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Українська криза та  архітектура  
світової безпеки

Криза нормативності, крах нормативної культури, «карамазівська» і нова, пост-
модерністська, «вседозволеність», – ці проблеми давно вже стали найбільш обговорю-
ваними в інтелектуальних колах як у Західному світі, так і на Сході, Півдні. Написані сотні 
філософських і культурологічних робіт, романів і новел. Майстри сучасного мистецтва 
своєї радикальністю та образотворчим «Філософізмом» затьмарили класиків. Правда, 
швидше ринковою ціною робіт, ніж глибиною.   

Це вже було. Крах старих ідолів і традицій сприймався як кінець світу. Так і зараз – 
масові дійства в інформаційному суспільстві стали частиною самого інформаційного 
суспільства, коливанням «психоінформаційного тіла», але ніяк не його зміною. 

Норма – це ж не писаний у законодавстві імператив. І не вагові гирьки. Це межі, межі 
людських відносин, що визначають допустиме – в особистому, суспільному, діловому, 
політичному. Культурні норми вміщують в себе моральність, але – ширше моралі, й це 
окрема тема. В даному випадку якраз на вістрі – найглибша моральна криза суспіль-
ства, руйнування кордонів допустимого, що поставило під питання саму його здатність 
до виживання. 

Криза нормативності – ознака війни. Оголошеної і неоголошеної, «гарячої» або «хо-
лодної», а тепер – вже й соціо-культурної, психо-інформаційної, військово-психологічної 
(«гібридної», «молекулярної» ...)

Криза нормативності і початок розпаду рівноважної суспільної системи (простіше – 
товариства) призводить до того, що аномалії – вбивство, злодійство, брехня, зрада, ци-
нізм – перестають сприйматися як неприйнятність, небезпека, ненормальність. Де віру 
і любов підміняють ритуалом, розплачуючись духовною еклектикою і пристосуванством.

Самоорганізована нормативна культура – це, якщо хочете, і є головний виклик нашо-
го часу. Вміщає в себе проблеми кризи нормативності, пошук нової духовності, Новий 
Гуманізм і Нове Відродження. Це здатність кожної Особистості не тільки сліпо приймати 
ззовні, а й свідомо виробляти моральну норму, укріплювати і вдосконалювати мораль і 
культурні кордони.

Культура Нового гуманізму, Нового Відродження, Нового (Другого) Модерну – проти 
кризи нормативності, естетики потворного, проти народжених примітивним пост-
тоталітарним капіталізмом української обивательської Байдужості та Беззаконня.

Андрій ЄРМОЛАЄВ,
директор інституту
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УКРАЇНСЬКА КРИЗА СВІТОВОЇ БЕЗПЕКИ 
Сергій Льовочкін 

система глобальної безпеки показала своє безсилля під збройними прицілами анонімних 
«вєжлівих людєй» і «зелених чоловічків». У нас на очах розгортається «гібридна війна» сучасної 
епохи, до якої і Україна, і світ виявилися неготовими. Анексія криму, події на сході країни по-
ставили великий знак питання щодо ефективності системи світової безпеки. чи знайде світо-
ве співтовариство відповідь на цей новий виклик? як забезпечити мир і національну безпеку в 
сучасній Європі? Від відповідей на ці запитання залежить сьогодення й майбутнє українського 
державного проекту. 

Нині Україна переживає кризу державності. Вперше за історію незалежності наша країна стала 
об’єктом зовнішньої агресії. Втрачено Крим. Після одеських і маріупольських подій, псевдорефе-
рендумів на Донбасі посилюється загроза відторгнення нових територій на Сході та створення 
вогнищ нестабільності на Півдні держави. З першими пострілами ми почали швидко наближатися 
до «точки неповернення», до межі, яку не маємо права перетнути. На жаль, ми змушені конста-
тувати, що нас штучно підштовхують до цього сценарію.

На Україну здійснюється масований зовнішній тиск: інформаційно-пропагандистський, еко-
номічний, військовий. Події останнього часу свідчать про абсолютну непідготовленість державних 
інституцій до протидії внутрішнім і зовнішнім викликам. А разом з тим – про вкрай низьку ефек-
тивність методів забезпечення міжнародної безпеки. Інститути світової колективної безпеки, що 
залишились у спадок від часів холодної війни – протистояння двох ідеологічних таборів, – у сучасних 
умовах виявилися недієздатними. 

УкРАїнський ВиМіР сВітОВОї кРизи

Україна і світ зіткнулись з агресією нового типу. Військова її складова відійшла на другий план. 
Головними ударними силами агресії стали «гуманітарна» інтервенція, активне залучення «п’ятої 
колони», домінування Росії в інформаційній сфері. 

Україна виявилася нездатною дати адекватну відповідь на зовнішні зазіхання. Одна з причин – 
роз’єднаність суспільства, громадянська незрілість, різновекторний патріотизм. Події на Майдані 
дали поштовх до подолання цих проблем, але українське суспільство перебуває лише на початку 
цього шляху. 

Свій внесок у погіршення ситуації робить влада – політична верхівка виявилася неспроможною 
до компромісу і створення нових форматів діалогу. Ставка виключно на силові методи в рамках 
антитерористичної операції не спрацювала. Натомість поглибилася криза довіри між центром та 
регіонами, нагнітається атмосфера ворожості в суспільстві. Вочевидь, намагання однієї з політичних 
сил монополізувати владу й утримати її за будь-яку ціну ускладнює національне примирення. У 
результаті українське суспільство залишається роздробленим і дезорієнтованим перед обличчям 
зовнішньої агресії та ворожих інформаційно-пропагандистських впливів. Найбільш руйнівним чином 
наслідки кризи влади позначилися на державних інституціях, що забезпечують національну безпеку.

Нині сектор безпеки та оборони є дзеркалом політичних і економічних проблем держави. 
Його ефективне функціонування мало б бути запорукою існування України, її суверенітету. Але 
система виявилася неповороткою, наскрізь корумпованою, застиглою у пострадянських (хоча, 
будьмо відверті, – подекуди власне радянських) ціннісних та управлінських рамках. 

Збройні сили України впродовж років готувалися до війни індустріальної епохи. Натомість сьо-
годнішня «гібридна війна» здійснюється військовим противником силами нерегулярних озброєних 
формувань та анонімних військових підрозділів. Ця війна сучасної епохи виявилася жорстоким 
викликом для політичного й військового командування. Відсутність відкритого протистояння, вико-
ристання нових тактик, дезінформації, створення за короткий час атмосфери паніки й загрози, 
використання живого щита з мирних мешканців продемонстрували безпорадність армії у війні 
нового типу. Як наслідок – на початку інтервенції ЗСУ були в стані розгубленості. Військова верхів-
ка за активної «підтримки» політичного керівництва не змогла або не схотіла віддавати адекватні 
фахові накази. 
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Вразливим виявився економічний сектор. Слабка диверсифікація ринків збуту української про-
дукції, прив’язаність до російського ринку важливих секторів вітчизняного господарства, відсутність 
альтернативних джерел постачання ресурсів – усе це перетворилося на питання національної 
безпеки. Промисловість, інфраструктура залишаються енерговитратними й малоефективними. 
Активне використання Росією важелів економічного тиску призводить сьогодні до відтоку капіталу, 
безробіття, зростання комунальних тарифів.

Відсутність адекватної інформаційної та культурної політики спричинила культурну окупацію 
свідомості значної частини громадян. Зусиллями пропаганди була нав’язана штучна проблема 
дискримінації російськомовного населення, страх перед ефемерною загрозою «бандерівщини». 
Український інформаційний простір без належного російськомовного й англомовного контенту 
виявився замкненим, неконкурентним, не готовим донести українську позицію до світової спільноти. 
Світ під впливом російської інтерпретації реальності не відразу відреагував на конфлікт і «прокинув-
ся» лише тоді, коли анексія Криму стала доконаним фактом. Громіздка бюрократична машина 
високорозвинених демократій виявився безсилою перед атакою однієї окремо взятої країни. 

сВітОВий ВиМіР УкРАїнськОї кРизи

Анексія Криму, підтримка так званих сепаратистських рухів на Сході України Росією стали 
можливими лише в умовах безпорадності міжнародних безпекових інститутів та послаблення 
регуляторної функції міжнародного права. 

Українське питання в черговий раз показало, як «сила права» програла «праву сили». І хоч би 
скільки бюрократична система інститутів колективної безпеки шукала причини поразки, факт за-
лишається очевидним. Дії Росії з анексії Криму стали прямим порушенням базових принципів і 
норм міжнародного права. І, на жаль, безкарним.

Ідеться насамперед про порушення Статуту ООН (ч. 3 і 4 ст. 2) та Заключного акта Наради з 
безпеки та співробітництва в Європі 1975 року, що зобов’язують країни-підписанти відмовитися від 
застосування сили й погрози силою, вирішувати міжнародні спори мирними засобами.

Виявилася нікчемною вся база двосторонніх україно-російських договорів. Зокрема і базовий 
Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією, укла-
дений у травні 1997 року. Всі взаємні зобов’язання, гарантії та запевнення у повазі до суверенітету 
та територіальної цілісності були з легкістю перекреслені діями нинішнього керівництва РФ.

Не спрацювали міжнародно-правові гарантії, надані Україні 1994 року за Будапештським ме-
морандумом у зв’язку з приєднанням до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Відтак 
цей меморандум перетворився на історичну пам’ятку «мистецтва дипломатії» і став черговою 
демонстрацією безсилля «гарного наміру» перед рішучістю агресора. 

Намагання держав-гарантів – США й Великої Британії – задіяти міжнародний механізм реагування 
на кризу через звернення до Ради безпеки ООН (що, зокрема, передбачено ст. 4 Будапештського 
меморандуму) прогнозовано виявилися марними. Підсумком бурхливих обговорень на Радбезі 
стало вето Росії, яка володіє цим правом як постійний член Ради безпеки ООН.

Втішною, але неефективною перемогою української дипломатії стало ухвалення резолюції 
щодо української кризи на засіданні Генеральної асамблеї ООН 27 березня 2014 року. Те, що 
міжнародне співтовариство відмовилося визнавати кримський «референдум» (100 голосів проти 
11), стало підтвердженням справедливості позиції України. Проте, з огляду на рекомендований 
(рекомендаційний?) характер резолюцій ГА ООН, прямих наслідків для Росії ухвалення цього до-
кумента не мало.

Втручання регіональних безпекових структур було запізнілим і поки що не змогло істотно впли-
нути на ситуацію. 

Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) діє на основі дотримання консен-
сусу, що означає ухвалення рішення за згоди всіх держав-учасниць. Тому відмова Росії як однієї з 
країн-членів створила проблеми для ефективного включення ОБСЄ у врегулювання кризи в україно-
російських відносинах. Лише додаткові зусилля країн-гарантів змусили зрушити процес з «мертвої 
точки» й напрацювати пакет першочергових ініціатив для врегулювання кризи. Що ж до НАТО, то 
його можливості у випадку України обмежені Статутом, що передбачає колективні гарантії без-
пеки лише для країн-членів. 

ВикЛики «гібРиднОї» Війни сУчАснОї епОхи, нА які МАють дАти ВідпОВідь УкРАїнА і сВіт

Першочерговим завданням на сьогодні є, безперечно, створення умов для мирного врегу-
лювання нинішньої кризи. Лише мир і консолідація суспільства відкриють шлях до повернення 
України на траєкторію стабільного розвитку й вирішення низки нагальних політичних, економічних 
і соціальних проблем.

У цьому сенсі критичного значення набуває реалізація «дорожньої карти» ОБСЄ з деескалації 
кризової ситуації. Це відмова від насильства, роззброєння, забезпечення національного діалогу 
та проведення президентських виборів 25 травня цього року. Перемир’я та широкий суспільний 
діалог – це справді ключ до врегулювання. Вочевидь, сьогодні політики не здатні виконати це за-
вдання. Лише громадянське суспільство, очолюване авторитетними громадськими діячами, пред-
ставниками інтелігенції та духовенства, провідними вітчизняними науковцями, експертами, зможе 
прокласти шлях до національного компромісу. 

