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ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕКОВОГО ПРОСТОРУ – ЗАПОРУКА СПІВІСНУВАННЯ В 

ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ 
 
          У статті розглянуто питання пошуку світовою спільнотою  та українською 
державою ефективних моделей безпекового середовища, захисту суверенітету, 
територіальної цілісності в умовах геополітичного протистояння Заходу і Сходу, 
акцентується увага на пріоритетності політико-правових, дипломатичних 
інструментаріїв як складника безпекової парадигми, з’ясовано вплив на ці процеси 
внутрішньої і зовнішньої політики держав, провідних гравців політичної системи, 
проаналізовано глобальні виклики і загрози, необхідність захисту національних інтересів і 
створення моделі колективної безпеки, вказано на доцільність налагодження 
конструктивного співробітництва та взаємодії міжнародних учасників, вироблення ними 
спільних позицій і підходів з метою досягнення мирного безкризового співіснування. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими 
науковими та практичними завданнями. Складні суперечливі процеси, що 
відбуваються в міжнародній системі, а це: конфлікти, конфронтація, військово-політичне 
протистояння, суперництво, боротьба за багатство і владу, ресурси всіх видів – 
потребують посиленої уваги від держав як до спільної, так і власної безпеки, пошуку 
оптимальних механізмів співіснування людей, захисту їхніх прав і свобод. Людство 
вступило в нову фазу свого розвитку, відбувся зсув у міжнародному розподілі влади, який 
кардинально відмінний від попередніх історичних етапів. Нині як ніколи постають 
питання, наскільки безпечним  взагалі є світ, у якому живемо, і чи гарантовано нам 
можливість вільно пересуватися, задовольняти і реалізувати  життєві інтереси? На них  не 
існує однозначної відповіді. Її варто шукати в глибинніших пластах людських стосунків, 
процесах, що відбуваються в міжнародних відносинах,  світовій системі в цілому. 

Україна як складник останньої потребує скорегованих, нестандартних  підходів і 
рішень щодо захисту свого національного інтересу, суверенітету, територіальної 
цілісності, адже нині країна переживає найскладніший період державотворення, і тому 
безпека, готовність протистояти внутрішнім і зовнішнім викликам, повернення 
анексованого Криму, розв’язання конфлікту на Сході України – стає важливим напрямком 
зовнішньої політики, стратегічним завданням українського народу та вітчизняної еліти. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання пошуку ефективних 
механізмів безпеки як для світової спільноти, так і для кожної із держав, моделей 
співіснування і виживання людей вивчали багато зарубіжних і вітчизняних науковців, 
серед них: Ш.Л. Монтеск’є, Бжезинський Зб., Арон Р., Мандрагеля В.А., Полторацький 
О.С., Чорний В., Самойлов О.Ф., Бельська Т.В. та інші. 

Так, Р. Арон у своїй праці «Мир і війна між націями» звертає увагу на те, що пора 
покласти б край ері недовіри й відкрити б еру безпеки. Варті уваги такі роздуми автора, у 
яких ідеться про те, щоб політичні утворення (держави) не прагнули ані розширювати свої 
територіальні володіння, ані побільшувати свої ресурси, матеріальні або людські, ані 
нав’язувати іншим свої інституції, суперничати за землю і за людей, за силу і за ідеї, за 
своє самолюбство, ані втішатися найп’янкішою з перемог – гординею панування [1, с. 
166]. Зб. Бжезинський у «Великій шахівниці» наголошував на тому, що хоча етнічні й 
національні конфлікти вже не загрожують глобальною війною, вони таки загрожують 



миру  у значних частинах земної кулі. Тож маловірогідно, що війна стане старовинною в 
найближчому майбутньому…[3, с. 213]. Досить чітко Бжезинський Зб. висловився з 
приводу зовнішньополітичного курсу держав, який, за його словами, «должен начинаться 
с осознанием того, что «глобализация» по своей сути означает глобальную 
взаимозависимость. Взаимозависимость не гарантирует равного статуса или даже равной 
безопасности всем странам» [4, с. 10]. В. Мандрагеля, узагальнюючи форми, способи, 
методи, інструменти минулих і сучасних конфліктів, протистояння держав, інших 
суб`єктів міжнародного життя,  доходить висновку, що нині по-справжньому 
відбуваються революційні зміни. Різко збільшилась кількість «некласичних воєн» з 
використанням стратегій так званих «непрямих» дій або асиметричних відповідей на 
вражаючу військову, фінансово-промислову та технологічну перевагу  провідних країн 
світу. У комунікативному просторі з’явилися та остаточно закріпилися такі поняття, як 
«революційні війни», «інформаційні війни», «тероризм»,  «спеціальні операції» та інш. [9, 
с. 529]. До цього списку варто додати  ще одне поняття, яке досить часто  стало вживатися 
з початком конфлікту на Сході України, це – «гібридна війна». Бєльська Т.В. у своєму 
дисертаційному дослідженні «Державна політика та державне управління в умовах впливу 
глобального громадянського суспільства» зазначає, що «…сучасний світовий простір 
відзначається зростанням ролі громадянського суспільства у прийнятті важливих 
державних і міжнародних рішень, які  стосуються безпосередньо формування такої 
державної політики та системи управління, яка б сприяла розвитку та забезпеченню 
безпеки суспільства і держави в цілому» [2, с. 1]. 

