як і в Конституції – чітко 

артикульовані права та інтереси громадян і суспільства, проте й 

вони ставляться на другий план, коли справа стосується 

національних інтересів. Замість позитивного і стимулюючого 
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законодавства, сучасний цифровий суверенітет породжує низку 

негативних заходів, у довгостроковій перспективі він є загрозою 

для суспільства цієї країни. 

Отже, дослідження дозволяє зробити висновок, що правові 

проблеми, які виникають у процесі формування глобального 

інформаційного суспільства та їх подальше вивчення як на 

міжнародному, так і на національному рівні набувають 

особливої актуальності у зв’язку з необхідністю створення 

правових умов, що забезпечують зниження ризику їх 

використання в протиправних цілях (ворожих дій і актів агресії, 

порушення територіальної цілісності держав в екстремістських, 

терористичних та інших злочинних цілях) і підвищення 

ефективності  міжнародної співпраці в цій галузі. 

Пріоритетні завдання вбачаємо у дослідженні питань, 

пов’язаних із створенням умов для встановлення міжнародного 

правового режиму нерозповсюдження інформаційної зброї, а 

також введення міжнародно-правової відповідальності за 

використання інформаційно-комунікаційних технологій як зброї 

у військово-політичних цілях, що суперечить міжнародному 

праву, для здійснення ворожих дій і актів агресії, спрямованих 

на дискредитацію суверенітету, порушення територіальної 

цілісності держав, що створює загрозу міжнародному світу і 

безпеці, а також у розробці механізмів урегулювання 

міждержавних конфліктів, що виникають у сфері використання 

інформаційно-комунікаційних технологій. 
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МІСЦЕ ГІБРИДНИХ ЗАГРОЗ  

У СТРАТЕГІЇ БЕЗПЕКИ ЄС 2020 

 

Стратегія безпеки Європейського Союзу (далі – ЄС) була 

розроблена і подана Європейській Раді (далі – ЄР) на розгляд в 

2020 р. Її розробленню передувала низка факторів, які суттєвим 

чином вплинули на формулювання і визначення сучасних загроз, 

серед яких свої місце зайняли і гібридні загрози. 

Якщо звернути увагу, які загальні документи щодо 

забезпечення безпеки ЄС були прийняті раніше, то варто згадати 

такі: 2003 р. – Європейська стратегія безпеки («Безпечна Європа 

в кращому світі»), 2016 р. – «Сильніша Європа. Глобальна 

стратегія зовнішньої політики та політики безпеки ЄС». І вже в 

2020 р. Було запропоновано наступний варіант «Глобальна 

стратегія зовнішньої політики і політики безпеки ЄС».  

Причинами розробки нового варіанту Стратегії, звичайно, 

є міжнародний контекст та недоліки попередніх Стратегій, які не 

врахували цей контекст. Так в передмові до Стратегії 2020 

Європейська Комісія зазначає (далі – ЄК): «Останніми роками 

з’явилися нові та дедалі складніші транскордонні та наскрізні 

загрози безпеці, що свідчить про необхідність тіснішої співпраці 

у сфері безпеки на всіх рівнях. Криза, пов’язана з COVID-19, 

також привернула увагу до європейської безпеки, перевіряючи 

стійкість критичної інфраструктури Європи, готовність до криз 

та системи управління кризами» [1]. 
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З іншого боку, якщо звернути увагу на те, яким чином 

проаналізовані гібридні загрози в Стратегії ЄС 2016 р. 

розуміємо, що місця приділено недостатньо і вже після 

прийняття даної Стратегії в інших документах починається 

розвиток теми гібридних загроз, інструментів їх визначення та 

шляхів боротьби із ними. 