Зміцнення системи національної безпеки залишається «домашнім завданням» України, яке, 
нарешті, слід виконати. Нам потрібно змінювати свідомість політичних еліт. Їхні представники по-
винні навчитися думати про наступні покоління, а не про чергові вибори та рейтинги. Політики ма-
ють зрозуміти, що сьогодні необхідна консолідація народу як політичної нації через забезпечення 
внутрішнього діалогу. Важливо оновити і вдосконалити державну політику у сфері національної 
безпеки, зокрема Стратегію національної безпеки України та інші документи, які потребують 
корекції з урахуванням уроків нинішньої кризи. 

Першочерговим завданням залишається реформа правоохоронних органів, спеціальних 
служб, розбудова ефективних Збройних сил. Оздоровлення міліції має відбуватися в умовах від-
критості та громадського контролю. Деякі державні органи слід відбудовувати з «чистого аркуша». 
Ефективність, економія державних витрат, прозорість процедур, максимальна нетерпимість до 
корупції повинні стати ідеологією державної служби.

Розв’язання економічних та соціальних проблем регіонів можливе лише шляхом реформування 
місцевого самоврядування, створення простору для розвитку громад, місцевої ініціативи. Децен-
тралізація владних повноважень, особливо у питаннях бюджетних відносин, гуманітарної політики, 
зміцнить горизонталь міжрегіональних зв’язків та вісь «регіони–центр». 

Але цього вже недостатньо. Зміцнення національної безпеки України прямо пов’язане з підви-
щенням ефективності міжнародних регіональних та глобальних безпекових інститутів. Вочевидь, 
одним з найбільш актуальних питань у цій площині є реформування ОБСЄ.

Дискусії щодо необхідності зміцнення європейської безпеки та модернізації ОБСЄ були роз-
початі в рамках «Процесу Корфу» (2009 р.) та процесу «Гельсінкі +40» (2012 р.). Ішлося про підви-
щення ролі ОБСЄ в запобіганні конфліктам та контролі над озброєннями в Європі.

Протягом 2010–2012 років українські експерти напрацювали значну кількість пропозицій та про-
грам, які дають нам змогу сформувати головний напрям реформування організації. Це – рух 
до нової системи регіональної безпеки в Європі, побудованої на принципах «безпеки розвитку», 
колективного регулювання конфліктів та спірних ситуацій, створення механізмів колективного пре-
вентивного втручання в конфлікт. Нова архітектура європейської безпеки має бути організована 
таким чином, щоб права на безпосередній контроль над озброєннями, військовими технологіями, 
застосуванням збройних сил були передані під широкий «колективний суверенітет», яким має 
бути наділена ОБСЄ. 

На тлі української кризи ще важливішим стало питання реформування Ради безпеки ООН. На 
світовій арені з’являються нові центри глобального впливу, нові гравці зі своїми інтересами і підхо-
дами. Нинішня модель роботи Ради безпеки, вочевидь, не враховує всього комплексу цих інтер-
есів. Тому доцільним було б введення нових країн (Індії, Бразилії, Німеччини) до числа постійних 
членів Радбезу. 

Водночас мусимо констатувати, що право вето, яке зберігається за постійними членами Ради 
безпеки, сьогодні перестало виконувати свою стабілізуючу функцію. Розв’язання цієї проблеми 
лежить у площині перерозподілу повноважень від Ради безпеки до Генеральної асамблеї ООН. 
Зокрема, за рахунок розширення повноважень ГА ООН у питаннях превентивного реагування на 
виникнення конфліктів та міжнародної участі у їх вирішенні. Передусім у тих ситуаціях, коли робота 
Ради безпеки виявляється заблокованою.
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Украй важливо також посилювати регуляторну функцію міжнародного права та відповідальність 
за його порушення. Йдеться про проведення реформи Міжнародного суду ООН та створення 
дієвих механізмів виконання його рішень, у тому числі й наднаціональних. 

Україна повинна зробити свій внесок у розбудову нової архітектури безпеки в Європі та світі. 
На власному гіркому досвіді ми переконалися, наскільки руйнівними можуть бути наслідки про-
рахунків і пасивність у питаннях безпеки. 

Драматичні уроки української кризи сьогодні важливі для всіх народів світу, особливо для націй, 
які перебувають на початку шляху свого державотворення. Гарантувати право кожної країни на 
вільний вибір напряму цивілізаційного розвитку, відповідних стратегій – таким має стати імператив 
для побудови нових міжнародних систем колективної безпеки. 

МЕМОРАНДУМ 
УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ КРИЗИ:  

НОВІ ПІДХОДИ ДО ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ  
(глобальний, національний, регіональний рівні) 

А.Єрмолаєв, В.Потапенко, С.Денисенко, В.Щербина, О.Маркеєва

I. кРизА УкРАїни як гЛОбАЛьний ВикЛик

Громадянсько-політичний конфлікт в Україні, що за активної участі та прямого втручання Росій-
ської Федерації вилився у збройне протистояння, засвідчив застарілість системи забезпечення 
міжнародної та національної безпеки. 

Безпосередніми наслідками неоголошеної війни нового типу («гібридна війна» з використанням 
технології спонукання до внутрішніх «молекулярних конфліктів») вже стали: 

- анексія АР Крим (окупація та незаконне включення до складу РФ); 
- дестабілізація Східних та Південних областей України та спонукання до відокремлення від 

України (збройні конфлікти за участі спецслужб та військових найманців іноземного походження, 
переважно – з РФ, проголошення нових держав та спроби нелегітимної зміни конституційного 
устрою України);

- ігнорування і фактичний зрив виконання усієї нормативно-договірної бази двосторонніх україно-
російських стосунків в односторонньому поряду з боку РФ (в першу чергу, Договору про дружбу 
та співробітництво між Україною та РФ); 

- розв’язання безпрецедентної за масштабами фальсифікацій та інсинуацій інформаційної 
війни проти України;

- дискредитація діючої міжнародно-договірної бази, що мала гарантувати безпеку та ціліс-
ність Української держави (кордони, невтручання у внутрішні справи, економічна безпека, тощо). 
Фактично анульовано дію Будапештського меморандуму 1994 року, яким гарантована безпека 
України з боку ядерних держав; підрив режиму нерозповсюдження;

- поява реальної загрози транс-регіоналізації конфліктів, розповсюдження воєнних дій на те-
риторії інших країн (в першу чергу, сусідів України), дестабілізації прикордонних територій, по-
силення сепаратисьских процесів, та у підсумку – виникнення реальної загрози безпеці для країн 
Центральної Європи, Балтійського та Чорноморського регіонів.

АР Крим стала своєрідним «полігоном» для застосування нових підходів до ведення війни. Ро-
сійська федерація продемонструвала широкий асортимент новітніх пост-індустріальних тактик. 
Російська Федерація розгорнула цілісну інформаційно-пропагандистську систему впливу як на 
український інформаційний простір, так і в глобальному інформаційному середовищі. Фактично 
відбулась своєрідна культурно-психологічна агресія, що розрахована на руйнацію національної 
ідентичності, формування локальних ідентичностей за рахунок маніпуляції історичними, культурни-

ми та політико-ідеологічними стереотипами. Територія України була технічно захоплена «рейдер-
ським» методом, регулярними військами без розпізнавальних ознак, під прикриттям парамілітарних 
формувань, за сприяння компрадорського керівництва Криму та пов’язаних з ним кримінальних 
угруповань. Громадяни України, без урахування їх волі та прав, за рахунок маніпулятивного псевдо-
референдуму, перетворені на «закріпачених громадян», чиє громадянство визначається ззовні, 
насильницьким методом. Порушені права людини, права власності, проігноровано основи само-
врядності, брутально порушено суверенітет і цілісність Української держави. В цілому, кампанія 
проти України мала військово- психологічний характер, а стратегія трансформації української 
державності ззовні має не геополітичний, а геокультурний характер. 

Спроби застосування цих методів очевидні і у Південних та Східних областях України.
для України головна загроза продовження «гібридної війни» з Росією полягає в можливій 

руйнації національної спільноти як консолідованого суспільства, створення фантомних ідентич-
ностей, що ворогують одна з одною (внутрішні «молекулярні» конфлікти) з можливим розпадом 
держави на кілька штучних, конфліктних між собою державних новоутворень. 

Унаслідок реакції світового співтовариства та введення санкцій по відношенню до РФ Російська 
Федерація постала перед загрозою міжнародної ізоляції. 

У свою чергу, світова спільнота вимушена шукати відповіді на нові виклики - розгортання другої 
«холодної війни», нової «гонитви озброєнь», неконтрольованого розширення кола країн, що беруть 
на озброєння ядерну зброю, розгортання нових локальних та регіональних збройних конфліктів.

Збройні конфлікти в Україні та неоголошена військова та інформаційно-психологічна агресія 
РФ по відношенню до України, її населення та території, дестабілізують європейський безпековий 
простір та світовий порядок в цілому, що створює потенційну загрозу «гарячої» світової війни. 

Ситуація, що виникла в самій Україні і навколо неї, стала наявним свідченням глибокої кризи 
міжнародних інститутів, покликаних запобігти агресії, та слабкість і вразливість всієї системи гло-
бальної безпеки. 

Міжнародна правова база – від Статуту ООН до двосторонніх договорів були порушені, без 
будь-яких відчутних наслідків для сторони-порушника. Неефективність Ради Безпеки ООН, ОБСЄ, 
НАТО у спробах врегулювати ситуацію, обмеженість інструментів впливу на державу-агресора 
засвідчили безпорадність чинних сьогодні інститутів забезпечення міжнародної безпеки. 

«Право сили» знову стало більш дієвим чинником, ніж принципи та норми міжнародного права, 
гуманістичної основи розвитку міжнародних відносин. Стало очевидним, що незалежно від за-
декларованих та колективно схвалених норм і правил забезпечення міжнародної і національної 
безпеки, суверенітет, соціальна та територіальна цілісність держави, яка не захищена «ядерними 
аргументами», залишаються вразливими і не забезпечуються жодними міжнародно-правовими 
гарантіями.

Слід зазначити, що ознаки неефективності існуючої світової системи безпеки виявляли себе по-
чинаючи з кризи і розпаду колишньої Югославії, війни в Іраку та Афганістані, конфліктів в Лівії, Сирії 
та ін. Тривожним сигналом стала млява реакція світової спільноти на інтервенцію Росії у Грузію 2008 
року, де широко застосовувались нові засоби ведення війни – масована дезінформація, спецо-
перації, провокації, використання сепаратистів та найманців для досягнення політичних цілей війни. 

Але вперше в новітній історії неефективність міжнародної системи безпеки може призвести 
до збройних конфліктів глобального масштабу, між високотехнологічними державами. 

Промова В.Путіна з нагоди приєднання Криму до РФ 18 березня 2014 року символізувала 
фактичне завершення існування старого світоустрою, що перебував у стані стагнації майже 
чверть століття. 

 По суті, починається процес створення нових міжнародних правил гри. І анексія українського 
Криму та подальші події на Сході України є його каталізатором. 

 Україна мусить віднайти шлях ефективного завершення збройних конфліктів , що розгорнулися 
у Східних областях (в першу чергу, Донецькій та Луганській областях). Водночас, великою мірою 
розвиток подій залежатиме від позиції Російської Федерації та консолідованої політики світової 
спільноти. Чим повільнішою і слабшою буде реакція, тим активніше і агресивніше РФ буде на-
магатися переформатувати український (а отже – і весь центральноєвропейський) простір під 
свої інтереси. 
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Висновки:
Ситуація, що склалась навколо України, вимагає по-перше, термінового врегулювання задля 

недопущення руйнації української держави та, по-друге, невідкладного перегляду підходів до 
формування політики безпеки на глобальному, регіональному та національному рівнях, по-
силення вимог до ефективності функціонування міжнародних безпекових інститутів з метою 
недопущення подальшого розвитку кризи на європейському континенті. 

II. Від «безпеки існУВАння» дО «безпеки РОзВиткУ»

1. Післявоєнне мирне врегулювання світу: безпека існуючого порядку («безпека існування»)

Результатом післявоєнного врегулювання світу після Другої світової війни стало усвідомлення 
необхідності співпраці держав у забезпеченні миру та безпеки, вирішення нагальних міжнародних 
проблем та конфліктів невоєнним шляхом. Глобальним інструментом підтримання миру стала 
Організація Об’єднаних Націй (ООН), статут якої був затверджений у квітні 1945 року. Ідея цього 
об’єднання – не просто забезпечення миру, а й створення умов для недопущення агресії. 