Виділення нез’ясованих раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на те, 
що кількість фундаментальних праць, що стосуються вищезазначеної проблеми, постійно 
збільшується, на нашу думку, недостатньо вивчені нові реалії, які впливають на 
будівництво безпекового простору як у самій міжнародній системі, так і безпосередньо в 
Україні. Сучасні виклики потребують детального аналізу, систематизації причин і 
розуміння шляхів консолідації зусиль світової спільноти з метою захисту 
фундаментальних прав і свобод, напрацювання конкретних підходів для досягнення 
поставлених цілей. 

Формулювання мети статті. На основі проведеного аналізу, систематизації та 
узагальнення фактів довести доцільність об’єднання зусиль світової спільноти з метою 
формування безпекового мирного простору як у межах самої світової системи, так і в 
межах кожної з держав, запропонувати складники безпекових моделей. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. Трансформаційні процеси, що відбуваються в 
глобалізованому світі, а це: конкуренція, протистояння між провідними політичними 
гравцями, незбалансованість їхніх інтересів, природні й техногенні катастрофи, тероризм, 
масштабна міграція, масові виступи людей на захист своїх прав і свобод, екологічні 
проблеми, наркобізнес, торгівля зброєю – усе це обумовлює необхідність прискореними 
темпами шукати дієві механізми співробітництва і взаємодії, нагального проведення 
докорінних змін у правилах світобудування, пошуку ефективних механізмів побудови 
безпекового простору, який би унеможливлював подальше розгортання ескалації, 
гарантував цивілізовані підходи в розв’язанні сучасних суперечностей, здолав 
несправедливий принцип «сильнішого» та «рівнішого», який несе додаткові загрози 
людству.  

Сучасні процеси суттєво змінюють конструкцію міжнародної системи. Світ стає 
вразливішим, небезпечнішим і взаємозалежнішим  для існування. Посилює цю залежність 
«ерозія державного суверенітету». Держави як провідні актори політичної системи до 
певної міри втрачають свою роль гаранта індивідуальної і соціальної безпеки громадян, 
контроль за значною частиною міжнародних відносин, передусім це стосується таких  
сфер, як туризм, фінанси, інформація, торгівля. Останні перебувають у зоні впливу т.зв. 
«недержавних акторів», до яких можна віднести транснаціональні корпорації, 



неформальні клуби, міжнародні неурядові організації, потужні команди менеджерів, які 
володіють значною автономією у своїх рішеннях, діяльності, здатні вносити корективи в 
міжнародні відносини, встановлюють відмінні від держав правила гри, залишаючись 
безконтрольними як з боку населення так і міжнародних правових інститутів. Це 
своєрідний інтерпланетарний істеблішмент, який володіє масштабними матеріальними і 
людськими ресурсами, використовуючи які, він спроможний до певної міри похитнути 
устої будь-якої держави, насамперед це стосується економічної сфери, реально впливати 
на хід подій, що стосуються політичного складника державного суверенітету. 

Досить важко спрогнозувати дії цих акторів, територію, на якій вони будуть 
відбуватись, і динаміку зростання їхніх «апетитів». Нез’ясованою залишається 
надважлива глобальна проблема: наскільки ця планетарна еліта зацікавлена в розбудові 
безпечного простору для людей. Практика засвідчує, що цим вона не надто переймається, 
а більшою мірою – власним збагаченням і статками. 

Відомо, що міжнародна система функціонує під дією трьох законів геополітики: 
протистояння таласократії  і телулократії (морської та сухопутної стихій), синтезу Суші і 
Моря та прагнення кожної з держав посісти вигідне, якщо не домінуюче, положення у 
світовій системі. Це породжує відкрите або латентне змагання між Заходом і Сходом як 
великими цивілізаційними ареалами. У їхніх просторових межах історично сформувалися 
відмінні цінності, стандарти, ідеологія, віра, моделі співіснування. Проте кожний ареал не 
збудував оптимальну систему виживання, здатну повністю виключити суперництво.  

