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СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ 
УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ 

МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ 
 
У статті проаналізовано виклики, що постали 

перед українською зовнішньою політикою, зокрема щодо 
реакції на загрози системі міжнародної безпеки. На основі 
проведеного аналізу зроблено висновок, що серед успіхів 
зовнішньої політики України останніх років можна 
зазначити протистояння російській агресії та тривалій 
гібридній війні, впровадження безвізового режиму з 
Європейським Союзом, продовження співпраці щодо 
впровадження Угоди про асоціацію Україна-Європейський 
Союз, реалізацію кроків щодо євроатлантичної інтеграції. 
Можна стверджувати, що на нинішньому етапі існує 
значний потенціал для подальшої ефективної реалізації 
зовнішньої політики України, зокрема з огляду на сучасні 
виклики регіональної європейської та євроатлантичної 
безпеки. Разом з тим важливо відпрацювати вдале 
використання зовнішньополітичних інструментів для 
відповіді на виклики системі міжнародної безпеки. З цим 
пов’язані подальші перспективи дослідження, які 
стосуються протистояння загрозам міжнародної безпеки 
та успішного врегулювання міжнародних конфліктів, 
зокрема у європейському  регіоні та на пострадянському 
просторі.  
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими та практичними 
завданнями. Зовнішня політика як один з пріоритетних 
напрямків діяльності суверенних держав має захищати їхні 
національні інтереси та сприяти підвищенню загального 
добробуту населення. Для нашої держави традиційно 
посутніми є європейський, євроатлантичний, євразійський, 
близькосхідний та азійський зовнішньополітичні вектори. 
Ефективне планування зовнішньої політики є 
надактуальними на нинішньому етапі, враховуючи 
глобалізаційні процеси та виклики міжнародній безпеці. 
Одним з основних векторів зовнішньої політики України 
на нинішньому етапі є інтеграція до Європейського Союзу. 
Український науковець С. Шергін стверджує, що 
європейська інтеграційна ідея згодом трансформувалась у 
гарантію соціально-економічного зростання та добробуту 
[18, c. 176]. При цьому надзвичайно важливим 
зовнішньополітичним завданням є протистояння російській 
агресії, захист населення на Сході держави і в Криму, а 
також розв’язання конфлікту на Донбасі.    

Проблематика цього питання викликає 
зацікавленість і варто детальніше дослідити сучасні 
виклики зовнішньої політики України в контексті 
формування і розвитку системи міжнародної безпеки.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій на цю 
тему засвідчує зацікавленість аналітиків і дослідників у 
питаннях зовнішньополітичної діяльності України, а також 
урегулювання міжнародних конфліктів і розвитку системи 
міжнародної безпеки. Зокрема, ці питання досліджували С. 
Шергін, С. Корсунський, М. Кулініч, Г. Максак, Г. 
Руденко, С. Толстов, І. Жовква, С. Кара, В. Марковська, О. 
Михайловська, В. Рибак, А. Ротфельд, В. Сомов, А. 
Вареник, Л. Козер, Г. Зіммель, К. Боулдінг, Р. Дарендорф.  

Формулювання мети статті. Метою цієї статті є 
дослідження сучасних викликів зовнішньої політики 



України в контексті формування і розвитку системи 
міжнародної безпеки.     

Завдання статті полягають у виявленні та аналізі 
зовнішньополітичних викликів України на нинішньому 
етапі, аналізі міжнародного співробітництва в галузі 
безпекових питань і формуванні ефективної системи 
міжнародної безпеки. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Згідно із Законом України «Про засади 
внутрішньої і зовнішньої політики» (2010 р., №40, ст. 527 
із змінами, внесеними згідно із Законами №1170–VII від 
27.03.2014 р., ВВР, 2014 р., № 22, ст. 816 і №35–VIII від 
23.12.2014 р., ВВР, 2015 р., №4, ст. 13) зовнішня політика 
України ґрунтується на нижчезазначених принципах: 
суверенна рівність держав; утримання від загрози силою 
або її застосування проти територіальної цілісності або 
політичної незалежності будь-якої іноземної держави; 
повага до територіальної цілісності іноземних держав та 
непорушності державних кордонів; вирішення 
міжнародних спорів мирними засобами; застосування 
Збройних Сил України лише у випадках актів збройної 
агресії проти України; застосування міжнародних санкцій, 
контрзаходів та заходів дипломатичного захисту 
відповідно до міжнародного права у випадках міжнародних 
протиправних діянь, які завдають шкоди Україні, її 
громадянам і юридичним особам [11, с. 1].  