Руйнація колоніальної системи та поява на мапі світу нових національних держав посилювали 
роль та значення ООН.

Відповідно до Статуту керівними органами ООН є Генеральна Асамблея — збори всіх членів 
ООН щорічного скликання, де кожна країна має один голос, і Рада Безпеки, що складалася з 5 
постійних членів (СРСР, США, Великобританія, Франція і Китай) і 6 непостійних, що обираються 
Генеральною Асамблеєю. Рада Безпеки набувала права санкцій, блокади й застосування сили 
проти агресора. Кожний з постійних членів Ради Безпеки мав право вето стосовно будь-якого рі-
шення, що не відповідало його інтересам. Насправді право вето означало, що Рада Безпеки не 
могла вжити жодних заходів проти дій кого-небудь зі своїх постійних членів.

Другим наслідком післявоєнного врегулювання став біполярний світ, з домінуванням США та 
СРСР. Цей світ був конфронтаційний, мав чіткі лінії розподілу, сфери впливу. 

Стан «холодної війни» був природнім порядком існування такого світу. З одного боку – США 
і союзники, що закликали до об’єднання всіх демократичних сил світу, з іншого – тоталітарний 
СРСР та прорадянські режими. 

Відповідно, було оформлені військові альянси – НАТО (1949 рік утворення) та Варшавський договір 
(1955 рік). Співіснування цих блоків в умовах «холодної війни» ґрунтувалося на політиці взаємного 
мілітарного «стримування» за рахунок «гонитви озброєнь». Засобами такого стримування стали 
ядерні військові потенціали, розробка інших видів зброї масового ураження (хімічна, біологічна), 
нарощування загального воєнного потенціалу, підривна робота спеціальних служб, пропаганда. 

Кульмінацією «холодної війни» була Карибська криза 1962 року, що поставила світ на межу 
глобального ядерного конфлікту, і продемонструвала небезпечність двополюсної моделі безпеки.

Уроки Карибської кризи та «гонитви озброєнь», що виснажувала економічні потенціали держав, 
змусили основних світових гравців здійснювати поступові кроки на взаємне обмеження озброєнь 
та розповсюдження зброї масового ураження (про що була підписана низка договорів, зокрема 
договір 1968 року про нерозповсюдження ядерної зброї). Вихід з кризи двополюсної моделі вима-
гав від сторін у якості взаємної гарантії і припинення «гонитви озброєнь» та поступового зниження 
загального мілітарного потенціалу, а також – більш скоординованої взаємодії по впровадженню 
нових високих технологій у збройні потенціали, обмеження у виробленні та застосуванні неядерних 
видів зброї масового ураження. 

Поліпшення міжнародного клімату та подолання кризових процесів у світовій економіці стиму-
лювало економічні інтеграційні процеси: дозволило пришвидшити транснаціоналізацію світової 
економіки, стимулювало подальші технологічні прориви в провідних наукоємних сферах – мі-
кроелектроніці, космічній техніці, зв’язку. Зокрема, поліпшення умов для розвитку економіки су-
проводжувалось активним розвитком створеного у Європі Спільного ринку як основи майбутньої 
Європейської Співдружності. 

Політичні та безпекові умови мирного співіснування та розвитку була покликана забезпечити 
Нарада з безпеки та співробітництва в Європі 1972 року (НБСЄ). Метою держав-членів було ви-

значення міжнародних стандартів поведінки держав-учасниць, зокрема у політичній та військовій 
сферах, повага до прав людини і свобод. У 1975 р. ухвалено Гельсінкський Заключний акт, що 
прийняття якого фактично завершило формування післявоєнного світу на принципах непорушності 
кордонів та мирного співіснування. 

Таким чином, післявоєнне мирне врегулювання світу відповідало меті мирного співіснування та 
взаємодії держав у межах їх національних територій. Сутність «безпеки» зводилась до непоруш-
ності кордонів, суверенітету держави, унеможливлення воєнних дій між сторонами-учасниками 
Гельсінкського акт.

Без сумніву, прогресивний за тих умов крок з боку сторін протистояння стимулював економічний 
прогрес, заклав підвалини майбутньої прискореної глобалізації світової економіки та формування 
нового світового розподілу праці, прискорив макрорегіональну економічну інтеграцію. І водночас, 
консервував можливості подальшої глобалізації, оскільки в умовах загостреної конкуренції за нові 
перспективні ринки та ресурси політики традиційної мілітарної сили, обмежена зобов’язаннями, 
почала підмінюватись більш гнучкими засобами – культурними та інформаційними «війнами», 
активним використанням спецоперацій, зокрема, для стимулювання внутрішніх «молекулярних 
конфліктів». Негнучкий старий порядок балансу інтересів, закладений ще у 70-ті роки 20 сторіччя, 
почав руйнуватись. А відповідно, і безпекові механізми не відповідали потребам прискореного 
глобального розвитку.

2. Спроби формування нової парадигми безпеки. «Нове мислення»

Початок реформ 80-х років у колишньому СРСР, спричинений економічними негараздами у 
результаті «гонитви озброєнь» призвели до поступової руйнації біполярного світу. 

Постколоніальні країни, т.зв. «третій світ», суттєво збільшили кількість суб’єктів, що вимагали свого 
місця у світовій системі. Економічна система поступово відходила від наслідків «холодної війни», 
пожвавлювались міжнародні ринки. На фоні глобальних трансформацій відбуваються спроби 
створення моделей колективного управління розвитком, відходу від «політики сили» з притаманним 
їй антагоністичним світоустроєм. 

У парадигму подальшого розвитку міжнародних стосунків та у безпекову сферу вноситься по-
няття «нового політичного мислення», що означає спільний розвиток на основі загальнолюдських 
цінностей. Світ визнається взаємозалежним, загрози світовому розвитку та стабільності - спільними. 
Це економічні, соціальні та екологічні проблеми, що потребують об’єднання зусиль. До створення 
проекту нового, багатополярного і безпечного світоустрою долучились Михайло Горбачов, Рональд 
Рейган, Раджив Ганді, Гельмут Коль. 

У міжнародних документах нове політичне мислення знайшло відображення у американсько-
індійській делійській декларації про принципи вільного від ядерної зброї та ненасильницького світу 
(Нью-Делі, 27 листопада 1986 року). Згодом, у виступі М.Горбачова перед Генеральною Асамб-
леєю ООН 7 грудня 1988 року була сформульована пропозиція про розбудову нового світового 
порядку на основі загальнолюдських цінностей та відмови від застосування сили та ідеологічних 
підходів. Це дало поштовх до дискусії в ООн щодо нової концепції побудови світу, знайшло відо-
браження у паризькій хартії. Президент США Рональд Рейган визначив нові підходи до світового 
розвитку як «початок «нової ери». 

Глобальна архітектура нової ери безпеки, базувалася на нових принципах, обумовлених логікою 
прогресу. Це – загальнолюдські цінності, без’ядерний світ, роззброєння, відхід від двополюсного 
світу до світу глобального партнерства. Вищими цінностями визнавались людина, її життя та її пра-
ва. Мирне співіснування передбачало відмову від усіх видів зброї масового ураження, що робило 
неможливими війни, що загрожували існуванню цивілізації. Створювались умови для вільного об-
рання моделі розвитку кожною країною.

Романтизоване сприйняття «нової ери» як нової світової епохи, де переміг ідеал свободи, на 
початку 90-х років ХХ століття знайшло своє відображення у роздумах Френсіса Фукуями про по-
дальшу долю світу («Кінець історії»).

Однак, подальші процеси в СРСР, Центральній Європі, Близькому Сході, Азії змінили баланс 
сил та змусили відтермінувати плани створення нового світу. З розпадом СРСР та радикальними 
змінами в Європі (об’єднання Німеччини, розпад Югославії та Чехословаччини) старий порядок, 
що ґрунтувався на політиці роззброєння та Гельсінкських зобов’язаннях 1975 року, був фактично 
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(зокрема рідкоземельних металів), обмеження доступу до водних ресурсів, встановлення контролю 
над ціноутворенням (утворення нових сировинних картелів, тощо) та маніпуляції на сировинних 
ринках стали звичними явищем початку ХХІ століття.

 Глобальний інформаційно-комунікативний простір поступово перетворюється на поле про-
тистояння сил, які конструюють образи майбутнього людства, використовуючи власні ідеологічні 
інструменти формування нового глобального світоустрою. 

Результатом цього протистояння стає ідеологічна контраверсія між ліберально-лібертарним 
та націонал-консервативним баченням моделей суспільної організації. Ідеологія Вашінгтонського 
консенсусу та протиставлена їй ідеологія Пекінського консенсусу як перспективи глобального роз-
витку роблять неоднозначним бачення майбутнього в окремих країнах, спричиняють суперечності 
в гуманітарній сфері. У суспільній свідомості населення і еліт актуалізуються мотиви та чинники до 
конфліктності. Це спричиняє дестабілізацію соціокультурних процесів окремих країн та регіонів, 
руйнує основи традиційної суспільної рівноваги та цілісність культурних кодів соціальної взаємодії. 

Суперечності між ідеологемами та моделями глобального розвитку через глобальні інформа-
ційні засоби проектуються у національні інформаційні простори, дезінтегруючи їх. 

В умовах такої дезінтеграції виникають нові загрози: 
- формуються деструктивні щодо існуючого порядку соціальні суб’єкти (мережеві спільноти, 

інформаційні терористи, хакери), 
- поширюються соціокультурні деструктивні явища (порнографія, інформаційне піратство, 

асоціальні та антигуманні цінності). 
- використовується кібер-зброя як інструмент ведення економічної боротьби, підриву безпеки 

держав (як інформаційної, так і безпосередньо функціонування сектору безпеки – бази даних, 
системи керування, тощо).

Ці нові феномени та чинники деструктивно впливають на соціокультурні уявлення людей, що 
призводить до делегітимації історично сталих структур соціальної взаємодії, яка є основою со-
ціального порядку в окремих націях та державах. 

Як наслідок, у політико-правовій організації національних держав виникає аномія, розгортаються 
стихійні процеси культурної локалізації, загострюються соціальні конфлікти на історичній, етнічній 
та соціокультурній основі. 

Інформаційно-культурна безпека національних спільнот в умовах глобального ідеологічного 
конфлікту стає критичним чинником їх подальшого існування, стає викликом безпеці розвитку, 
колективної та особистої безпеки людей. 

Висновки:
В умовах зростаючих дисбалансів та протиріч, що накопичуються у світовій економіці та сис-

темі міжнародних відносин, виникають нові виклики на всіх рівнях: для глобальної, регіональної та 
національної безпеки. Зокрема, найбільш загрозливими бачаться наступні глобальні тенденції:

- загострення конфліктності у системі міжнародних відносин, зокрема у стосунках між 
«новими» та «старими» центрами глобального впливу. Посилюються намагання нових центрів 
впливу конвертувати зростання своєї економічної потужності у військово-політичну могутність. Ці 
держави прагнуть до створення власних геополітичних «зон домінування», в яких можливості інших 
міжнародних акторів, в тому числі міжнародних безпекових інститутів, будуть обмежені. Після дов-
гого періоду інтернаціоналізації регулювання міжнародних відносин та делегування суверенітету 
на міжнаціональний рівень, спостерігається зворотній процес. Все очевиднішим стає прагнення 
окремих держав скоротити обсяг своїх міжнародно-правових зобов’язань. Фактично, повернутись 
до системи міжнародних відносин у форматі «real politic», в якій основними акторами виступають 
суверенні держави і їх політичні об’єднання, а їх взаємодія відбувається на основі «проекцій сили». 
В результаті, напруження в усій системі міжнародних відносин зростає. Велика кількість серед-
ніх і малих країн опиняються під загрозою «примусового включення» до «зони домінування» більш 
потужного актора.

- відродження блокового принципу підтримання безпеки. На фоні формальних декларацій 
про відмову від блокового принципу забезпечення безпеки розпочався процес активізації існую-
чих (НАТО, ОДКБ) та формування перспективних військово-політичних альянсів. Виявляє себе тен-

зруйнований, а норми та зобов’язання мали лише номінальне значення. НБСЄ, трансформована 
у ОБСЄ, не спромоглася стати основою єдиної європейської системи безпеки.