У всі часи людської історії пошуком способів безпечного співіснування займалися 
держави як основні інститути політичної організації суспільства. Ця проблема набула 
більшої актуальності в епоху глобалізації, політизації економіки, інформаційної та 
технологічної революцій, демократизації. З одного боку, ці процеси відкрили людству 
широкі можливості для розвитку, прогресу, процвітання, водночас зробили світову 
систему надзвичайно вразливою з точки зору тероризму, застосування зброї масового 
знищення, інформаційних атак на свідомість людей. Тому формування безпекового 
простору як ніколи стає актуальним і стратегічним завданням як для самої системи, так і 
держав, незалежно від їхнього географічного розташування, рангу, який вони  посідають в 
ієрархії міжнародної системи. Це продиктовано дією однієї із закономірностей 
міжнародного життя, сутність якої полягає в тому, що зниження рівня безпеки однієї 
держави автоматично понижує рівень самої системи. А найнебезпечнішими виявляються 
ті учасники, які відмовляються від співробітництва, порушують встановлені правила, 
загальновизнані норми і принципи міжнародного права. Тому побудова світового 
безпекового середовища як універсальної моделі, у якій би кожна з держав, її населення 
відчували себе захищеними – стає нагальною потребою для всіх суб’єктів міжнародного 
права й учасників міжнародних відносин. Назрілою є потреба в нових підходах, які б 
дозволяли не тільки реально аналізувати трансформаційні процеси, що змінюються, але й 
могли б виконувати роль операційних інструментів впливу на них з метою зниження 
ризиків, з якими зіштовхнулася міжнародна спільнота. 

Такі підходи та довгострокові зобов’язання учасників повинні сприяти досягненню 
взаємності, поваги, взаємопорозуміння між усіма учасниками. Відомо, що безпека впливає 
на стабільність системи. Якщо перше полягає у відсутності загрози як у реальному вимірі, 
так і латентних її формах, то стабільність розглядається як здатність компенсувати загрози 
в разі їх виникнення за рахунок власних ресурсів. Стабільність напряму залежить від того, 
наскільки міцним є запас взятих зобов’язань учасників, оскільки він сприяє значно 
легшому і швидшому досягненню консенсусу, компромісу  з питань, з яких є розбіжності, 
та врегулюванню суперечностей щодо підходів  і тактики спільних дій. 

Розглянемо окремі моделі безпекових середовищ. Одна з них колективна, з огляду 
на яку безпекове середовище будується на дотриманні універсальних цінностей, 
узгодженні інтересів, формуванні спільних позицій. У межах цих домовленостей учасники 
відмовляються від прямого використання сили один проти  одного і погоджуються 



взаємодіяти в разі виникнення зовнішньої загрози, спільними зусиллями вдосконалювати 
міжнародне право і загальноприйняті норми моралі.  

Індивідуальна безпека формує середовище, у якому кожна з держав забезпечує свій 
суверенітет, територіальну цілісність за рахунок власних ресурсів, налагоджує 
взаємовигідні добросусідські відносини із державами. 

Кооперативна безпека передбачає стримування агресії через створення зустрічних 
загроз і нанесення поразки тому, від кого вона надходить. Сторони прагнуть сприяти одна 
одній у випадку виникнення потенційної загрози.  

Кожній з вище названих форм притаманні свої особливості, відмінності, але 
найголовніше, що вони дають населенню відчуття впевненості, спокою за завтрашній 
день, що власне є найціннішим для кожної людини. Але чи можна взагалі за нинішніх 
умов вибудувати оптимальну систему захисту, яка б виключала політичне, економічне 
суперництво, конфлікти, інформаційні та технологічні війни? Очевидно, що для її 
утворення потрібна ціла низка відповідних умов, виконання яких може бути  ускладнено  
через різні суб’єктивні  й об’єктивні обставини, а саме: моральні, юридичні, інституційні, 
системні, ситуаційні умови. Так, моральні умови не передбачають  застосування сили при 
виникненні спірних питань між державами. Проте в реальному житті, вони порушуються, 
хоча це суперечить основоположним принципам міжнародного права. Держави часто 
використовують саме силовий механізм для з’ясування своїх зовнішньополітичних 
питань, оскільки вище вже зазначалося, що в міжнародній практиці досить часто діє 
неписаний закон «сильнішого» і «рівнішого». 

Юридичні умови пов’язані з діяльністю ООН як універсальної організації, яка 
створена як Центр погодження дій з метою підтримки та зміцнення міжнародного миру і 
безпеки, розвитку дружніх відносин між державами, здійснення міжнародного 
співробітництва в політичній, економічній, гуманітарній, культурній сферах, заохочення і 
розвитку поваги до прав людини основних її свобод. ООН – найбільший дипломатичний 
форум, у межах якого відбуваються консультації, переговори між усіма акторами світової 
політики, її мандат охоплює всі сфери людських стосунків. Для реалізації своїх функцій 
ООН має потужну систему організацій, у її статуті містяться основні принципи 
співіснування, правила міжнародних відносин, механізми ухвалення рішень, розв’язання 
глобальних проблем, шляхи сталого розвитку людства, мирного розв`язання спорів, дії 
при виникненні загрози миру, порушенні миру і у випадку актів агресії.  

 Третя – інституційні умови, що охоплюють повноваження, якими наділена система 
ООН, яка включає, власне, саму ООН, її програмні фонди, а також спеціалізовані 
установи. Це несуча конструкція системи колективної безпеки. До основних інститутів 
ООН належать: Генеральна асамблея, Рада Безпеки, Економічна і Соціальна Ради, 
Міжнародний Суд, Секретаріат. Саме на ці структури покладено виконання функцій ООН, 
а це зміцнення міжнародного миру, пом’якшення міжнародної напруги, скорочення 
озброєння і роззброєння, повага  й дотримання прав  людини й основних свобод тощо.  