Безперечним є положення, що ефективність 
зовнішньої політики залежить здебільшого від належного 
планування та вибору найоптимальнішого вектора 
розвитку і відповідної стратегії, вміння вдало використати 
наявний міжнародно-політичний контекст. Серед основних 
завдань, які має виконати зовнішньополітичне відомство, 
можна виокремити гарантування економічної, соціальної 
та політично-військової безпеки.  О. Михайловська 
зазначає в цьому контексті: «світова економічна система 



підходить до граничного використання природних 
ресурсів, тому нарощування споживання природних 
ресурсів усіма центрами економічного розвитку 
(аттракторами) одночасно унеможливлено. Щоб 
підтримувати світову конкурентоздатність, аттрактори 
змушені вдаватися або до стратегії ефективнішого 
споживання природних ресурсів, або вони не зможуть 
розвиватися по висхідній» [7, c. 163]. Аналітик В. 
Марковська серед основних політико-економічних загроз 
згадує залежність від імпорту паливно-енергетичних 
ресурсів і матеріалів чи обладнання, що пов’язані з цією 
сферою, критичну залежність імпорту чи експорту від умов 
транспортування, дискримінаційні заходи з боку певних 
країн (за фактом монопольного положення постачальників 
найвикористовуваніших природних ресурсів багато країн 
запроваджує певні механізми, як для оборонної позиції, так 
і для агресивної) [6, c. 155].    

Для досягнення своїх зовнішньополітичних цілей 
Україна налагоджує двостороннє та багатостороннє 
співробітництво з численними державами та 
міжнародними організаціями. Згідно з Державним 
реєстром міжнародних організацій, Україна активно 
співпрацює з такими організаціями, як Організація 
Об'єднаних Націй, Рада Європи, Організація з безпеки і 
співробітництва в Європі, Європейський Союз, НАТО, 
Центральноєвропейська ініціатива, ЮНЕСКО, Організація 
за демократію та економічний розвиток ГУАМ, Світова 
організація торгівлі, Організація економічного 
співробітництва та розвитку, Організація Чорноморського 
економічного співробітництва, Міжнародна організація 
франкофонії (МОФ), Африканський Союз, Економічне 
співтовариство держав Західної Африки (ЕКОВАС) [15, c. 
1].   

Що стосується власне безпекових питань, зокрема у 
європейському регіоні, Україна є учасницею Організації з 
безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) з 1992 року. 



Заключний акт НБСЄ визначив засади співробітництва 
держав у європейському регіоні. Україна сприяє 
посиленню ролі Гельсінського акта, підвищенню 
миротворчого потенціалу ОБСЄ і таким чином зміцненню 
безпеки нашої держави. Україна, зокрема, долучилася до 
пропозиції інших держав-учасниць цієї організації щодо 
посилення співробітництва ОБСЄ з іншими 
трансатлантичними та європейськими структурами, 
зокрема Організацією Північноатлантичного альянсу, 
Європейським Союзом, Радою Європи.   

Серед важливих віх розвитку відносин Україна-
ОБСЄ варто виокремити Будапештську нараду глав держав 
і урядів (1994 рік) та прийнятий на ній Кодекс поведінки з 
військово-політичних аспектів безпеки, Лісабонську 
декларацію (1996 рік) про модель загальної і всеосяжної 
безпеки для Європи XXI ст., Стамбульську декларацію, 
Хартію європейської безпеки і Віденський документ для 
переговорів щодо заходів зміцнення довіри й безпеки (1999 
рік).    

У Кодексі поведінки з військово-політичних 
аспектів безпеки ОБСЄ основний акцент робиться на 
гарантуванні національної безпеки відповідно до спільних 
зусиль щодо зміцнення стабільності в регіоні ОБСЄ і за 
його межами. Ідеться про такі напрями гарантування 
безпеки, як боротьба з тероризмом, посилення довіри, 
роззброєння, реалізація права на індивідуальну й 
колективну самооборону. Лісабонська декларація стала 
фундаментальним документом щодо основ 
загальноєвропейської безпеки. Вона, зокрема, наголошує 
на створенні єдиного простору безпеки. Безпека має бути 
заснована на співпраці держав і ґрунтуватися на 
демократії, верховенстві закону, повазі до прав людини і 
ринковій економіці. Хартія європейської безпеки зазначає, 
що ОБСЄ є ключовою організацією з мирного 
врегулювання суперечок у регіоні та основним 
інструментом у галузі врегулювання конфліктів. 