Потребували визнання нові держави, нові кордони.
У Азії (Ірак, Афганістан), на Близькому Сході відбувались військові конфлікти. Їх розв’язання від-

бувалось з позицій сили. Стратегія «стримування розвитку» відносно нових країн, що розвиваються, 
використовувалась все активніше.

Радикальні зміни на пост-радянському просторі та в Центрально-Східній Європі загострили 
конкуренцію за сфери впливу на континенті і фактично зупинили світовий діалог щодо майбут-
нього збалансованого світоустрою. Нові конфлікти і нові загрози стабільності, в першу чергу – в 
Європі, обумовили актуальність повернення до старої, післявоєнної парадигми безпеки – «без-
пеки існування». 

Після розпаду Варшавського договору та зникнення з мапи СРСР, геополітичним та геоеконо-
мічним лідером світу ствердились Сполучені Штати Америки. На зміну двополярному світу прий-
шов однополярний світ – «Pax Americana», концепція якого відповідала перехідній моделі світу та 
новим загрозам: поширення тероризму, зокрема ісламського, мілітаризації країн третього світу, 
виникнення нових «гарячих точок» в Африці. 

Нова, конфліктна парадигма Самуеля Хантінгтона («Конфлікт цивілізацій») найбільше відпо-
відала інтересам та запитам оновленого світоустрою, хоча і піддавалась критиці прибічниками 
«нового мислення». Ідеологічно спрощений концепт «війни цивілізацій» (як, до речі і попередній 
варіант «демократія проти комунізму») дозволяв країнам-лідерам знайти достатнє обґрунтування 
своїм інтересам в інших регіонах світу, не торкаючись основ попередньо прийнятих норм недо-
торканості національного суверенітету, кордонів і т.д. 

Глибокі зміни світоустрою були відкладені, процес роззброєння обмежений лише скороченням, 
реформи міжнародних структур заморожені. Блокова система військового балансу збереглась у 
загальних рисах, оскільки Росія та її союзники, створивши новий військовий блок в Євро-Азійському 
регіоні – ОДКБ, зберігали достатній воєнний потенціал щоб протидіяти НАТО. Алгоритм «холодної 
війни» поступово відтворювався у вигляді «прохолодної конкуренції», але з однією важливою від-
мінністю – низькою дієздатністю всієї застарілої світової безпекової системи.

3. Кінець післявоєнного світоустрою та запит на нову архітектуру безпеки

Період «Pax Americana» був нетривалим. Глобальна економічна криза, що розгорнулася на-
прикінці ХХ століття і триває до цього часу, стала складовою системної кризи однополюсного 
світоустрою і невирішених проблем побудови збалансованої моделі розвитку - багатополюсного 
«нового світоустрою». Тому процес «нового світоустрою» відбувається стихійно, конфліктно, без 
упорядкованого впливу міжнародних структур. 

ООН, ОБСЄ виявились відсталими, не готовими реагувати на зміни безпекової ситуації. При-
чиною цього, зокрема, є інтелектуальна криза еліт, що знаходились у полоні старих уявлень і не 
змогли, на відміну від попередників – світових лідерів 80-х років, запропонувати світу колективну 
посткризову модель розвитку.

Інтенсифікуються регіональні інтеграційні проекти та створюються нові – БРІКС, ШОС та Митний 
союз, дискутуються євроатлантична економічна спільнота та інші. Між тим, низка нових національних 
держав, що утворились наприкінці ХХ століття, опинились поза межами регіональної інтеграції, не 
мають потужних державних інституцій, погано інтегровані у економічні проекти. Вони локалізовані 
і вразливі, що потенційно може спричинити появу нових центрів нестабільності.

 Внаслідок цього перехід до багатополюсного світу відбувається на основі конфліктного 
розмежу вання на «світи» – євроатлантичний/європейський (з тенденцією до об’єднання), – ро-
сійсько-євразійський – тихоокеанський (з тенденцією зближення з євроатлантичним) – іслам-
сько-близькосхідний – південноамериканський. І це лише початок. Нові центри впливу активно 
виборюють ресурси розвитку. В умовах розгорнутої глобалізації на зміну боротьбі за території 
приходить боротьба за соціальний капітал і на цій основі – перерозподіл ресурсів і територій. 

Все частіше контроль над доступом до ресурсів стає інструментом для досягнення геополітичних 
цілей. Все більше ресурсів (і не тільки нафта та природний газ) починають використовуватись як 
важіль зовнішнього примусу. «Енергетичні» війни, обмеження на експорт стратегічних матеріалів 



Інститут стратегічних досліджень “Нова Україна” Бюлетень, серпень 2014 року

1514

денція до поступової трансформації регіональних економічних «клубів» у більш жорсткі політичні 
об’єднання з мілітарною складовою (ЕС, ШОС). За таких умов, ризики масштабного міжблокового 
конфлікту істотно зростають.

- неефективність глобальної, регіональної та національної систем безпеки, руйнація діалогових 
майданчиків. Більшість з існуючих міжнародних глобальних та регіональних інститутів підтримання 
безпеки (ООН, ОБСЄ) застарілі та не пристосовані до реалій пост-біполярного, тим більше багато-
полярного світу. У пост-біполярному світі ці інститути продовжили своє існування виключно завдяки 
тому, що полюс, який залишився, отримав можливість їх використання, причому в режимі ad hoc. 
Якщо забезпечити легітимізуючі рішення не вдавалось (Югославія 1999, Ірак 2003), таке рішення 
фактично ігнорувалось. Водночас, реформування міжнародних інституцій та становлення нових 
діалогових майданчиків (G-20) затягувалось. За умов неефективності багатосторонніх інститутів 
підтримання безпеки та низької ефективності діалогу, ставка все частіше робиться на силові, 
зокрема, збройні методи реалізації зовнішньополітичних цілей. Новий виток гонки озброєнь, ак-
туалізація проблеми фактичного розширення «ядерного клубу» держав стає свідченням кризи в 
системі регулювання. Вірогідність збройних конфліктів, в тому числі із застосуванням ЗМВ зростає.

- низька регуляторна ефективність міжнародного права. Принцип прийняття рішень ad hoc 
зруйнував міжнародно-правове поле регулювання конфліктів. Широкого розповсюдження набула 
практика «подвійних стандартів» та дуже широкого тлумачення права на легітимне насилля. За-
гроза неможливості захистити свої законні інтереси у правовій спосіб, підштовхує малі та серед-
ні держави до пошуку більш впливових гарантів своє безпеки, в першу чергу за рахунок участі у 
військово-політичних блоках. Основний ризик полягає в тому, що за умов тотального ігнорування 
правових принципів та низької ефективності глобальних структур підтримання безпеки, будь-який 
конфлікт може привести до «спрацювання» блокових гарантій безпеки. Із практичними наслідками 
такого розвитку подій людство вже двічі стикалось у минулому ХХ-му столітті.

- ускладнення, багатофакторність зовнішніх викликів та загроз для національної безпеки, що 
пов’язані із новими типами впливу на суспільство. Основним об’єктом зовнішньої агресії постає 
соціальна організація суспільства в цілому, а не лише її політична складова (власне держава). Зо-
крема, зростають загрози соціальної дезорганізації внаслідок інформаційно-пропагандистських 
впливів, обмеження доступу до ринків та ресурсів та стратегічної інфраструктури. 

 III. нОВі підхОди дО пОЛітики безпеки

Перебіг конфліктів, війн нового типу («гібридних», керованих ззовні «молекулярних» збройних 
конфліктів) свідчить про те, що у новій політиці безпеки гуманітарна складова виходить на перед-
ній план.

Геосоціокультурні стратегії впливатимуть на стан безпеки більше, ніж військові інструменти. 
«Геокультурні світи» ламають кордони не менш агресивно, ніж свого часу геополітичні сценарії 
фізичного перерозподілу. Слабкі, нестійкі суспільства стають жертвами «молекулярних» зброй-
них конфліктів, використовується тактика локалізації окремих соціальних груп з єдиної спільноти. 
Боротьба за Україну стала лише одним із епізодів такого розподілу.

Зміна парадигми політики безпеки – від «безпеки порядку» до «безпеки розвитку» обумовлює 
мету. Боротьба за ресурси концентрується на найголовнішому ресурсі – соціальному. А перероз-
поділ природних багатств, ринків та територій відбувається перш за все за рахунок спроектованої 
і керованої трансформації соціального простору, ментальних та культурних перемог, створення 
компліментарних агресору нових спільнот. 

Сучасні суспільства-нації є відкритими для інформаційних впливів та мультикультурними – вони 
утворені представниками різноманітних етнічних, субкультур них та конфесійних спільнот. Така 
багатоманітність є джерелом як більшої різноманітності продуктивних сил, джерелом інноватив-
ності, так і джерелом загроз. За умов відсутності ефективної політики національної консолідації 
створюються умови для культурно-інформаційної агресії, яка веде до розпаду політико-правового 
порядку, що уособлюється державною владою. 

Об’єктом агресії стає національна консолідація населення навколо закріпленого у політико-
правових формах єдиного соціального порядку відносин між групами людей, що складають 
національне утворення як ціле. Така консолідація досягається шляхом створення консенсусу на 

основі діалогу щодо ментальних цінностей, носіями яких є населення. Інструментами консолідації 
виступають засоби інформаційного впливу на масову свідомість та концептуального впливу на екс-
пертне середовище. Основна мета впливу (агресії) – відторгнення образів єдності суспільства, 
порушення моделі консенсусу щодо багатоманітності цінностей і норм, яка фактично присутня 
у будь-якому суспільстві. Цей вплив здійснюється на концептуальному рівні шляхом нав’язування 
експертному середовищу моделі монокультурної або моноетнічної держави, на рівні масової 
свідомості – через абсолютизацію значення відповідних форм суспільної організації на прикла-
дах давнини або сьогодення. Унеможливлення консенсусу веде до відторгнення населенням 
сформованого соціального порядку, відкидання легітимації законів та суб’єктів політичного життя. 
Створюється стан суспільного життя, за якого норми закону і норми моралі починають суперечити 
та взаємовиключати одні одних. 

Це здійснюється шляхом штучного виділення певної системи цінностей як найбільш значущої 
з точки зору практик політичного управління і культурного розвитку – тобто ідеологізації одного з 
сегментів багатоманітного культурного поля, яким живуть народи, що об’єднані в єдину націю. За 
таких умов інші системи цінностей (які завжди співіснують у суспільстві) маргіналізуються та стають 
матеріалом для побудови альтернативних ідеологічних конструктів, які починають мотивувати по-
літичну діяльність окремих людей та їх груп. Для ведення війни створюється альтернативний варіант 
історичної пам’яті, що позиціонується засобами інформаційного впливу як приклад та практична 
основа вирішення будь-яких соціальних суперечностей. 

Таким чином, нав’язаний на концептуальному рівні принцип побудови монокультурного на-
ціонального середовища в умовах сучасних суспільств стає загрозою національної єдності і 
основою локалізації та наступного сепаратизму. 

За умов унеможливлення підтримання соціального порядку шляхом прямого насильства над 
великими групами населення, створений штучний ідеологічний розкол в суспільстві стає як умо-
вою делегітимації існуючого соціального порядку, так і хаотизації суспільства в цілому. Задані на 
основі альтернативних моделей історичної пам’яті та символічних засобів презентації образів 
суспільних груп моделі політичного устрою, орієнтовані на зовнішніх суб’єктів, стають основою 
побудови нового соціального порядку як виходу з стану хаосу. 

Внаслідок цього утворюється новий порядок відносин в суспільстві, орієнтований на легітима-
цію впливу інших суб’єктів, а зрештою, і закріплення їх у політико-правових формах життя нового 
суспільства. 

Умовою утримання сучасного суспільства в наш час стають:
- здатність до бачення культурних відмінностей різних груп населення;
- конструювання символічного представництва культурних інтересів цих груп в політико-право-

вому процесі життя нації; 
- культивування в суспільстві цінностей багатоманітності і політичних практик, орієнтованих на 

діалог як основу суспільного порядку. 
Механічно, засобами зброї та техніки країну (територію, населення) вже не можна захистити. 