Значними повноваженнями, відповідно до Статуту ООН, наділена Рада Безпеки, на 
яку покладено підтримка миру і безпеки, ухвалення як рекомендаційних, так і юридичних 
рішень, визначення існування загроз або акту агресії, запобігання ситуації, яка може 
призвести до  міжнародного конфлікту,  ухвалення рішень щодо застосування збройної 
сили для припинення та ліквідації агресії, створення  системи регулювання озброєнь, а 
при потребі – застосування економічних санкцій проти держав, які несуть найбільшу 
загрозу членам організації. Водночас, незважаючи на досить широкий спектр 
повноважень, реальна ситуація у світі засвідчує, що їх виявилося замало, аби зупиняти 
конфлікти, превентивно діяти у випадках виникнення загрозливих ситуацій, домагатися 
мирним шляхом розв’язувати суперечності, протистояти сучасним викликам, 
використовувати ефективну систему санкцій  стосовно тих, хто порушує встановлені 
правила.  



Виконання четвертої групи умов ускладнено тим, що учасникам не завжди вдається 
вибудувати такий гармонійний міжнародний простір, у якому б не було протистоянь, 
агресії, де б держави за власною ініціативою ухвалювати рішення щодо роззброєння, не 
нарощували військовий потенціал, розвивали взаємовигідні економічні відносини, 
співробітництво та враховували інтереси «недержавних акторів». Щодо останніх, то 
йдеться про впливові міжнародні неурядові організації, міжнародні фонди, 
транснаціональні корпорації, колективні групи (етнічні, релігійні групи, політичні 
об`єднання, виробничі структури, професійні спілки) тощо, які не мають статусу суб’єкта 
міжнародного права, але є складником глобалізованого світу і беруть участь у 
переформатуванні діючих акторів на міжнародній арені, мотивують уряди держав до 
укладання відповідних угод, формують досить активно громадську думку з тих чи інших 
проблем. Світовою спільнотою вплив недержавних акторів явно недооцінений, хоча 
спільно з державами вони можуть виступати як партнери з точки зору формування 
безпекового середовища.  

У межах такого спільного простору, на засадах узгодженості інтересів, формуються 
цінності, які розділяються всіма членами об’єднання, а пріоритетним є принцип 
консенсусу, діють зрозумілі правила гри, виваженість спільної політики і врівноваженість 
учасників  стосовно один  одного. Цей простір – універсальний шлях, яким має рухатися 
світова спільнота. Адже узгодженість інтересів, довгострокові державні зобов’язання і 
спільна діяльність сприяють збільшенню взаємності і взаємопорозуміння, при потребі 
звернутися за допомогою до іншої сторони. 

Щодо ситуаційних умов, то полягають вони в тому, що не всі учасники однаково 
розуміють поняття агресора, ступінь їхньої готовності  йти на ризики, терпіти втрати, 
збитки заради досягнення загальних інтересів, а також здатність оперативно формувати 
такий арсенал, який переважить силу потенційного агресора. 

То в чому ж важкість виконання вищезазначених умов? Очевидно, через те, що 
кожен учасник має  власні цілі, а це, за визначенням Р. Арона, безпека, сила, слава [ 1, с. 
47 ], які ніколи не збігатимуться з інтересами інших акторів. Тоді хто ж з учасників 
міжнародних відносин, організацій готовий взяти на себе додаткові зобов’язання і 
відповідальність за формування глобального мирного простору, убезпечити світ від нових 
потрясінь, загроз, викликів, агресії в будь-якому регіоні. Адже нинішній вразливий світ як 
ніколи потребує захисту, оскільки подальше розкачування цього «людського корабля» 
може призвести до непередбачуваних наслідків. Зазначимо, що виконання такого 
геополітичного завдання не під силу  окремо взятій державі. Потрібні об`єднані зусилля. 
Тільки потужні міжнародні інституції, завдяки своєму статусу і повноваженням, можуть 
не тільки змінити хід історії, але й активізувати дії держав на пошук гнучкіших механізмів 
запобігання конфронтації, агресії, залучення всіх зацікавлених сторін для будівництва 
безпекового середовища, у якому б кожна людина відчувала себе захищеною і 
комфортною. До таких організацій належать: уже вищеназвана ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ. 
Незважаючи на досить  багатоманітну діяльність цих організацій на світових теренах, 
їхніх функцій  виявилося замало, аби запобігати т.зв. «новим конфліктам», «гібридним 
війнам», «терористичним атакам», безпрецедентно масовим потокам мігрантів. Світова 
спільнота потребує  наступальної політики, використання превентивних методів з боку 
цих організацій для запобігання конфліктів, які виникають у різних  регіонах. Важливі 
функції зі збереження миру покладені  на Раду Безпеки ООН. Її рішення повинні 
запобігати агресії в усіх її проявах. Водночас, право вето, яке постійно використовує одна 
з держав, стає стримувальним фактором для оперативного  ухвалення рішень, 
налагодження механізму стримувань і противаг. До того ж  держави, що обираються на 
два роки в Раду Безпеки ООН, також відчувають на собі тиск з боку інших країн і стають 
залежними в ухваленні рішень. Тож на часі перезавантаження цієї структури ООН. Їй 
потрібен  гнучкіший інструментарій легітимних шляхів розв’язання сучасних 
міжнародних суперечностей. 