Роль ОБСЄ є, безперечно, важливою у врегулюванні 
конфлікту на сході України. «Зважаючи на порушення 
Російською Федерацією своїх зобов’язань стосовно 
гарантування територіальної цілісності та суверенітету 
України, її військового вторгнення на територію нашої 
держави та ескалацію напруги в Україні та навколо неї у 
зв’язку з агресивними діями російської сторони, 21 березня 
2014 року за результатами тривалих переговорів держави-
учасниці ОБСЄ прийняли рішення про направлення в 
Україну Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ 
ОБСЄ)» [17, с. 1]. Ця місія повідомляє держави-учасниці 
про безпекову ситуацію в зоні конфлікту, серед іншого 
щодо порушення зобов’язань у межах ОБСЄ, сприяє 
налагодженню діалогу з метою деескалації конфліктної 
ситуації. З метою створення належних умов для роботи 
Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні 14 квітня 
2014 року у Відні було підписано Меморандум про 
взаєморозуміння між Урядом України та Організацією з 
безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) про 
розміщення відповідної місії ОБСЄ [17, с. 1].  

Іншим важливим пріоритетом України у сфері 
зовнішньополітичної діяльності є поглиблення відносин 
стратегічного партнерства з Організацією 
Північноатлантичного договору (НАТО). Принципи 
відносин Україна-НАТО закладені в основоположних 
документах, як Хартія про особливе партнерство між 
Україною та Організацією Північноатлантичного договору 
(1997 року), Декларація про її доповнення (2009 року), 
рішення, ухвалені за результатами засідання Комісії 
Україна-НАТО на рівні глав держав та урядів (2014 року).   

У стратегічній концепції 1999 року зазначалося 
подальше розширення зони відповідальності Альянсу. 
Вона має стосуватися майже всіх регіонів світу в межах 
глобальних завдань організації: протидії розповсюдженню 
зброї масового ураження, підтримки миротворчої 
діяльності, протистояння міжнародному тероризму. 



Документ надає Північноатлантичному альянсу право 
застосовувати військову силу без рішення Ради Безпеки 
Організації Об’єднаних Націй. Цей принцип був 
реалізований 1999 року щодо Югославії, що викликало 
небезпеку для стабільності в регіоні.    

Указом Президента України від 24.09.2014 р. 
№744/2014 уведено в дію рішення Ради національної  
безпеки і оборони України від 28 серпня 2014 року «Про 
невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її 
обороноздатності», яким визначено, що пріоритетним 
національним інтересом України у сфері 
зовнішньополітичної діяльності у 2014 та наступних роках 
є подальший розвиток відносин стратегічного партнерства 
України із США, ЄС і НАТО [17, с. 1]. Відповідно до 
Коаліційної угоди передбачається перехід Збройних сил 
України (до 2019 року) на стандарти Північноатлантичного 
альянсу (STANAG).    

Стратегічне партнерство з НАТО для України є 
посутнім складником курсу на європейську інтеграцію. Це 
є важливим доповненням процесу реформ щодо реалізації 
Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 
Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і 
їхніми державами-членами, важливими реформами 
оборонного та безпекового секторів, оборонно-
промислового комплексу та національних Збройних Сил 
України [10, с. 1]. Однією з головних цілей співробітництва 
Україна-НАТО є реформування українського сектору 
безпеки й оборони. Це має бути зроблене для виконання 
властивих йому завдань як в інтересах держави, так і в 
інтересах забезпечення регіональної і глобальної безпеки, 
сприяння  розвитку Збройних Сил України для реалізації 
завдань оборони України та участі в міжнародних 
операціях і навчаннях; досягнення взаємосумісності 
Збройних Сил України, інших складників сектору оборони 
та безпеки; підвищення конкурентоспроможності 



вітчизняного оборонно-промислового комплексу на 
міжнародному ринку [15, с. 1]. 