Є запит на соціокультурне проектування.

Висновки:
1) Процес становлення нового багатополюсного світоустрою відбувається стихійно, конфлік-

тно, без упорядкованого впливу міжнародних структур. ООН, ОБСЄ виявились не готовими реагувати 
на зміни безпекової ситуації. Однією з причин цього є інтелектуальна криза еліт, що знаходились 
у полоні старих уявлень і не змогли запропонувати світу колективну посткризову модель розвитку. 

2)  Логіка світового розвитку вимагає напрацювання нових принципів та підходів до забезпе-
чення міжнародної безпеки на глобальному, регіональному та національному рівнях. Зокрема, 
в сучасних умовах ефективність нової системи забезпечення безпеки буде високою, у випадку 
якщо поряд з вже утвердженими міжнародними принципами і нормами, що знайшли своє 
відображення у статутних документах ООН та Заключному акті Гельсінської наради, її діяльність 
спиратиметься на такі принципи: 

• імперативність (міжнародного права) – укріплення ролі міжнародного права в регулюванні 
діяльності всіх суб’єктів міжнародних відносин шляхом посилення відповідальності за порушення 
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його норм (розширення «санкційної» частини норм) та неухильності виконання зобов’язань всіма 
учасниками міжнародно-правових угод;

•  інклюзивність (залученість) – розширення числа суб’єктів міжнародних відносин у розробці 
та прийнятті рішень, спрямованих на забезпечення колективної безпеки;

• пропорційність – співставність методів та практик глобального застосування примусу у разі 
виникнення викликів і загроз, які постають для безпеки кожного окремого учасника міжнародних 
відносин;

• персоніфікація відповідальності – забезпечення карної відповідальності для керівництва 
держав, яке приймає завідомо протиправні рішення по відношенню до інших суб’єктів міжна-
родного права.

• захищеність соціального розвитку – шляхом розширення регуляторних функцій міжна-
родного права на загрози та виклики для соціальної стабільності суспільств.

У практичні площині ці принципи можуть бути втілені у життя за рахунок, в тому числі таких заходів.
на концептуальному рівні:

- Ствердження концепту «безпеки розвитку», в основі якого – ідея створення та забезпечення 
умов неконфліктного розвитку суспільства, держави, міждержавного об’єднання. «Безпека розви-
тку» на національному рівні означає орієнтацію суспільства на гармонізацію соціальної структури, 
пріоритетний розвиток інфраструктури життєзабезпечення, створення єдиного національного 
гуманітарного простору, що убезпечує від внутрішніх соціокультурних конфліктів, забезпечення 
високої якості життя та подолання антагоністичної соціальної нерівності, створення стимулів для без-
перервного технологічного оновлення на основі забезпечення доступності передових технологій 
на світовому ринку. 

- «Діалог культур» як парадигма розвитку світової цивілізації. Інституалізація діалогу через 
розвиток нових функцій та можливостей міжнародних організацій (глобальних, регіональних).

- Сталий розвиток як глобальний підхід до моделювання національних та регіональних еко-
номік (економік регіональних міждержавних економічних об’єднань), екологізація економік та 
впровадження динамічних моделей економічного розвитку «в умовах клімату, що змінюється»;

- Демілітаризація світу, глобальна програма поетапного роззброєння, включаючи обмеження 
и майбутню відмову від ядерних збройних технологій та заборону впровадження і використання інших 
видів зброї масового ураження (включаючи пост-мілітарні технології – геотектонічну, біологічну, тощо).

на інституційному рівні:
- Реформування ООН, Ради Безпеки ООН. Зокрема, розширення числа постійних членів 

Ради Безпеки за рахунок включення (із застосуванням гнучких, ступінчатих механізмів) до її складу 
Індії, Бразилії, ФРН та введення інституту колективних членів в особі Ліги Арабських держав, Аф-
риканського Союзу. Розширення повноважень Генеральної Асамблеї ООН. Наділення її правом 
подолання вето, накладеного в СБ ООН, голосуванням 2/3 від загальної кількості держав-членів 
ООН на спеціальній Сесії Генеральної Асамблеї. Посилення імперативності Резолюцій ГА ООН.

ООН має бути наділена новими, дієвими регуляторами впливу на забезпечення стабільного 
розвитку багатополярного світу:

1) Посилення глобальної інформаційної безпеки на основі усвідомлення спільності загроз 
інформаційному і культурному простору людства, відсутності гарантій для будь-якої національної 
спільноти. Необхідним стає забезпечення екології інформаційного простору людства. Зокрема, 
шляхом прийняття відповідної Конвенції ООН. Регулятори розвитку глобального інформаційного про-
стору (моніторинг та імперативний контроль за використанням мереж інформаційного контролю, 
регулювання розповсюдження культурно-провокаційного та аморального контенту, формування 
єдиної системи культурно-освітніх ресурсів як основи універсальної «відкритої освіти»). Безпекові 
механізми запобігання та боротьби з кібер-злочинністю та кібер-тероризмом (що має бути по-
рівняно до військової агресії та збройного тероризму);

2) Запобігання конфліктів на етно-культурному, історичному чи конфесійному підґрунті 
через створення механізму оперативного діалогу ООН (з відображенням в міжнародному та на-
ціональному праві). 

3) Збереження та доступність культурної спадщини, розширення фінансових та регуляторних 
можливостей ЮНЕСКО.

4) Колективний механізм контролю та санкціонування використання ядерних технологій 
(зброя, енергетика), унеможливлення одноосібного рішення щодо використання ядерної зброї 
чи розповсюдження ядерної технології для усіх без виключення країн;

5) Глобальні механізми контролю за функціонування «критичної інфраструктури», що за-
безпечують системи життєзабезпечення на національному рівні (дотримання стандартів безпеки, 
захист, механізми реакції на загрози). Енергетична інфраструктури, транспортні вузли стратегіч-
ного значення, водні ресурси та інфраструктура їх використання тощо

6) Розширення повноважень Міжнародного Суду ООН у Гаазі. Забезпечення міжнародно-
правового закріплення його рішень у вигляді Резолюцій СБ ООН, міжнародно-правових Угод та 
Конвенцій. Надання Суду повноважень своїм рішенням вводити запобіжні і примусові заходи під 
час розгляду збройних міждержавних конфліктів (введення миротворчого контингенту ООН, між-
народної адміністрації на спірних територіях). Видатки необхідні для виконання рішення будуть 
стягуватись із сторони, яка буде визнана агресором за рішенням Суду.

7) Прийняття Конвенції ООН щодо порядку набуття статусу та міжнародно-правових гаран-
тіях для постійно нейтральних держав. Зокрема, включення норм щодо автоматичного введення 
міжнародних санкцій по відношенню до агресора з боку всіх учасників Конвенції.

8) Забезпечення міжнародно-правового регулювання спеціальними Конвенціями ООН питань 
доступу до базових ресурсів (вода, енергія, продовольство). А також конкретизації міжнародно-
правового режиму доступу до ресурсів, що знаходяться поза зонами національного суверенітету, 
такі як Арктика, Антарктика, дно морів і океанів. Встановлення режиму відкритого доступу та зняття 
обмежень для трансферту «зелених» технологій. 

9) Прискорення реалізації Міжнародної ініціативи прозорості видобувних галузей (Extracting 
International Transparency Initiative), що передбачає оприлюднення фінансових платежів компаній, 
насамперед до державних бюджетів, що дозволить контролювати природні ресурси як світовій 
громадськості так і міжнародним організаціям. Безпосередньо контроль за імплементацією 
стандартів EITI в своїх країнах здійснюється через коаліцію неурядових організацій «Публікуй, що 
платиш», куди входить Transparency International, Revenue Watch Institute, Open Society Institute, 
Global Witness, Oxfam.

10) Посилення міжнародного нагляду над діяльністю глобальних корпорацій міжнародних 
картелів, трестів та синдикатів, в тому числі у фінансовій сфері. Зокрема, розширення повно-
важень Світового банку шляхом делегування йому наглядових функцій над діяльністю глобальних 
фінансових установ. Утворення та нормативно-правове забезпечення діяльності нових спеціалі-
зованих наглядових органів при ООН.

*****
На регіональному рівні (в Європі) одним із найбільш актуальних питань є реформування ОБСЄ. 

Формування нової архітектури європейської безпеки має здійснюватись таким чином, щоб права 
на безпосередній контроль над озброєннями, військовими технологіями, застосуванням збройних 
сил були передані під широкий «колективний суверенітет», яким має бути наділена ОБСЄ.

Зокрема, пропонується:
1) Реформування ОБСЄ з метою перетворення в організацію з про-активними безпековими 

функціями, що дозволить поєднати інтереси держав-учасниць, які є членами діючих військово-
політичних блоків, проводять позаблокову політику та є нейтральними. Формування об’єднаних 
військових сил ОБСЄ, здатних локалізувати та долати конфлікти регіонального рівня. 

2) Наділити організацію правом на превентивну воєнну допомогу країні-учасниці колектив-
ними збройними силами у разі заявки про допомогу;

3) Формування механізму забезпечення «колективного суверенітету» для країн-учасниць, 
що означає вирішення конфліктних територіальних проблем (регіоналізація, спірні території, са-
мовизначення спільнот) лише на основі консенсусного рішення членів ОБСЄ.

4) Створення системи моніторингу та контролю за мілітаризацією новітніх «цивільних» тех-
нологій, наукових винаходів з метою обмеження можливостей їх впровадження в сфері озброєнь 
(можливо, доцільно напрацьовувати такий механізм з ООН).

5) Формування системи ГІС-моніторингу (космічні технології спостереження за поверхнею 
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Землі) воєнної, інфраструктурної та екологічної безпеки на континенті при ОБСЄ. Створення при 
ОБСЄ міжнародної інтелектуальної мережі дослідницьких центрів з безпекових питань.

Ключовим для перезавантаження ОБСЄ має стати новий договір про безпеку на континенті. 
Дискусія та підготовка такого договору має бути розгорнута вже у 2014 році, підставою для якої 
є виклик, породжений українською кризою. 

На майбутнє модель ОБСЄ може бути запроваджена на рівні макро-регіонів світу з одно-
часним створенням системи комунікацій та субординації з ООН та Радою Безпеки ООН.

 
*****

Для українського проекту національної безпеки на першому плані – завдання консолідації 
української спільноти навколо визначеного, прийнятного для більшості активного населення 
проекту розвитку, збереження та розвиток людського потенціалу. В короткотерміновій пер-
спективі – досягнення загальнонаціонального примирення та забезпечення громадянського 
миру, збереження соціальної та територіальної єдності України, про-активна політика «зворотньої 
інтеграції» АР Крим до України. 

Врівноваження стосунків з РФ, перегляд концепту «стратегічного партнерства» – на користь 
«економічного партнерства» (від антагонізму до конкуренції). Формування нової договірної бази в 
стосунках сусідства Україна-РФ, подолання конфліктогенного характеру в стосунках, припинення 
«інформаційної війни».

Важливою складовою політики безпеки в короткотерміновій перспективі є завершення процесу 
підписання угоди про асоційоване членство та зону вільної торгівлі Україна-ЄС, та ініціації плану 
підготовки України до повноцінного членства України в ЄС с погодженим календарним планом 
и програмою глибокої модернізації України. 

В основу внутрішньої політики безпеки має бути покладена геосоціокультурна стратегія та ство-
рення ефективного сектору безпеки, здатного реагувати на поточні виклики (територія, внутрішні 
конфлікти) та інтегрованого в регіональні безпекові системи в Європі як невід’ємної складової.

1) В пост-конфліктний період – прискорений розвиток єдиного національного гуманітарного 
простору (інформаційна, культурна, освітня складові);

2) Створення нової концептуально-програмної бази розвитку національного сектору безпеки 
і оборони (Стратегія національної безпеки, програмні документи розвитку ЗС, правоохоронних 
органів, тощо. Оновлення законодавства, посилення координуючої та контролюючої роли РНБО). 
Глибока реформа сектору безпеки і оборони (збройні сили, розвідувальні органи, спецслужби, 
правоохоронні органи). Важливий акцент у реформі збройних сил – визначення спеціалізації під-
розділів ЗС, що будуть складовою миротворчих сил ОБСЄ та ООН, розвиток цієї спеціалізації на 
майбутнє. Комплексний підхід при реформуванні ЗС та національного ОПК.