Зрештою, зазначимо, що значна частина сучасних викликів і загроз потребують 
вирішення не військовими засобами, а цивілізованими прийомами, адже війна, будь-якого 
рівня і масштабу, створює значно більше проблем, ніж вона може їх розв’язати.  

Виокремимо найхарактерніші групи сучасних викликів, які впливають на  світову 
систему, гальмують процеси формування безпекового середовища. Перша пов’язана з 
рухливістю  міжнародної системи. Держави як головні актори міжнародних відносин, які 
володіють монопольними правом на використання зброї і насильства, досить часто 
змінюють своє положення в ієрархії відносин. Подібні зміни найбільше  впливають на 
нових учасників, яким складно адаптуватися до правил у системі. 

Друга пов’язана з нарощенням економічного розриву між країнами, зростанням 
соціального розшарування між народами і соціальними групами. На узбіччя системи 
витісняються бідні країни. Але люди хочуть жити заможно і в достатку вже нині, а не у 
віддаленій перспективі.  Проте не маючи можливостей реалізувати ці потреби, ситуація 
збільшує невдоволення, роздратування, зростання організованої злочинності, тероризму, 
правопорушень. 

Третя група викликів є наслідком науково-технічної революції. Наука та її нові 
досягнення створюють механізми маніпулювання життям і свідомістю людей. Глобальна 
мережа Інтернет, ставши комунікаційним майданчиком для мільярдів людей, відкрила 
безмежні можливості для спілкування, обміну знаннями, інформацією між народами, 
етносами, різними групами соціуму, але  створила ситуацію, коли  багато  процесів усе 
більше виходять з-під контролю державних інститутів, національних еліт, породжуючи 
різноманітні форми залежності. Сучасні комунікації посилюють небезпеку нав’язування 
моделей розвитку без урахування культурної специфіки і конкретних економічних умов 
країн. 

Четверта група викликів пов’язана з перенаселенням планети, що не дозволяє 
міжнародним учасникам повною мірою задовольняти «апетити» й інтереси. Значна 
частина населення починає перетікати в міста. А неконтрольована, позапланова 
урбанізація ламає традиційні устої та інфраструктуру. До того ж неможливість швидко 
адаптуватися до урбанізованого середовища накопичує т.зв. «підривний матеріал», який 
посилює насильство в різних його проявах, продукує  суспільні негаразди. Вище 
перераховані групи викликів  зайвий раз засвідчують нагальну потребу побудови 
безпекового середовища, у якому б люди мали змогу отримувати всі послуги, які їм 
потрібні для життя, і гарантовані важелі захисту своїх прав і свобод. 

Двадцять п’ять років незалежності стали справжніми випробовуваннями і для 
нашої держави. Вона чи не єдина з пострадянських республік, яка переживає найбільші 
потрясіння політичного, економічного, гуманітарного, військового порядку. Період 
становлення незалежності був  спрямований на розбудову інститутів держави та 
громадянського суспільства, пошук інтеграційної моделі, яка б адаптувала нашу країну до 
правил гри світової спільноти. Це роки підйомів і спадів, Помаранчевої революції та 
Гідності, протестів, провальних реформ, тотальної корумпованості чиновників, 
нездатності вітчизняної еліти оперативно реагувати на суспільні запити. Звісно, це далеко 
не повна палітра викликів, які мотивують необхідність докорінних змін у внутрішній і 
зовнішній політиці, перезавантаження державних інститутів з метою збереження 
територіальної цілісності, захисту  національного суверенітету, напрацювання політико-
правових механізмів повернення Криму та розв’язання конфлікту на Сході України.  

Від часу отримання самостійності  Україна шукає механізми захисту національних 
інтересів, використовуючи елементи індивідуальної, колективної і кооперативної моделей. 
Проте для нас кожна з них виявилася неефективною. Як наслідок, анексована Автономна 
Республіка Крим, частина території на Сході України. 

 Аналізуючи основні тенденції, взаємопов’язані явища, що проявились у процесі 
державобудування, можна виокремити декілька стратегічних помилок, яких допустилася 
вітчизняна еліта та за які нині доводиться платити  високу ціну. Зокрема, це її 



непрофесійність (еліти), незнання законів і закономірностей державного будівництва. Це 
призвело до того, що державні інститути, надцентралізована система управління 
виявилися не здатними забезпечити життєдіяльність людей, їхні права і свободи. Узагалі, 
аксіомою для кожної з держав є  надійний захист території і кордонів. Саме вони 
найвразливіший організм держави, який засвідчує її могутність або ж, навпаки, слабкість. 
Кордони  завжди віддзеркалюють внутрішній стан держави з її суспільними процесами. 
Через різні об’єктивні і суб’єктивні обставини країна не спромоглася, відповідно до норм 
міжнародного права, узаконити демаркаційну лінію з усіма сусідніми державами, що 
врешті-решт спрацювало проти неї самої та послабило вітчизняний безпековий простір. 
Тут, очевидно, проігнорована ще одна закономірність міжнародного життя,  яка полягає в 
тому, що експансія здійснюється  в  напрямі найменшого  опору.  Держави завжди  
намагатимуться  приєднати до своєї території найцінніші фізико-географічні елементи: 
берегові лінії  річок, морів, басейни корисних копалин – і досягати в цьому  найкращих 
результатів. Події 2014–2017 років вагоме цьому  підтвердження.   