Додамо, що, наприклад, після 2003 р., коли була прийнята 

перша Стратегія, і до 2016 р. відбулося багато значних подій, які 

мали б прямим чином вплинути на розробку документу 2016 р., 

чого не сталося. Так, в Стратегії 2003 р. жодним чином не 

зазначено про гібридні загрози, а в 2016 р. – йде мова про те, що 

такі загрози є і з ними варто боротися, а визначення і джерел 

гібридної загрози не визначено [5]. Але на той момент вже 

тривала гібридна агресія Російської Федерації (далі – РФ ) проти 

України, яка до речі триває від самого початку існування 

незалежної нашої країни з метою підірвати можливість її 

самостійного існування. Крім іншого, такі гібридні акти 

(інформаційні впливи, економічний тиск, направлення 

міграційних до кордонів ЄС)  РФ чинила і щодо ЄС, проте 

відповідним чином це не було відображено в Стратегії 2016 р. 

Після прийняття Стратегії 2016 р. ЄС поглибив і 

вдосконалив нормативно правову базу щодо боротьби із 

гібридними загрозами, і на майже всі ці документи є згадки і 

посилання в Стратегії ЄС 2020: «Спільна структура протидії 

гібридним загрозам – відповідь ЄС», (2016), «Підвищення 

стійкості та посилення можливостей для подолання гібридних 

загроз», (2018), «Звіт про реалізацію Спільної програми протидії 

гібридним загрозам 2016 р. та Спільного повідомлення 2018 р. 

щодо підвищення стійкості та зміцнення можливостей для 

подолання гібридних загроз» (2019), «Картографування заходів, 

пов’язаних із підвищенням стійкості та протидією гібридним 
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загрозам» (2020), «Операційний протокол ЄС для протидії 

гібридним загрозам (EU Playbook)» (2016). 

Варто окремим пунктом наголосити на зв’язку із 

Стратегією НАТО 2030, в якій зафіксовано розуміння не лише 

військових, але й гібридних загроз, і важливості адекватного 

реагування на них. Окремо визначено, що  неможливим є 

повернення до добрих (в бізнесовому плані) відносин з Росією. 

Також в Стратегії НАТО відображене усвідомлення, що Росія 

намагається блокувати рух до НАТО тих країн, які прагнуть до 

нього вступити [4]. Відповідно в цьому плані Стратегія НАТО 

пішла далі Стратегії ЄС, адже в ній визначено небажання РФ 

пускати країни Східної Європи до НАТО та ЄС та неможливість 

повернення добрих відносин із нею. В Стратегії ЄС такі акценти 

відсутні. 

Тож щодо визначення гібридним загрозам, на яке 

посилається Стратегія 2020, то його було сформульовано ще 

2016 р. в «Спільній структурі протидії гібридним загрозам – 

відповідь ЄС»: «хоча визначення гібридних загроз розрізняються 

і повинні залишатися гнучкими, щоб відмічати їх еволюційну 

природу, концепція визначення цього виду загроз має на меті 

охопити суміш примусової та підривної діяльності, звичайних і 

нетрадиційних методів (тобто дипломатичних, військових, 

економічних, технологічних), які можна використовувати у 

скоординований спосіб державними чи недержавними 

суб’єктами для досягнення конкретних цілей, залишаючись 

нижче порогу офіційно оголошеної війни» [3]. Таке визначення є 

достатньо всеохопним і включає багато аспектів: статус джерел 

гібридних загроз (держаний/недержавний актор), їх гнучкість, 

через що не можна надати точне визначення, що вони можуть 

включати традиційні і нетрадиційні методи і є такими, що 

наслідок виконання суміші методів при гібридних загрозах 
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реалізовується не оголошуючи військових дій. В той самий час 

відсутня конкретизація визначення.  

В Стратегії 2020 наголошується, що гібридні загрози 

акцентуються навколо «вразливих цілей» та на створенні 

невизначеності, щоб перешкоджати процесам прийняття рішень. 

Відповідно їх опосередкований вплив має метою дестабілізацію 

ситуацію в організації. «Наприклад, криза COVID-19 стала ще 

одним доказом цього, коли кілька державних і недержавних 

суб’єктів прагнули інструменталізувати пандемію – зокрема, 

маніпулюючи інформаційним середовищем та кидаючи виклик 

основним інфраструктурам. Саме такі дії  ризикують послабити 

соціальну згуртованість і підірвати довіру до інституцій ЄС та 

урядів держав-членів» [1]. 