3)  Співпраця та взаємодія з НАТО та ОБСЄ за окремими програмами, що гарантують колек-
тивну підтримку у разі виникнення нових військових загроз;

4) Просування української ініціативи щодо подальшого розвитку глобальних та регіональних 
систем безпеки. 

*****
У Меморандумі питання розвитку національної системи безпеки викладені лише тезово. 

 У найближчих планах Інституту стратегічних досліджень «Нова Україна» – підготовка розгорнутих 
пропозицій щодо нових підходів до політики національної безпеки.

Також в документі не знайшла відображення проблема глобальної і локальної екологічної та 
техногенної безпеки, що також потребує окремішнього дослідження.

MEMORANDUM 
LESSONS FROM THE UKRAINIAN CRISIS:  

NEW APPROACHES TO SECURITY POLICIES 
(global, national, regional levels)

I. The UkraInIan crIsIs as a global challenge

The civil and political conflict in Ukraine, which resulted in armed confrontation with the active 
participation and direct interference of the Russian Federation testifies the outdated system of 
international and national security.

The immediate consequences of the undeclared war of a new type (“hybrid war” with the use of 
the technology of encouraging internal “molecular conflicts”) are:

– annexation of Crimea (occupation and illegal incorporation into the Russian Federation);
– destabilization of the Eastern and Southern regions of Ukraine and incitement to secession from 

Ukraine (armed conflicts involving intelligence services and military mercenaries of foreign origin, mainly 
from the Russian Federation, proclamation of new states and attempts to make illegitimate change to 
the constitutional system of Ukraine);

– disregard for and the actual breakdown in the performance of all the regulatory and contractual 
framework of the Ukraine-Russia bilateral relations unilaterally by Russia (first and foremost, the treaty of 
friendship and cooperation between Ukraine and the Russian Federation);

– initiation of an information war against Ukraine, with an unprecedented scale of fraud and 
innuendo;

– discredit of the existing international-agreement basis, that was to assure the safety and integrity 
of Ukraine (borders, non-interference in internal affairs, economic security, etc.). In effect, the 1994 
Budapest Memorandum, which guaranteed security of Ukraine provided by nuclear countries, has 
been annulled; undermining of the non-proliferation regime;

– occurrence of a real threat of trans-regionalization of conflicts, spreading of hostilities to other 
countries (primarily, Ukraine’s neighbors), destabilization of the border areas, enhancement of separatist 
processes and ultimately – emergence of a serious threat to the security of countries in Central Europe 
and the Black Sea regions.

AR Crimea has become a kind of “testing ground” for the application of new warfare approaches. 
The Russian Federation has demonstrated a wide range of advanced post-industrial tactics. The 
Russian Federation has deployed an integrated information-advocacy system of influence both in the 
Ukrainian information space and the global information environment. In fact, a kind of cultural and 
psychological aggression has taken place, aimed at the destruction of national identity, formation 
of local identity through the manipulation of historical, cultural and political-ideological stereotypes. 
Ukraine’s territory was technically captured by means of a “raiders’” method, regular troops without 
distinctive features, undercover paramilitary groups with the assistance of the Crimean comprador 
leadership and related criminal groups. The citizens of Ukraine, with disregard for their freedom and 
rights, through a manipulative pseudo-referendum, have been turned into “enslaved people”, whose 
nationality is determined externally, by violent means. Human rights, ownership rights have been violated, 
the basics of self-government have been ignored and the sovereignty and integrity of Ukraine has been 
flagrantly violated. In general, the campaign against Ukraine had a military-psychological character, 
and the strategy of transformation of the Ukrainian statehood externally does not have a geopolitical 
character, but a geo-cultural one. Attempts to use these methods are evident in the southern and 
eastern regions of Ukraine.

For Ukraine, the main threat from continuing the “hybrid war” with russia lies in the possible destruction 
of the national community as a consolidated society, creation of phantom identities hostile towards 
each other (internal “molecular” conflicts) with the possible collapse of the country into several artificial, 
conflicting state formations.
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As a result of the world community’s reaction and imposed sanctions against RF the Russian Federation 
faces the threat of international isolation.

In turn, the world community is forced to seek answers to new challenges – the beginning of a second 
Cold War, the “race for arms”, the uncontrolled expansion of countries that are becoming armed with 
nuclear weapons, the break out of new local and regional armed conflicts.

Armed conflicts in Ukraine and the RF’s undeclared military and information-psychological aggression 
towards Ukraine, its population and territory, destabilize the European security space and world order 
in general, creating a potential hazard of a “Hot” world war.

The situation, that has arisen precisely in Ukraine and around it, has become obvious evidence of 
the deep crisis of international institutions designed to prevent aggression, as well as the weakness and 
vulnerability of the entire system of global security.

The international legal framework - from the UN Charter to bilateral treaties, has been violated without 
any tangible consequences for the offending side. The ineffectiveness of the UN Security Council, OSCE, 
NATO in their attempts to resolve the situation, the limited tools of influence on the aggressor-state have 
revealed the helplessness of the existing international security institutions.

The “right of force” has once again become a more effective factor than the principles and norms 
of international law, the humanistic foundation of the development of international relations. It has 
become apparent that regardless of the declared and collectively approved rules and regulations 
of ensuring international and national security, the sovereignty, social and territorial integrity of a 
country, which is not protected by “nuclear arguments”, remain vulnerable and are not secured by 
any international legal guarantees.

It should be noted that signs of the ineffectiveness of the existing global security system have been 
manifested since the crisis and the collapse of the former Yugoslavia, wars in Iraq and Afghanistan, 
conflicts in Libya, Syria, etc. An alarming signal was the stagnant reaction of the international community 
to the 2008 intervention of Russia in Georgia, where new means of warfare were widely used - massive 
disinformation, special operations, provocations, employment of separatists and mercenaries to achieve 
political goals of the war.

But for the first time in recent history the ineffectiveness of the international security system could 
lead to armed conflicts on a global scale, between high-tech countries.

President Putin’s speech on the occasion of the annexation of Crimea to Russia on March 18, 2014 
symbolized the virtual end of the existing old world order, that had been stagnant for nearly a quarter 
of a century.

Essentially, the creation process of new international rules of the game has begun. And the annexation 
of the Ukrainian Crimea and the subsequent events in the East of Ukraine are its catalyst.

Ukraine must find a way to effectively resolve the armed conflicts, that have unfolded in the East 
regions (above all, in the Donetsk and Luhansk regions). At the same time, the development of events 
will largely depend on the stand of RF and the consolidated policy of the international community. The 
slower and weaker the response, the more active and aggressive will Russia’s attempt to reformat the 
Ukrainian (and therefore – all of the Central European) space to fit its interests be.

Conclusion:
The situation, which arose around Ukraine, requires, first and foremost, an urgent settlement to 

prevent destruction of the Ukrainian state and, secondly, a pressing revision of the approaches to the 
forming of security policy at the global, national and regional levels, enhance the requirements to the 
efficiency of the functioning of international security institutions to prevent further development of the 
crisis on the European continent.

II. From “secUrITy oF exIsTence ” To “secUrITy oF developmenT”

 1. A peaceful settlement of the postwar world: security of the existing order (security of existence)

The result of the postwar settlement in the world after the Second World War was the realization of the 
necessity of cooperation between countries in ensuring peace and security, the resolution of pressing 
international problems and conflicts through non-military means. The United Nations Organization (UN), 
with the Charter approved in April 1945, became a global instrument for peacekeeping. The idea behind 
the association is not only to guarantee peace, but also to create conditions preventing aggression.

The destruction of the colonial system and the emergence of new nation-states on the world map 
increased the role and importance of the United Nations.

In accordance with the Charter the governing bodies of the UN are the General Assembly – an 
assembly of all UN members at an annual convocation, where each country has one vote, and the 
Security Council consisting of 5 permanent members (USSR, USA, the United Kingdom, France and China) 
and 6 non-permanent ones, elected by the General Assembly. The Security Council obtained the right 
to sanctions, blockade and the use of force against an aggressor. Each of the permanent members 
of the Security Council had the veto power with respect to any decision, that was not consistent with 
his/her best interests. In reality, the right to veto meant that the Security Council could not take any 
actions against the activities of one of their permanent members.

Another consequence of the post-war settlement became the bipolar world, with the dominance 
of USA and USSR. This world was confrontational, with clear boundary lines, spheres of influence.

The state of the Cold War was the natural order of existence in this world. On the one hand - the 
U.S. and its allies, calling for the unification of all the democratic forces of the world, on the other - the 
totalitarian USSR and pro-Soviet regimes.

Correspondingly, military alliances were set up - NATO (established in 1949) and the Warsaw Pact 
(1955 year). The coexistence of these blocs in the Cold War conditions was based on a policy of mutual 
“military” deterrence through a “race for arms”. The means of this deterrence were military nuclear 
potential, the development of other weapons of mass destruction (chemical, biological), increase of 
the overall military potential, subversive activities by special services, propaganda.

The Caribbean crisis of 1962, that put the world on the brink of a global nuclear conflict and 
demonstrated the dangers of a bipolar security model, became the culmination of the Cold War.

The lessons of the Caribbean crisis and «race for arms», that exhausted the country’s economic 
potential, made the world’s major players take gradual steps in mutual arms control and proliferation 
of weapons of mass destruction (in regards to which a number of agreements were signed, including 
the 1968 agreement on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons). The way out of the crisis for the 
bipolar model required the parties, as mutual guarantees to stop the «pursuit of arms» and a gradual 
decrease in total military potential, as well as a more coordinated interaction in the introduction of 
new high-technology military potentials, limitations in the development and application of non-nuclear 
weapons of mass destruction.

The improvement in the international climate and the overcoming of the crisis processes in the global 
economy spurred economic integration processes: it allowed to speed up the transnationalization 
of global economy, stimulated further technological breakthroughs in leading high-tech spheres - 
microelectronics, space technology, communication. In particular, the improvement of conditions for 
economic development was accompanied by the active development of the established European 
Single Market as a basis for the future European Union.

Political and security conditions for peaceful coexistence and development were designed to be 
provided by the Conference on Security and Cooperation in Europe 1972 (CSCE). The purpose of the 
member states was to determine international standards of conduct of all state-parties, in particular 
in the political and military spheres, respect for human rights and freedom. In 1975 the Helsinki Final 
Act was adopted, which virtually completed the formation of the postwar world on the principals of 
inviolability of borders and peaceful coexistence.

Thus, the post-war peace settlement was in line with the objective of a peaceful coexistence and 
interaction of states within their national territories. The essence of «security» came down to non-
infringement of borders, sovereignty, preventing hostilities between the parties of the Helsinki Act.
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Undoubtedly, the progressive for those circumstances move by the opposing parties stimulated 
economic progress, laid the foundation for future rapid globalization of the world economy and the 
formation of a new global division of labor, accelerated macro-regional economic integration. At the 
same time, it nulled the possibility of further globalization, as under the conditions of intense competition 
for promising new markets and the resource of traditional military force politics, limited by obligations, 
it began to be substituted by more flexible means - cultural and information “war”, the active use of 
special operations, in particular, to encourage inner “molecular conflicts”. The stiff old order of balance 
of interests, embodied in the 70’s of the 20th century, began to crumble. Accordingly, the security 
mechanisms did not meet the needs of rapid global development.

2. aTTempTs To Form a new secUrITy paradIgm. “new menTalITy”

The beginning of the reforms in the 80’s in the former USSR, caused by economic hardships as a result 
of the “race for arms” led to the gradual destruction of the bipolar world.

Postcolonial countries, the so-called “third world”, significantly increased the number of subjects 
requiring their place in the global system. The economic system was gradually recovering from the effects 
of the Cold War, the international markets were on the revive. In the context of global transformations 
attempts were made to create models of collective management of development, a shift from “force 
politics” with its antagonistic world order.