Важливим політичним кроком для нашої держави, у контексті формування 
безпекового середовища,  стало приєднання 1994 року до Договору про  
нерозповсюдження ядерної зброї. Поступившись статусом ядерної країни, нам  не вдалося  
вибудувати систему захисту, яка б надійно захищала територію, її недоторканність, аби 
нікому  не спадало на думку перекроювати встановлені кордони і порядки. Враховуючи, 
що Україна перебуває в дійсності в стані війни із сусідньою державою, захист 
національних інтересів, території, безпека стають ключовими стратегічними завданнями. 
Додатковим аргументом на користь вищезазначеного є те, що Мінські домовленості, 
Нормандський формат не працюють, не здатні зупинити ескалацію, що постійно 
нарощується, розв’язати конфлікт на Сході України. Нині немає реальних гарантій щодо 
повернення окупованих територій. Цілком можливо, у майбутньому варто повернутися до 
основоположного документа – Будапештського меморандуму 1994 року, і держави, які 
виступали  тогочасним гарантом безпеки, а це Росія, США, Велика Британія, а потім, 
Китай, Франція, повинні продемонструвати послідовність, виконати свою історичну 
місію, привернути увагу всієї світової спільноти до подій, що відбуваються в нашій 
державі з тим, щоб не склалася думка, що відмова від статусу ядерної держави була 
непродуманою стратегічною помилкою вітчизняної дипломатії. На нашу думку, відбутися 
це може при спільному бажанні всіх учасників меморандуму, які будуть готові шукати 
компромісні рішення, і якщо світ дійсно хоче співіснувати за нормами, напрацьованими 
впродовж віків, а не забаганками окремих політиків чи держав, які самочинно прагнуть 
вибудовувати правила гри світобудування. Важливо нині оперативно й об’єктивно 
аналізувати наявні прорахунки, яких припустилися інститути держави, її дипломатичні 
служби  і спрямувати їхню діяльність у річище превентивної дипломатії, оскільки сучасна 
ситуація маскує багато  реальних проблем, з якими зіштовхнулася наша держава. Не 
зайвим буде мати однакове розуміння понять і категорій щодо того, що відбувається в 
країні, а саме: антитерористична операція, збройний конфлікт,  втручання у внутрішні 
справи іншої держави, агресія з боку сусідньої держави, внутрішній конфлікт, 
громадянська війна, зовнішня агресія чи справжня війна. Вітчизняній дипломатичній 
службі варто дати юридичне пояснення Мінських домовленостей – чи є вони міжнародно-
правовим актом, який підпадає під юрисдикцію міжнародного права? Якщо так, то на 
підставі чого вони обов’язкові для виконання однією стороною конфлікту і носять 
рекомендаційний характер для інших учасників? Усвідомлюючи небезпеку, яку несе 
конфлікт не тільки для нашої держави, але і європейського континенту і світу в цілому, 
об’єктивна і неупереджена відповідь  на поставлені запитання дасть можливість назвати 
ситуацію на Сході України своїми іменами та визначити стороною конфлікту сусідню 
державу, яка в подальшому, відповідно до міжнародно-правових норм, повинна бути 
залучена до дипломатичного переговорного процесу. Немає потреби зайвий раз 
підтверджувати або спростовувати очевидні речі, що особливість т.зв. «нових 



конфліктів», а на Сході України саме такий конфлікт, у тому, що вони здатні змінювати 
конфігурацію, «переливатися» на значно більші території й охоплювати досить великі 
масштаби. Тому можна вітати рішення Гаазького суду ООН від 19 квітня 2017 року, у 
якому стверджується, що Росія не спостерігач, а сторона переговорного процесу в 
конфлікті з Україною. Не будемо розглядати цю подію як значну перемогу вітчизняної 
дипломатії, проте вона закладає правове підґрунтя до врегулювання ситуації на Сході 
України [23]. 