Визнано, які саме інструменти можуть бути використані в 

якості гібридних: «масові кампанії дезінформації з 

використанням соціальних медіа для контролю політичного 

наративу або для радикалізації, вербування та прямих довірених 

осіб» [1].   

Основна відповідальність у боротьбі із гібридними 

загрозами в Стратегії покладена на держави-члени – через 

внутрішні зв’язки з політикою національної безпеки та оборони, 

але визнано, що деякі вразливі місця є спільними для всіх 

держав-членів, а деякі загрози поширюються через кордони, 

наприклад, спрямовані на транскордонні мережі або 

інфраструктуру.  

Щодо шляху боротьби із гібридними загрозами, то по-

перше, передбачено, що Комісія та Високий представник 

викладуть підхід ЄС до гібридних загроз, який об’єднує 

зовнішній та внутрішній вимір у безперебійний потік та 

об’єднує національні міркування та міркування всього ЄС. По-

друге, боротьба із гібридними загрозами має охоплювати весь 

спектр дій – від раннього виявлення, аналізу, поінформованості, 
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підвищення стійкості та запобігання до кризового реагування та 

управління наслідками. 

 Для оцінки гібридних загроз, їх виявлення визначено такі 

інструменти: ЄК та Європейська служба зовнішніх дій, які 

досліджуватимуть варіанти впорядкування інформаційних 

потоків з різних джерел, включаючи країни-члени, агенції ЄС, 

такі як ENISA, Європол та Frontex. Hybrid Fusion Cell 

залишиться координаційним центром ЄС для оцінки гібридних 

загроз, запропонувавши єдиний фокус для аналізу гібридних 

загроз, створений в рамках Центру розвідки та ситуації ЄС (EU 

INTCEN) Європейської служби зовнішніх дій (EEAS).  

7 грудня 2020 року ЄП прийняв незаконодавчу резолюцію, 

згідно якої його депутати закликали до ефективної імплементації 

та оцінки існуючого законодавства ЄС, пов’язаного з 

внутрішньою безпекою, і наголошують, що політика безпеки 

Союзу має залишатися заснованою на цінностях, на яких був 

заснований ЄС. В ній визнано, що протидія гібридним загрозам, 

які спрямовані на послаблення соціальної згуртованості та 

підриву довіри до інституцій, а також підвищення стійкості ЄС є 

важливим елементом Стратегії Союзу безпеки; тому варто 

посилити співпрацю між державами-членами та покращити 

координацію на рівні ЄС між усіма суб’єктами, щоб протистояти 

цим загрозам [2]. 

Зважаючи на вищезазначені та проаналізовані деталі та 

аспекти Стратегії безпеки ЄС 2020, підсумуємо: Стратегія з 

безпеки ЄС 2020 посилається на визначення гібридних загроз, 

яке розроблено 2016 р., крім того шлях виявлення та боротьби із 

загрозами також розроблено більшою мірою раніше, а в 

Стратегії 2020 його тільки деталізовано. Тому Стратегія 2020 

встановлює інструменти та заходи, які будуть розроблені 

протягом наступних п’яти років для забезпечення безпеки 

фізичного та цифрового середовища. Визначено, що боротьба з 
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гібридними загрозами, які прагнуть послабити соціальну 

згуртованість і підірвати довіру до інституцій, а також зміцнення 

стійкості ЄС є важливим елементом Стратегії Союзу безпеки. 

Ключові заходи включають підхід ЄС до подолання гібридних 

загроз, від раннього виявлення, аналізу, підвищення обізнаності 

та покращення стійкості та запобігання до кризового реагування 

та управління наслідками, інтегруючи гібридні міркування у 

ширшу політику, а ЄК та Високий представник продовжать 

спільне просування цієї роботи у тісній співпраці зі 

стратегічними партнерами, зокрема, з НАТО та G-7. З іншого 

боку види гібридних загроз не розроблено і не вказано, що 

основним джерелом гібридних загроз для ЄС є РФ, що в свою 

чергу може вплинути на якість протидії гібридним загрозам. 