Серед основних напрямів співробітництва Україна-
НАТО можна виділити політичний (здійснюється 
Президентом України, Міністерством закордонних справ, 
Радою національної безпеки і оборони України), воєнно-
політичний (організується Міністерством оборони України, 
Апаратом Ради національної безпеки і оборони України та 
іншими причетними органами державної влади України), 
військовий (Генеральний штаб Збройних сил України, 
визначені структури сектору безпеки України), оборонно-
технічний (Міністерство оборони України, суб’єкти 
державного сектору економіки, які беруть участь у 
реалізації оборонно-технічної політики) [15, с. 1]. Варто 
також звернути увагу на співпрацю Організації 
Північноатлантичного альянсу з Європейським Союзом у 
питанні врегулюванні міграційної кризи, зокрема щодо 
моніторингу нелегальної міграції [12, с. 2].   

Щодо нещодавніх успіхів української дипломатії 
можна зазначити, що на підтвердження зусиль України 
щодо долучення до системи євроатлантичної безпеки 
Північноатлантичний альянс офіційно визнав за Україною 
прагнення до набуття повноцінного членства в організації 
в березні 2018 року [8, с. 1]. Це означає, що Україна набула 
статусу держави-аспіранта вступу до 
Північноатлантичного альянсу.   

Щодо подальшої регіональної співпраці варто 
виокремити відносини України з країнами Чорноморського 
регіону. Ці багатосторонні відносини є важливим 
економічним і політичним прецедентом у реалізації 
перебудови регіональної системи безпеки і співробітництва 
[14, c. 248]. Щодо стану співпраці України в рамках 
Організації Чорноморського економічного співробітництва 
(ОЧЕС) наша країна бере активну участь у роботі 
допоміжних органів ОЧЕС, а також її інституцій – 
Парламентської асамблеї Чорноморського економічного 



співробітництва, Чорноморського банку торгівлі та 
розвитку та Міжнародного центру чорноморських 
досліджень. 

Україна бере активну участь у діяльності 
Організації Чорноморського економічного співробітництва 
щодо боротьби з організованою злочинністю –ця робота 
відбувається в межах відповідної Робочої групи та Мережі 
офіцерів зв’язку із боротьби з організованою злочинністю 
[9, с. 1]. На цьому напрямку Організація Чорноморського 
економічного співробітництва налагодила зв’язки з  
Управлінням Організації Об’єднаних Націй з питань 
боротьби з наркотиками та злочинністю (УНЗ ООН) та 
Міжнародною організацією міграції  (МОМ) [9, с. 1].  

У питанні співробітництва Організації 
Чорноморського економічного співробітництва з 
подолання наслідків надзвичайних ситуацій Україна також 
є одним з активних членів цієї структури. 2008 року в 
Одесі Робоча група ОЧЕС зі співробітництва в 
надзвичайних ситуаціях ухвалила базові документи зі 
створення Мережі офіцерів зв’язку з надзвичайних 
ситуацій [9, с. 1]. Реалізуються заходи з налагодження 
співробітництва зі структурами Організації Об’єднаних 
Націй і Міжнародною федерацією товариств Червоного 
Хреста та Червоного Півмісяця. Останнє головування 
України в Організації Чорноморського економічного 
співробітництва проходило у період від 1 січня до 30 
червня 2013 року відповідно до передбаченого Статутом 
ОЧЕС порядку ротації та було спрямоване як на 
підвищення ефективності та забезпечення поточної 
діяльності Організації, так і на реалізацію завдань та 
інтересів, пріоритетних для України  [9, с. 1]. Наступне 
головування України в Організації Чорноморського 
економічного співробітництва відбулося 2017 року. З 1 
січня 2018 року головування в ОЧЕС було урочисто 
передано вірменській стороні.  



Щодо формування ефективних коаліцій і долучення 
до розбудови ефективної системи міжнародної безпеки, 
варто виокремити відносини стратегічного партнерства 
України з іншими державами. І. Жовква стверджує, що 
класифікувати відносини стратегічного партнерства 
України доволі непросто – з певною часткою умовності 
можна виділити дві основні категорії існуючих 
стратегічних партнерів України. Першою з них є категорія 
партнерів, відносини з якими були закріплені в політично 
та юридично зобов’язальних двосторонніх документах 
(деклараціях, заявах, договорах). Номінально до цієї 
категорії належать Польща, Росія, Узбекистан, Болгарія, 
Азербайджан, США, Туреччина, Бразилія [3, с. 39]. Утім 
нинішні відносини з Російською Федерацією, які 
регулюються Договором про дружбу, співробітництво і 
партнерство між Україною і Російською Федерацією від 
1997 року, надзвичайно ускладнені територіальними та 
політико-економічними конфліктами. До другої категорії 
партнерів зараховуються ті, відносини з якими були 
проголошені в усних заявах у перебігу двосторонніх 
візитів. Таких партнерів у певні періоди було проголошено 
близько двадцяти [3, с. 39].    