Для реалізації цього завдання повинні бути об`єднані зусилля світової спільноти, 
політиків, вітчизняних дипломатів, впливових діячів інститутів Європейського Союзу, 
міжнародних організацій. Безпековий мирний простір – це нагальна вимога часу. Він 
повинен забезпечувати гарантії невразливості державного суверенітету, територіальної 
цілісності, захищати населення від будь-яких посягань, почуття страху, не створювати 
умови для втручання у внутрішні справи, забезпечувати громадянський порядок. Іншими 
словами, це чітко окреслений простір, у якому населення відчуває себе захищеним у 
повному розумінні цього слова, може вільно здійснювати власні плани, задовольняти 
життєві інтереси і потреби, реалізувати власний спосіб життя. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок з цього 
напрямку. Проведений аналіз засвідчує, що сучасна світова система переживає складний 
трансформаційній період. Глобалізація сприяє як зближенню, так і розподілу інтересів 
різних країн, народів, а локальні, регіональні конфлікти, протистояння, неконтрольована 
міграція, тероризм, незбалансованість «апетитів» провідних політичних акторів 
призводить до порушення норм і принципів міжнародного права, робить систему 
вразливою, неконтрольованою, непередбачуваною. Міжнародні відносини нині, до певної 
міри, носять анархічний характер, оскільки немає верховної інстанції, влада якої була б 
загальновизнаною, а рішення носили обов’язковий характер і підкріплювалися 
відповідними примусовими механізмами. Тому «плюралізм суверенітетів» постійно 
зберігає сферу ризику, де кожен учасник ухвалює рішення, базуючись на власних 
пріоритетах і ресурсах. На тлі таких, далеко не партнерських відносин, формуються нові 
феномени взаємин, а співробітництво і конфлікти починають набувати якісно нових ознак 
і співдій. 

Тому для всіх акторів світової системи залишається актуальним пошук політико-
правових, дипломатичних важелів узгодження інтересів на всіх рівнях: регіональному, 
субрегіональному, національному та міжнародному. 

Україна, будучи невід`ємним складником цієї системи, потребує підтримки 
світової спільноти, аби протистояти всім викликам внутрішнього і зовнішнього порядку. 
Зважаючи на те, що незбалансованість дій владних інститутів, корупція і хабарництво, 
неефективність системи управління на всіх рівнях державної машини, що власне призвело 
до втрати частини територій на Сході України, анексії Автономної Республіки Крим, 
формування безпекового середовища для неї стало стратегічним завданням.  

Пріоритетами цієї стратегії виступає так звана «м’яка» або гнучка сила, що 
виключає силові методи, віддаючи перевагу політико-правовим, дипломатичним, 
інформаційним, технологічним інструментаріям. Використання таких підходів повинно 
захистити кожного громадянина від агресора, сформувати в його свідомості потребу 
взаєморозуміння, солідарної відповідальності за долю своєї країни, необхідності захисту її 
суверенітету. 

     Тому в цілому парадигма безпеки, на нашу думку, може включати політичний, 
економічний, дипломатичний, інформаційний, технологічний, екологічний і військовий  
складники, серед них:  

а) політичну волю до  побудови спільними зусиллями територій вільних від 
конфліктів, протистоянь, недовіри, суперництва; 

б) дотримання всіма учасниками принципів міжнародного права, моральних норм; 



в) розширення діалогу між учасниками з метою пошуку превентивних механізмів 
запобігання конфронтації та суперництва між державами, безконтрольного нарощування 
останніми  сили, залучення в цей процес «недержавних акторів», неформальних 
об`єднань, міжнародних клубів; 