The concept of “new political thinking/mentality” is introduced in the paradigm of the future 
development of international relations and the security sector, which means joint development based 
on universal values. The world is recognized to be interdependent, global threats to development and 
stability – mutual. These include economic, social and environmental problems that require combined 
efforts. The project of a new, multi-polar and secure world order was created through the contributions 
of Mikhail Gorbachev, Ronald Reagan, Rajiv Gandhi, Helmut Kohl.

In international documents the new political mentality is reflected in the US-India delhi declaration 
on the Principles of a nuclear weapon free and non-violent world (New Delhi, November 27, 1986). 
Subsequently, in M. Gorbachev’s speech to the UN General Assembly December 7, 1988 a proposal was 
formulated to build a new world order based on universal values and non-use of force and ideological 
approaches. This gave rise to a debate in the Un on a new concept of world building, reflected in the 
charter of paris. U.S. President Ronald Reagan defined the new approaches to global development 
as the “beginning of a “new era”.

The global architecture of the new era of security was based on new principles, conditioned by the 
logic of progress. These include – common values, a nuclear-free world, disarmament, a shift from a 
bipolar world to a world of global partnership. A human being, a human life and human rights have 
been acknowledged as the greatest values. Peaceful coexistence presumed the abandoning of all 
weapons of mass destruction, which made wars that threatened the existence of civilization impossible. 
Conditions were created for each country to have a free choice of a development model.

A romantic perception of the “new era” as the new global era, where the ideal of freedom triumphed, 
in the early 90’s of the twentieth century was depicted in Fukuyama Francis’s reflections about the 
future of the world (“The End of History”).

However, the subsequent processes in the USSR, Central Europe, the Middle East and Asia changed 
the balance of power and forced the postponement of plans for a new world. With the collapse of the 
USSR and radical changes in Europe (the unification of Germany, the disintegration of Yugoslavia and 
Czechoslovakia) the old order, which was based on the policy of disarmament and the 1975 Helsinki 
obligations, was virtually destroyed, whereas the rules and obligations became purely nominal. The CSCE, 
which was transformed into OSCE, failed to become the basis of a common European security system.

New states and new borders required recognition.

Military conflicts took place in Asia (Iraq, Afghanistan), the Middle East. Their resolution was from a 
position of strength. The strategy of “containment of development” was being more actively applied 
in regard to new developing countries.

The dramatic changes in the post-soviet space and Central and Eastern Europe intensified 
competition for influence on the continent and virtually put a stop to the global dialogue of the future 

of a balanced world order. New conflicts and new threats to stability, above all in Europe, resulted in 
the urgency of going back to the old, post-war security paradigm - “security of existence”.

After the collapse of the Warsaw Pact and the disappearance of the Soviet Union from the world 
map, the United States of America became the established geopolitical and geo-economic world 
leader. The bipolar world was replaced by a unipolar one - “Pax Americana”, the concept of which 
corresponded to the transition model of the world and new threats: the spread of terrorism, including 
islam, the militarization of the third world countries, the emergence of new “hot spots” in Africa.

The new conflict paradigm of Samuel Huntington (“Conflict of civilizations”) was the most consistent 
one with the interests and needs of the renewed world order, although it received criticism from the 
supporters of the “new mentality”. The ideologically simplified concept of the “war of civilizations” (just 
like the previous version of «democracy against communism») allowed the leaders to find adequate 
justifications for their interests in other parts of the world, without violating the foundations of the adopted 
regulations of the integrity of national sovereignty, borders, etc.

Profound changes in the world order were delayed, the disarmament process was limited only to 
the reduction of arms, the reform of international institutions was frozen. The bloc system of military 
balance remained as an outline, as Russia and its allies, having created a new military alliance in the 
Eurasian region – CSTO, retained sufficient military capacity to oppose NATO. The algorithm of the Cold 
War gradually manifested itself as a “cool competition”, but with one important difference – the low 
capacity of the entire obsolete global security system.

3. The end oF The posTwar world order and demand For a new secUrITy archITecTUre

The “Pax Americana” period was not lengthy. The global economic crisis that unfolded in the late 
twentieth century and continues to this day, was part of the systemic crisis of the unipolar world order 
and the unsolved problems of building a balanced development system – a multi-polar “new world 
order”. Therefore, the “new world order” process is developing spontaneously, with conflicts, with no 
orderly influence of international organizations.

The UN, OSCE proved to be outdated, unprepared to respond to the changes in the security situation. 
The reason for this in particular is the intellectual crisis of the elite, that was in thrall to old ideas and 
could not, unlike their predecessors - the world leaders of the 80’s, offer the world a collective post-crisis 
development model.

An intensification in regional integration projects is witnessed with new projects being created - 
BRICS, SCO and Customs Union, discussions take place of a Euro-Atlantic economic community and 
others. Meanwhile, a number of new nation-states that emerged in the late twentieth century, found 
themselves outside of regional integration, with no strong public institutions, and poorly integrated into 
economic projects. They are localized and vulnerable, potentially causing the emergence of new 
centers of instability.

As a result, the transition to a multipolar world is based on the conflict separation into «worlds» – 
the Euro-Atlantic / European (with a tendency to unify) – Russian-Eurasian – Pacific (with a tendency 
of rapprochement with the Euro-Atlantic one) – Islamic-Middle Eastern – South American. And this is 
only the beginning. The new centers of influence actively compete for development resources. In the 
conditions of full-scale globalization the struggle for territory is replaced by the struggle for social capital 
and on this basis – the redistribution of resources and territories.

More and more often, the control of access to resources is becoming a tool for achieving geopolitical 
goals. An increasing number of resources (not just oil and natural gas) are being used as external 
coercion leverage. “Energy” wars, restrictions on the export of strategic materials (including rare-earth 
metals), limited access to water resources, setting price controls (the creation of new raw materials’ 
cartels, etc.) and manipulations in commodity markets became commonplace at the beginning of 
the XXI century.

The global information and communication space is gradually becoming a field of confrontation of 
forces that construct images of the future of humanity, using their own ideological tools for the creation 
of a new global world order.

This confrontation results in an ideological controversy between a liberal-libertarian and a national-
conservative vision of social organization models. The ideology of the Washington Consensus and 
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the opposing ideology of the Beijing Consensus as prospects of global development do not give a 
clear vision of the future of some countries, causing controversy in the humanitarian field. Motives and 
factors for confrontations actualize in the public and elite awareness. This leads to the destabilization 
of sociocultural processes of individual countries and regions, destroys the foundations of traditional 
social balance and the integrity of the cultural codes of social interaction.

By means of global information tools the contradictions between the ideologies and models of global 
development are projected in the national information space, disintegrating them.

Under the circumstances of this disintegration new threats arise:
– social subjects destructive for the existing order (network communities, information terrorists, 

hackers);
– the spread of destructive sociocultural phenomena (pornography, information piracy, antisocial 

and inhumane values);
– cyber weapons are used as an instrument of maintaining economic struggle, undermining 

national security (both informational and the functioning of the security sector – database, management 
system, etc.)

These new phenomena and factors have a destructive affect on the socio-cultural notions of people, 
leading to delegitimization of historically stable structures of social interaction, which is the basis of social 
order in some nations and states.

As a result, anomie occurs in the political and legal organization of nation states, spontaneous 
processes of cultural localization unfold, social conflicts exacerbate on the historical, ethnic and socio-
cultural basis.

Under the circumstances of a global ideological conflict the information and cultural security of 
national communities becomes a critical factor in their future existence, it becomes a challenge for 
the security of development, collective and personal safety.

Conclusion:
With growing imbalances and contradictions accumulated in the global economy and international 

relations, new challenges arise on all levels: for global, regional and national security. The following 
global trends are considered the most dangerous ones:

– exacerbation of conflict in international relations, particularly in the relationship between the 
“new” and “old” centers of global influence. Efforts of the new centers of influence are intensifying to 
convert the growth of their economic power into military and political strength. These states strive to 
create their own geopolitical “dominance zones”, with limited presence of international players, including 
international security institutions. Following a long period of the internationalization of international 
relations management and delegation of sovereignty to the international level, a reverse process can 
be observed. The desire of some individual countries to reduce the scope of their international legal 
obligations is becoming more and more evident. In effect, there is a return to the “real politic” system 
of international relations, in which the main players are sovereign states and their political association, 
with an interaction based on “projections of forces”. Consequently, tension in the entire system of 
international relations is increasing. A large number of medium and small countries are under threat of 
“forced inclusion” into the “domination zone” of a more powerful player.

– revival of the bloc principle of maintaining security. In the context of formal declarations of the 
abandonment of the bloc security principle the process of revitalization of existing alliances (NATO, 
CSTO) and the formation of promising military-political ones has begun. A tendency of a gradual 
transformation of regional economic “clubs” into stricter political association with a military component 
(EC, SOC) manifests itself. In this environment, the risks of a large-scale inter-bloc conflict significantly 
increase.

– inefficiency of global, regional and national security systems, destruction of dialogue platforms. 
Most of the existing international global and regional institutions of security maintenance (UN, OSCE) are 
outdated and are not adapted to the realities of a post-bipolar, furthermore, a multi-polar world. These 
institutions continued their existence in the post-bipolar world solely because the remaining pole was 
able to use them, what is more - in the ad hoc mode. In cases where legitimizing solutions failed to be 
provided (Yugoslavia 1999, Iraq 2003), this decision was virtually ignored. At the same time, the reform 

of international institutions and the emergence of new interactive platforms (G-20) was being delayed. 
Given the ineffectiveness of multilateral safety maintenance institutions and low dialogue efficiency, the 
wager is often placed on power methods, including military ones for implementing foreign-policy goals. 
A new round in the “race for arms”, the acute problem of expansion of the “nuclear club” countries is 
evidence of the crisis in the system of regulation. The likelihood of armed conflicts, including the use of 
weapons of mass destruction increases.

– low regulatory effectiveness of international law. The principle of decision making ad hoc 
destroyed the international-legal field of regulating conflicts. The practice of “double standards” is 
widely used and a very broad interpretation is given to the right of legitimate violence. The threat of 
failure to protect their legitimate interests in a legal way encourages small and medium states to seek 
more powerful guarantors of their safety, especially through participation in military-political blocs. The 
main risk is that in the environment of total disregard of legal principles and the low efficiency of security 
maintenance global structures, any conflict could lead to the “triggering” of bloc security guarantees. 
In the past twentieth century humanity faced the practical implications of this development of events 
twice.

– complications, multifactorial nature of external challenges and threats to national security 
associated with new types of impact on society. The main object of external aggression becomes the 
social organization of society as a whole, not just its political component (the actual state). In particular, 
there is an increase in the threat of social disruptions as a result of informative-propaganda influences, 
limitation of access to markets and resources and the strategic infrastructure.

III. new approaches To secUrITy polIcy

The ongoing conflicts, new types of wars (“hybrid”, “molecular” armed conflicts managed from 
outside) testify that within the new security policy the humanitarian component is in the foreground.

Geo-sociocultural strategies affect the security situation more than military instruments. “Geo-
cultural worlds” destroy borders no less aggressively than once the geopolitical scenarios of physical 
redistribution did. Weak, unstable societies become victims of “molecular” armed conflicts, tactics of 
localizing certain social groups from a single community are used. The fight for Ukraine was just one of 
the episodes of this division.

The change of the security policy paradigm – from the “security of order” to “security of development” 
causes the objective. The struggle for resources focuses on the greatest asset – social. And the 
redistribution of natural resources, markets and lands occurs primarily through designed and managed 
transformation of social space, mental and cultural victories, the creation of complementary to the 
aggressor new communities.

Modern societies-nations are multicultural and open to informational influences – they are formed by 
various ethnic, subcultural and religious communities. This diversity is a source of both greater variety of 
productive forces, a source of innovations as well as a source of threats. In the absence of an effective 
policy of national unity, conditions are created for a cultural and informational aggression that leads 
to the disruption of political and legal order, embodied by the state power.

The target of aggression becomes the national unity of the population around a fixed in the political-
legal forms single social order of relations between groups of people that make up the national 
formation as a whole. This consolidation is achieved by creating a consensus through a dialogue on 
mental values, the carriers of which is the population. The tools for such consolidation are the means 
of information influence on public consciousness and conceptual impact on the experts. The main 
objective of influence (aggression) are – rejection of social cohesion images, violation of the consensus 
model on the diversity of values and norms, that is actually present in any society. This influence is carried 
out at the conceptual level by imposing the model of a monocultural or mono-ethnic state on the 
expert community, at the level of mass consciousness – through the absolutization of significance of the 
corresponding forms of social organization on the examples of antiquity or the present. The impossibility 
of a consensus leads to a rejection by the population of the prevailing social order, discarding the 
legitimation of laws and subjects of the political world. This creates a state of social life in which the 
rules of law and morality begin to contradict and mutually exclude one another.