Крім цих недоліків зазначимо, що Стратегію 2020 будуть 

реалізовувати частково через незаконодавчу резолюцію ЄП, 

звертаючи увагу лише на ті аспекти, що ще не були раніше 

впроваджено в практику ЄС. 
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COMMUNICATION COUNTERTING TO TERRORISM  

IN THE EUROPEAN UNION 

 

The problem of terrorism has been and remains one of the most 

acute in modern politics, as well as in political science and historical 

science. In addition to the fundamentally new nature of the danger 

that distinguishes terrorist attacks and countering them from 

traditional military conflicts (the network structure of modern 

terrorism does not allow us to speak of a single adversary for law 

enforcement agencies), terrorist structures have an information and 

communication impact on a number of target audiences, starting with 

citizens and the authorities of those states on whose territory the 

terrorist act is being committed, and ending with potential terrorists 

from among the sympathizers. 

Unfortunately, in modern conditions, information and 

communication strategies for countering terrorism have not been 

fully developed not only in Ukraine, but also in European countries. 

Therefore, it is necessary to generalize the factual material, 

theoretical and practical developments of stakeholders in order to 

develop clear strategies to combat the communication aspect of 

terrorism. This article makes an attempt to analyze the experience of 

the pan-European authorities in the field of communication support 

for the fight against terrorism, paying attention to the problematic 

situations that arise in this area. 

The communication aspect of countering the terrorist threat has 

a long history in Europe. The rise of international organized crime 

and hooliganism by football fans in the 1980s required deeper police 
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cooperation across Europe. Its institutionalization began with the 

1992 Maastricht Treaty. 

The events in the USA on September 11, 2001, led Europe to 

realize the need for a unified toolkit to prevent terrorist attacks. In 

particular, a unified definition of terrorism and general legislative 

norms in relation to it were formulated. An international group of 

experts has drawn up the European Police Commission on Terrorism, 

whose function is to coordinate the exchange of information between 

EU member states [1]. 

After the bombarding in Madrid in 2004, J. Solana, with the 

approval of the EU member states, appointed Giza de Vries the EU 

coordinator for the fight against terrorism. However, the introduction 

of this position does not mean a quick qualitative transition in the 

development of unified strategies for combating terrorism. This can 

be verified by considering the functions of the coordinator. So, the 

coordinator has virtually no authority, his proposals are in the nature 

of recommendations. He does not receive funding from the budget 

and cannot propose bills, he cannot chair meetings of representatives 

of national justice authorities or ministers of foreign affairs, or 

approve the agenda of meetings on the problem of terrorism. Its main 

function is to define the role of the EU in the counter-terrorism 

struggle and to coordinate national policies in this area at the Union 

level. The current EU counterterrorism coordinator is IIkka Salmi. 

The highlighting of information and communication aspects in 

their activities in official documents and in practical affairs of 

European security agencies was largely due to the global challenge 

that was thrown down to the power structures and states on 

September 11, 2001. The communication impact of terrorist attacks 

of this magnitude, along with other factors (the conflicts in 

Afghanistan and Iraq), exposed a deep split not only in the Middle 

East, but also in European societies in their attitude to the problem of 

terrorism. The search for a balance between preserving civil liberties 
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and tolerance in society and ensuring information and 

communication security has become the subject of discussion in 

official publications of the EU security structures for many years and 

influenced the development of its counter-terrorism strategy. 

The basic concept of the fight against terrorism by 

communication is outlined in the EU Counter-Terrorism Strategy, 

adopted in November 2005 by the EU Council. This document 

outlines four main areas of countering terrorism: preventing terrorist 

attacks, protecting the likely targets of terrorists, pursuing terrorists 

and the EU’s response to terrorist attacks. Prevention of the 

radicalization of certain individuals or groups of the population that 

may become part of a terrorist group in the future is considered as the 

main method of curbing the growth of the number of terrorist 

organizations [2]. 