г) взаємовигідне співробітництво і співпраця повинні стати пріоритетними в 
міжнародних відносинах, закласти підгрунтя для стану мирного співіснування, який 
знімає напруженість між провідними  державами, створює умови щодо дотримання 
взаємних гарантій безпеки, здатний захистити фундаментальні права і свободи людей, 
будівництво ефективної міжнародної системи стримувань і противаг, що 
ґрунтуватиметься на повазі націй і народів; 
д) ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ як найвпливовіші міжнародні інституції, у статутних 
зобов’язаннях яких визначена підтримка і зміцнення миру й безпеки, потребують 
перезавантаження з тим, щоб вони були спроможними протистояти сучасним викликам і 
загрозам, активно схиляти сторони до співробітництва і взаєморозуміння, залучаючи до 
цього процесу міжнародний арбітраж;  
е) наша держава, для якої статус позаблокової виявився неефективним у контексті 
убезпечення від зовнішньої агресії і тиску, а міжнародні зобов’язання не гарантували 
незалежність, суверенітет, недоторканність кордонів, повинна з урахуванням 
геополітичної ситуації скоригувати підходи щодо національної безпеки, захисту прав і 
свобод громадян. Світова практика засвідчує, що проблеми такого масштабу потрібно 
розв’язувати колективно, створюючи умови, коли геополітичні і геостратегічні інтереси 
учасників – безпекової спільноти не тільки збігатимуться, але й принципово не 
суперечитимуть. А з огляду на європейський вибір України, співробітництво з 
європейською системою безпеки, Північноатлантичним Альянсом (НАТО) можуть 
створити надійне підґрунтя для подолання існуючої кризи у відносинах між сторонами 
конфлікту; 
є) враховуючи, що переговорний процес у межах Мінських домовленостей, 
Нормандського формату не дає відчутних результатів, не став  ефективним політико-
правовим інструментарієм щодо розв`язання конфлікту на Сході України і підриває не 
тільки внутрішній український і європейський мир і безпеку, а й руйнує систему 
міжнародної безпеки, суперечить Заключному Гельсінському акту 1994 року, доцільно 
повернутися до основоположного документа – Будапештського меморандуму 1994 року. 
Держави (Велика  Британія, США, Україна, Росія, а потім, Китай і Франція), які свого 
часу виступали гарантом стабільності, територіальної недоторканності, зобов’язані 
започаткувати новий розширений формат переговорів з метою пошуку дипломатичних 
важелів забезпечення миру в нашій країні. Ключовими принципами, навколо яких має 
розгортатися дипломатична діяльність із зацікавленими сторонами, є деескалація і 
стабілізація, тому що дипломатичні засоби завжди були дешевшими і менш 
ризикованими, ніж застосування військової сили; 
ж) до будівництва вітчизняного безпекового простору повинні долучитися безпосередньо 
правлячий політичний і економічний класи, інститути  політичної системи, 
громадянського суспільств, «мультинаправлена» дипломатія; 
з) безпекововий простір – це не відокремлена територія, вона є невід’ємним складником 
усіх суспільних відносин. Це своєрідне середовище виживання, яке дає шанс людям, 
незалежно від того, які вони мають історичні корені, географічне місце перебування, 
культуру, релігію, тип цивілізацій, відчути себе безпечно в повному розумінні цього слова 
і продовжити свою багатовікову ходу і розвиток; 
и) право на безпечне життя – це природне право, це норма цивілізованого світу, тому що 
всі надбання, багатства, скарби ніщо не варті порівняно з творцем історії, прогресу і 
добробуту – його величністю Людиною. 
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            Nekryach A.I. Safety space formation – guarantee of coexistence in globalized world. 
The article considers the question of finding models of effective security environment by the 
international community and the Ukrainian state, protection of sovereignty, territorial integrity 
under conditions of geopolitical confrontation between East and West, it focuses on the priority 
of political and legal as well as diplomatic instruments as a component of the security paradigm, 
the influence of these processes of internal and foreign policy, of leading players in the political 
system, analyzes the global threats and challenges, the need to protect national interests and 
creation of the model of collective security, gives the desirability of constructive cooperation and 
interaction between international participants, their production of common positions and 
approaches to achieve peaceful crisis-free coexistence. 

Difficult contradictory processes that take place in the international system, as follows: 
conflicts, confrontation, military-political opposition, rivalry, fight for wealth and power, 
resources of all kinds – need an increased attention from the states both to general and their own 
safety, search of optimal mechanisms of coexistence of people, protection of their rights and 
freedoms. Humanity entered the new phase of the development, a change took place in 
international distribution of power, that is cardinally different from the previous historical 
stages. Nowadays more than ever questions appear – how safe in general is the world we live in, 
do we have the guaranteed possibility to move freely, to satisfy and realize our vital interests? 
There is no clear answer. Is should be searched in deeper layers of human relations, processes 
that take place in international relations, the world system in whole. 

Globalization promotes both convergence and differentiation of interests of different 
countries, peoples, and nations. While local and regional conflicts, confrontations, uncontrolled 
migration, terrorism, disbalance in the ‘appetites’ of the leading political actors lead to the 
violations of the international law norms and principles, make the whole system vulnerable, 
uncontrolled and unpredicted. Nowadays international relations are, to certain degree, of 
anarchistic character as there is no supreme authority the power of which should be generally 
acknowledged, and the decisions of which should be of binding character and supported by 
certain compulsory mechanisms. That is why ‘the pluralism of interests’ constantly presupposes 
certain risks where each participant makes decisions based on their own priorities and 
resources. In the framework of such relations, which are far from being cooperative, new 
phenomena of international relations are being formed while cooperation and conflicts acquire 
new qualitative characteristics. 
           Keywords: global community, safety, state, paradigm, geopolitics, safety space, internal 
and external challenges, threat, balanced politics, sustainability.  
            Некряч А.И. Формирование безопасного пространства – залог сосуществования 
в глобализованном мире. В статье рассмотрены вопросы поиска мировым сообществом 
и украинским государством эффективных моделей безопасности среды, защиты 
суверенитета, территориальной целостности в условиях геополитического 
противостояния Запада и Востока, акцентируется внимание на приоритетности 
политико-правовых, дипломатических инструментариев как составляющей 
безопасности парадигмы, выяснено влияние на эти процессы внутренней и внешней 
политики государств, ведущих игроков политической системы, проанализированы 



глобальные вызовы и угрозы, необходимость защиты интересов и создание модели 
коллективной безопасности, указано на целесообразность налаживания 
конструктивного сотрудничества и взаимодействия международных участников, 
выработки ими общих позиций и подходов с целью достижения мирного бескризисного 
сосуществования. 

     Ключевые слова: мировое сообщество, безопасность, государство, парадигма, 
геополитика, пространство безопасности, внутренние и внешние вызовы, угрозы, 
сбалансированная политика, стабильность. 
 