This is accomplished through artificial selection of a certain value system as the most significant in 
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terms of political governance practices and cultural development – i.e. indoctrination of one of the 
segments of a varied cultural field, according to which people that are united into a single nation 
live. Under these conditions, other value systems (which always co-exist in society) are marginalized 
and become the building material for alternative ideological constructs, that motivate the political 
activity of certain individuals and their groups. For warfare an alternative version of historical memory 
is created, that is positioned by means of information influence as an example and a practical basis 
for solving any social contradictions.

Thus, the imposed on the conceptual level principle of construction of a monocultural national 
environment in today’s society is becoming a threat to national unity and the basis of the localization 
and subsequent secession.

Given the impossibility of maintaining social order through direct violence against large groups of 
people the created artificial ideological split in society becomes both a condition for the delegitimization 
of the existing social order as well as the chaotisation of society in general. Specified on the basis of 
the alternative models of historical memory and symbolic means of presentation of images of social 
groups the models of political organization, oriented at foreign subjects, are the basis for constructing 
a new social order as a way out of chaos.

As a result, a new order of relations in society is formed, which is focused on the legitimacy of the 
influence of other subjects, and ultimately consolidating them in the political-legal forms of life of new 
society.

Nowadays the conditions of modern society maintenance are:
– the ability to see the cultural differences of various social groups;
– constructing a symbolic representation of the cultural interests of these groups in the political 

and legal process of national life;
– cultivating values of diversity and political practices oriented at a dialogue as the basis of social 

order.
Mechanically, by means of weapons and technology a state (territory, population) can no longer 

be defended. There is demand for socio-cultural planning.

Conclusions:
1) The formation process of a new multipolar world order is taking place spontaneously, with conflicts, 

without the orderly influence of international organizations. The UN, OSCE proved to be unready to 
respond to the changes in the security situation. One reason for this is the intellectual crisis of the elites, 
who were in thrall to old ideas and were unable to offer the world a collective post-crisis development 
model.

2) The logic of world development requires the development of new principles and approaches 
to guarantee international security on the global, regional and national levels. In particular, under the 
present conditions the effectiveness of the new security system will be high, if along with the already 
established international principles and standards, that are reflected in the articles of the UN and the 
Final Act of the Helsinki Conference, its activities are based on the following principles:

• Imperativeness (of international law) – strengthen the role of international law in the regulation of 
activities of all subjects of international relations by intensifying responsibility for violations of its standards 
(by expanding the «sanction» part of standards) and mandatory fulfillment of obligations by all parties 
of international-legal agreements;

• Inclusiveness (engagement) – an increase in the number of international relations players in the 
development and decision-making process, directed at ensuring collective security;

• Proportionality – comparability of methods and practices of global use of force in case of threats 
and challenges that arise for the safety of each individual participant of international relations;

• Responsibility personification – ensuring penal responsibility for a country’s leadership that makes 
deliberately wrongful decisions in relation to other subjects of international law;

• Security of social development – by expanding the regulatory functions of international law to 
the threats and challenges to social stability.

These principles can be put into practice in practical planes by taking the following measures:
at the conceptual level:
– Affirmation of the “safety of development” concept, based on the idea of creating and securing 

the conditions for a non-conflict development of society, state, intergovernmental union. At the national 
level “safety of development” implies society orientation at the harmonization of the social structure, 
the priority-driven development of the life support infrastructure, the creation of a single national 
humanitarian space that prevents internal cultural conflicts, the guarantee of high quality of life and the 
overcoming of antagonistic social inequality, the creation of incentives for continuous technological 
updates based on ensuring the availability of advanced technologies in the world market;

– “Dialogue of cultures” as a paradigm of global civilization development. Dialogue 
institutionalization through the development of new functions and abilities of international organizations 
(global, regional);

– Sustainable development as a global approach to the modeling of national and regional 
economies (economies of regional intergovernmental economic associations), the “greening” of 
economies and implementation of dynamic models of economic development “under changing 
climatic conditions”;

– Demilitarization of the world, a global program of gradual disarmament, including limitations and 
future rejection of nuclear weapon technologies and the prohibition of the introduction and use of other 
weapons of mass destruction (including post-military technologies - geotectonic, biological, etc.)

at the institutional level:
– Reform of the UN, the UN Security Council. In particular, the expansion of the permanent 

membership of the Security Council (using flexible, gradual mechanisms) to include India, Brazil, Germany 
and the introduction of a collective members institution on behalf of the League of Arab States, the 
African Union. Expanding the powers of the UN General Assembly. Giving it the right to overcome a 
veto of the UN Security Council by 2/3 of the votes from the total number of the UN General Assembly 
special Session members. Strengthening the UN General Assembly Resolutions imperative.

UN should be given new, effective controls of influence to ensure the sustainable development of 
a multipolar world:

1) Strengthening the global information security based on awareness of the shared threats to the 
information and cultural human space, absence of guarantees for any of the national communities. It 
is necessary to ensure the ecology of the information space of humanity. In particular, through signing 
an appropriate UN Convention. Regulators of the development of global information space (monitoring 
and imperative control over the use of information control networks, regulating distribution of cultural-
provocative and immoral content, the formation of a unified cultural and educational resource system 
as the basis of a universal “open education”). Security mechanisms for the prevention and combat of 
cybercrime and cyber-terrorism (which should be equated to armed military aggression and terrorism);

2) Conflict prevention on ethnocultural, historical or confessional grounds by creating a UN operative 
dialogue mechanism (with representation in international and domestic law);

3) Preservation and accessibility of cultural heritage, enhance the financial and regulatory capacity 
of UNESCO;

4) Collective mechanism for monitoring and sanctioning the use of nuclear technology (weapons, 
energy), prevent individual decision-making on the use of nuclear weapons or the proliferation of 
nuclear technology to all countries without exception;

5) Global control mechanisms to monitor the operation of a “critical infrastructure”, that provide life 
support systems at the national level (maintenance of safety standards, protection, reaction mechanisms 
to threats). Energy infrastructures, transportation networks of strategic importance, water resources and 
their usage infrastructure, etc.;

6) Expanding the powers of the UN International Court of Justice in the Hague. Providing international 
legal confirmation of its decisions in the form of UN Security Council Resolutions, international legal 
Agreements and Conventions. Granting the Court’s rulings power to introduce preventive and 
enforcement measures when considering international armed conflicts (bring in UN peacekeeping 
forces, international administration into disputed territories). Expenditures required to implement the 
decision will be charged to the party recognized by the Court as the aggressor;



Інститут стратегічних досліджень “Нова Україна” Бюлетень, серпень 2014 року

2928

7) The adoption of the UN Convention on the order of gaining the status and international legal 
guarantees of permanently neutral states. In particular, the inclusion of rules relating to the automatic 
introduction of international sanctions against an aggressor by all parties of the Convention;

8) Providing international law regulations through special UN Conventions on access to basic 
resources (water, energy, food). As well as specification of the international legal regime of access to 
resources that are outside areas of national sovereignty, such as the Arctic, Antarctic, seabeds and 
ocean floors. Establishing an open access regime and the removal of restrictions for the transfer of 
«green» technologies.

9) Accelerate the implementation of the International initiative of extractive industries transparency 
(Extracting International Transparency Initiative), which provides disclosure of companies’ financial 
payments, especially to the state budget, which will allow the global community and international 
organizations alike to control natural resources. The direct control over the implementation of the EITI 
standards in their countries is exercised through a coalition of non-governmental organizations «Publish 
What You Pay», which includes Transparency International, Revenue Watch Institute, Open Society 
Institute, Global Witness, Oxfam.

10) Increased international supervision over the activities of global corporations of international 
cartels, trusts and syndicates, including in the financial sector. In particular, expanding the authority 
of the World Bank by empowering it with supervisory functions over the activities of global financial 
institutions. Formation and provision of regulatory support to the new specialized surveillance bodies 
at the United Nations.

*****
– At the regional level (in Europe) one of the most pressing issues is the reformation of the OSCE. 

The formation of a new European security architecture should be executed in such a way that the 
right to direct control of arms, military technology, the use of armed forces are placed under broad 
“collective sovereignty”, which the OSCE must be empowered with.

In essence, the following is proposed:
1) A reform of the OSCE in order to transform it into an organization with pro-active security functions, 

that will combine the interests of the member parties of the current military-political blocs, conduct 
non-aligned policy and are neutral. Formation of OSCE combined forces, that can locate and deal 
with conflicts at the regional level;

2) Give the organization the right to provide preventive military aid of collective forces to the country 
involved, in the event of a request for assistance;

3) Formation of a mechanism to ensure “collective sovereignty” to the countries involved, which 
means resolving territorial conflict issues (regionalization, disputed territories, self-determination of 
communities) only on the basis of the consensus decision made by OSCE members.

4) Creation of a monitoring and control system to supervise the militarization of advanced “civilian” 
technologies, scientific inventions with the aim of limiting the possibilities for their implementation in the 
field of arms (perhaps it would be best to work out such a mechanism with the UN);

5) Formation of the system of GIS monitoring (Space Technology for the Earth Observation) of military, 
infrastructure and environmental security on the continent under the OSCE. Establish within the OSCE 
an international intelligent network of research centers on security issues.

The new agreement on security on the continent is key to the OSCE reboot. The discussion and 
preparation of the contract should be launched as early as 2014, the basis for which is the challenge 
posed by the Ukrainian crisis.

In the future, the OSCE model could be implemented at the level of the world’s macro-regions at 
the same time creating a system of communication and subordination with the UN and the UN Security 
Council.

*****
At the forefront of the Ukrainian national security project is the problem of consolidating Ukrainian 

communities around a specified, acceptable to the majority of the active population development 
project, maintenance and development of human potential. The short term objective is to achieve 

national reconciliation and to ensure civil peace, the maintenance of social and territorial cohesion 
of Ukraine, the pro-active policy of «reverse integration» of Crimea to Ukraine.

Balancing relations with the Russian Federation, reconsideration of the “strategic partnership” concept 
in favor of “economic partnership” (from antagonism to competition). Building a new contractual 
framework in Ukrainian-Russian neighboring relations, the overcome of the conflicting nature of the 
relationship, the termination of the “information war”.

An important part of the security policy in the short term is the completion of the signing of the 
Association membership agreement and the free trade EU-Ukraine agreement, as well as the initiation 
of the action plan leading Ukraine to full EU membership with the agreed schedule and program of 
deep modernization of Ukraine.

The basis of the internal security policy should rest on the geo sociocultural strategy and the creation 
of an effective security sector capable of responding to current challenges (territory, internal conflicts) 
and integrated into the regional security systems in Europe as an integral component.

1) In the post-conflict period - accelerated development of a single national humanitarian space 
(informational, cultural, educational components);

2) Create a new conceptual-programmatic framework of the development of national security and 
defense sectors (national security strategy, policy documents of the Armed Forces, law enforcement 
agencies, etc.). Implementing changes to the legislation, strengthening the coordinative and supervisory 
role of the National Security Council). Deep reform of the security and defense sectors (armed forces, 
intelligence agencies, security services, law enforcement agencies). An important focus in the military 
reform lies in defining the specialization of units of the Armed Forces, which will be part of peacekeeping 
forces of the OSCE and the UN, the development of this specialization for the future. An integrated 
approach to reforming the armed forces and national defense industry (DIC);

3) Collaboration and cooperation with NATO and the OSCE by special programs that guarantee 
collective support in case of new military threats;

4) Promoting Ukrainian initiative on further development of global and regional security systems.

*****
The Memorandum covers the issue of the development of the national security system in the form 

of theses. The objectives of the Institute for Strategic Studies, «New Ukraine» is to draw up detailed 
proposals for new approaches to national security policy.

Also, the document does nt reflect the problem of global and local environmental and technological 
safety, that require a particularized study as well.
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