The strategy draws a clear distinction between terrorist 

ideology and religion, the peculiarities of the culture of a particular 

ethnic group. European experts emphasize the need to create a value 

system that will be an alternative to terrorist propaganda. Willingness 

to join a terrorist group differs significantly among different 

individuals, although the motives for resorting to extremist rhetoric 

can be quite similar and even identical, therefore the strategy 

indicates the need to identify propaganda methods, as well as 

conditions provoking the growth of terrorist activity, and effectively 

resist them. 

Of course, it is impossible to eradicate the conditions of 

radicalization of the population by means of communication, in 

particular, such as corruption, deterioration of the economic situation 

associated with the crisis and reflected in the living standards of 

people. Therefore, a change in attitudes towards terrorism is 

inseparable from an adjustment and sometimes a radical change in 

economic and political courses. 
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European security experts acknowledge that globalization has 

made it much easier to translate terrorist ideology into reality. 

International terrorism has replaced national terrorism. In this regard, 

it became necessary to control the movement of citizens and the 

dissemination of information. 

The strategy recognizes as the most effective communication 

mechanism for countering terrorism and spreading terrorist 

propaganda the impact on the world outlook of citizens, especially on 

representatives of “risk groups”, from which new terrorists can be 

recruited. In the context of the new wave of terrorism, propaganda is 

recognized as the core of the problem, which presents conflicts 

around the world as possible evidence of a clash between the West 

and the East. 

Awareness of the terrorist threat as an international problem 

has led to an understanding of the need to create an international anti-

terrorist network together with specialists from the United States and 

third countries. The key priorities in the prevention of terrorism are: 

 development of general principles for discrediting 

“extremist” behavior and combating it, especially with the 

use of the Internet for criminal purposes; 

 targeted interaction with “risk groups”, for example, in 

places of imprisonment, in religious communities, etc., as 

well as the development of a sound legislative framework 

to curb the spread of extremism; 

 development of media and communication strategies to 

better explain EU policies; 

 promoting the principles of civilized governance, 

democracy, measures to improve education and economic 

situation across the EU and through assistance programs of 

the EU member states; 

 development of intercultural dialogue inside and outside 

the EU; 
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 developing a “non-emotional vocabulary” for discussing 

terrorism; 

 continuation of research, sharing the results of analysis to 

comprehend problems and develop tactics for a response 

[2]. 

In general, the EU uses information rather than communication 

management tools. At the same time, there is an awareness of the fact 

that regardless of the content of the message, it is necessary to pay 

attention to the channels and mechanisms of its dissemination and the 

reaction of the audience. The strategy of open communications of the 

pan-European authorities and law enforcement agencies needs, in our 

opinion, the following modifications: 

 development of a unified communication strategy for 

counter-terrorism activities of pan-European institutions 

and its coordination at the national level; 

 consistent institutionalization of communication support 

for counter-terrorism activities both at the European level 

and at the level of national states; 

 development of latent communication chains for 

implementation in the practice of combating terrorism; 

 conducting trainings on communication management in the 

international security system for specialists in the fight 

against terrorism at various levels. 

Summarizing the information and communication components 

of counterterrorism activities carried out by the supranational 

structures of the EU, it can be stated that the main measure of 

countering the communication effect of terrorism is considered to be 

the prevention of the growth of extremist sentiments. It is carried out 

in the tradition of multiculturalism, but often censorship bans or, for 

example, restrictions on the freedom of movement of citizens 

associated with counter-terrorism measures are regarded as violations 

of civil liberties. To cope with this problem, the most effective is the 
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creation of a value system that would prevent EU citizens from 

showing sympathy for terrorists. However, the situation is aggravated 

by the aggravation of protest sentiments associated with the global 

economic crisis, against the background of which the illegal 

identification of the protest movement with terrorist activity is 

possible. Another factor complicating the communication 

counteraction to terrorism is its undoubted communication effect - 

the growth of panic in society, against the background of which 

intolerance towards representatives of other nationalities or religions 

may appear. In order to prevent manifestations of this intolerance, it 

seems justified to widely inform not only law enforcement officers, 

but also ordinary citizens about the mechanisms of the 

communication influence of terrorist groups on public opinion. 
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