Щодо ефективності реалізації зовнішньої політики 
України останніми роками варто згадати дослідження 
«Українська призма: зовнішня політика 2016», проведене 
громадською організацією «Рада зовнішньої політики 
«Українська призма» за підтримки Фонду ім. Ф. Еберта. 
Для оцінювання 2016 року було обрано 45 напрямів 
зовнішньої політики України, поділених на тематичні 
блоки. Для індикатора «Стратегічне бачення» базою для 
аналізу було обрано: Закон України «Про основи 
внутрішньої і зовнішньої політики», Стратегію 
національної безпеки України, Воєнну доктрину України, 
Стратегію Україна-2020, Енергетичну стратегію-2035, 
двосторонні угоди стратегічного характеру, плани дій, 
операційні плани на виконання вказаних, інші концепції та 



стратегії, які можуть бути схвалені [16, c. 10]. Для 
індикатора «Результати» базою для аналізу стали 
міжнародні угоди та меморандуми, укладені за 
відповідним напрямком зовнішньої політики, інформація 
щодо діяльності Кабінету Міністрів України, Адміністрації 
Президента України, Міністерства закордонних справ 
України та інших відповідних міністерств і відомств, 
Верховної Ради України, статистика торговельно-
економічних відносин, інформаційні та аналітичні 
матеріали за результатами зустрічей, засідань тощо [16, c. 
11].   

Отже, 2016 року інтерес до зовнішньої політики з 
боку головних політичних суб’єктів зосереджувався 
переважно на питаннях, пов’язаних з консолідацією 
міжнародної підтримки щодо протидії російській агресії, 
окремих аспектах здійснення міжнародної торгівлі та 
зовнішньоекономічної діяльності, реалізації Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС, виконання вимог 
безвізового діалогу, співпраці з Організацією 
Північноатлантичного альянсу та ключовими іноземними 
державами [16, c. 15]. До певної міри можна стверджувати, 
що ці тенденції тривали і 2017 року. 

Щодо позиції Президента України щодо 
пріоритетних напрямків зовнішньої політики і безпекових 
питань варто згадати промову під час Мюнхенської 
конференції з питань безпеки 2018 року. Зокрема, основні 
її тези полягають у тому, що гібридна війна, яку веде Росія, 
поступово перетворюється в повномасштабну світову 
гібридну війну, підвищення оборонного потенціалу 
України збільшить ціну російської агресії; підтримуючи 
Україну, держави-учасниці міжнародних відносин 
захищають власний суверенітет, територіальну цілісність і 
незалежність [2, c. 1]. 2017 року на 53-й Мюнхенській 
конференції з безпеки головною загрозою Європи було 
визнано Росію. Сполучені Штати Америки наполягали на 
збільшенні оборонних бюджетів країн НАТО, гарантуючи 



безпеку для Європи, утім на 2017 рік лише 4 країни – 
Велика Британія, Греція, Естонія і Польща мають 
військовий бюджет у 2%, як і домовлялися попередньо, у 
США цей відсоток значно більший – 3,61% [2, c. 1].    

Зрештою, як стверджують автори дослідження 
«Українська призма: зовнішня політика 2016», необхідно 
відмітити певну вибірковість у питаннях зовнішньої 
політики України з боку основних політичних суб’єктів. 
Жодна політична сила на рівні офіційних заяв чи програм 
не пропонувала системного підходу до зовнішньої 
політики, офіційного закріплення стратегічних пріоритетів, 
стратегій щодо окремих напрямків зовнішньої політики; 
відчувалося зосередження тільки на нагальних питаннях, 
що потребують часом кризового менеджменту [16, c. 16]. 
Уміння ефективно відповідати на виклики в рамках 
кризового менеджменту є, безперечно, важливим для 
політиків і, зокрема, фахівців у галузі міжнародних 
відносин, утім пріоритетною має бути розробка і 
дотримання стратегічних зовнішньополітичних планів.  

Найскоординованішими напрямками 2016 року 
можна вважати європейську та євроатлантичну інтеграцію, 
протистояння російській агресії. Позитивно на подальшу 
інституціоналізацію європейського та євроатлантичного 
напрямку зовнішньої політики вплинуло створення посади 
віце-прем’єра з питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції та призначення на посаду І. Климпуш-Цинцадзе, 
а серед негативів можна відмітити, що в середині 2016 
року Урядовий офіс з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції протягом декількох місяців 
перебував у дійсності без керівництва через 
реструктуризацію та зміну управлінської команди [16, c. 
16].  

У сфері європейської інтеграції основним 
документом залишається Угода про Асоціацію між 
Україною та Європейським Союзом, зі вступом у силу 
частини про «Торгівлю та суміжні питання (ГВЗВТ)» з 1 



січня 2016 року, і відповідний план уряду з її реалізації на 
2014–2017 роки. Також було схвалено Стратегічний 
оборонний бюлетень і Концепцію державної цільової 
програми реформування та розвитку оборонно-
промислового комплексу на період до 2020 року, які 
передбачають адаптацію до стандартів Організації 
Північноатлантичного альянсу та посилення співпраці з 
країнами-членами НАТО [1, c. 1].     

В умовах агресії Російської Федерації щодо 
України, яка призвела до незаконної анексії території 
Автономної Республіки Крим 2014 року Україна внесла на 
розгляд європейської сторони пропозицію щодо 
започаткування в Україні моніторингової місії ЄС у рамках 
Спільної політики безпеки та оборони (СПБО). 22 липня 
2014 року Радою Європейського Союзу із закордонних 
справ було схвалено рішення щодо розгортання 
Консультативної місії Європейського Союзу з 
реформування сектору цивільної безпеки України (EU 
Advisory Mission for Civilian Security Sector Reform Ukraine 
(EUAM Ukraine) [1, c. 1]. Експерти також звертають увагу 
на необхідність ефективної консолідованої політики 
безпеки в Європі між Організацією Північноатлантичного 
альянсу (НАТО), Організацією з безпеки і співробітництва 
у Європі (ОБСЄ), Організацію договору про колективну 
безпеку (ОДКБ) та у дещо меншій мірі – з Організацією за 
демократію та економічний розвиток ГУАМ [4, с.1].  

2016 та 2017 роками найвідчутнішим результатом 
зовнішньополітичних зусиль України на тлі зміни 
міжнародного політичного контексту стало збереження 
єдиної трансатлантичної позиції щодо продовження тиску 
на Російську Федерацію. Зокрема, протягом 2016 року 
були подовжені та посилені санкції з боку Європейського 
Союзу, Сполучених Штатів, Канади та інших держав – це 
можна вважати результатом спільних зусиль голови 
держави, очільників уряду, парламентарів і дипломатів з 
використанням різного інструментарію впливу [16, c. 21]. 



Найменш результативними, на думку авторів дослідження, 
були відносини України з Росією, країнами Центральної 
Азії, Китаєм, Іраном, Молдовою. Незадовільно спрацювала 
українська сторона також у питаннях участі в 
Європейському енергетичному співтоваристві та в 
питаннях зміни клімату, навіть незважаючи а ратифікацію 
Паризької кліматичної угоди [16, c. 21]. 

З огляду на суспільно-політичну ситуацію в Україні 
та продовження конфлікту на Донбасі варто звертати увагу 
на потенціал міжнародних організацій. На думку 
польських експертів, саме Організація з безпеки і 
співробітництва у Європі може стати найефективнішим 
посередником для розв’язання цього конфлікту [13, с.1].     

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок з цього напрямку. Зважаючи на 
результати дослідження, можна констатувати, що перед 
українською зовнішньою політикою постало чимало 
викликів, зокрема щодо відповіді на загрози системі 
міжнародної безпеки. На основі проведеного аналізу 
можна дійти висновку, що серед успіхів зовнішньої 
політики України останніх років можна зазначити 
протистояння російській агресії та тривалій гібридній 
війні, упровадження безвізового режиму з Європейським 
Союзом, продовження співпраці щодо впровадження 
Угоди про асоціацію Україна-Європейський Союз, 
реалізацію кроків щодо євроатлантичної інтеграції. Можна 
стверджувати, що на нинішньому етапі існує значний 
потенціал для ефективної реалізації зовнішньої політики 
України, зокрема з огляду на сучасні виклики регіональної 
європейської та євроатлантичної безпеки. Разом з тим, 
важливо відпрацювати вдале використання 
зовнішньополітичних інструментів для відповіді на 
виклики системі міжнародної безпеки. З цим пов’язані 
подальші перспективи дослідження, які стосуються 
протистояння загрозам міжнародної безпеки та успішного 



врегулювання міжнародних конфліктів, зокрема у 
європейському  регіоні та на пострадянському просторі.  
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Taranenko A.H. Сurrent challenges of Ukrainian 

foreign policy in the context of international security system 
development. Foreign policy as one of the priorities of 
sovereign states’ activity should protect their national interests 
and promote the welfare of the population. For our country the 
most significant foreign policy vectors are traditionally the 
European, Euro-Atlantic, Eurasian, Middle Eastern and Asian 
ones. Effective foreign policy planning is particularly relevant 
at the current stage, taking into account dynamic globalization 
processes and challenges to international security. One of the 
main vectors of Ukraine's foreign policy at the present stage is 
integration into the European Union. At the same time, an 
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extremely important foreign policy task is to confront the 
aggression of the Russian Federation, protect the population of 
the Eastern region of the country and the Crimea, as well as 
settle the conflict in the Donbas. 

These research issues are of particular interest and it is 
worth exploring in detail the current challenges of Ukraine's 
foreign policy in the context of the development of international 
security system. Analysis of foreign and Ukrainian scientific 
resources regarding this topic demonstrates the interest of 
analysts and researchers in Ukraine's foreign policy issues, as 
well as in settlement of international conflicts and the 
development of the international security system. 

In 2016 and 2017, the most tangible results of Ukraine's 
foreign policy efforts in view of changes in the international 
political context was keeping the common transatlantic stance 
on continuing pressure on the Russian Federation. In 
particular, during 2016 sanctions were extended and 
strengthened by the European Union, the United States of 
America, Canada and others participants of international 
relations. This can be considered a result of joint efforts of the 
head of state, government leaders, parliamentarians and 
diplomats using different tools of influence. 

In the research results, it can be stated that currently 
there is a number of challenges facing the Ukrainian foreign 
policy, in particular regarding the response to threats to the 
international security system. On the basis of the analysis, one 
can conclude that among the successes of Ukraine's foreign 
policy in recent years one can mention the confrontation to 
Russian aggression and the long hybrid war, introduction of a 
visa-free regime with the European Union, continuation of 
cooperation on the implementation of the Association 
Agreement Ukraine-European Union, implementation of steps 
towards Euro-Atlantic integration. It can be stated that at the 
present moment there is considerable potential for further 
efficient development of Ukraine's foreign policy, in particular 
in view of the current challenges of regional European and 



Euro-Atlantic security. At the same time, it is important to work 
out the successful utilization of foreign policy instruments to 
respond to challenges of the international security system. 
These aspects are linked to further research prospects that 
address the threats to international security and successful 
resolution of international conflicts, in particular in the 
European region and in the post-Soviet space.  

Keywords: international security, Organization for 
Security and Cooperation in Europe (OSCE), European Union 
(EU), North Atlantic Treaty Organization (NATO), foreign 
policy, national interest, conflict resolution, Euro-Atlantic 
integration.  

 
Тараненко А.Г. Современные вызовы  внешней 

политики Украины в контексте развития системы 
международной безопасности. В статье 
проанализированы вызовы, возникшие перед украинской 
внешней политикой, в частности относительно реакции 
на угрозы системе международной безопасности. На 
основе проведенного анализа можно сделать вывод, что 
среди успехов внешней политики Украины последних лет 
можно отметить противостояние российской агрессии и 
длительной гибридной войне, внедрение безвизового 
режима с Европейским Союзом, продолжение 
сотрудничества по внедрению Соглашения об ассоциации 
Украина-Европейский Союз, реализация шагов по 
евроатлантической интеграции. Можно утверждать, 
что на нынешнем этапе существует значительный 
потенциал для дальнейшей эффективной реализации 
внешней политики Украины, в частности, учитывая 
современные вызовы региональной европейской и 
евроатлантической безопасности. Вместе с тем, важно 
удачно использовать внешнеполитические инструменты 
для ответа на вызовы системе международной 
безопасности. С этим связаны дальнейшие перспективы 
исследования, касающиеся противостояния угрозам 



международной безопасности и успешного урегулирования 
международных конфликтов, в частности в европейском 
регионе и на постсоветском пространстве. 

Ключевые слова: международная безопасность, 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ), Европейский Союз (ЕС), Организация 
Североатлантического договора (НАТО), внешняя 
политика, национальный интерес, урегулирования 
конфликтов, евроатлантическая интеграция. 

 



 


