
93

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Анексія Криму та м. Севастополь і ведення неого$

лошеної війни з боку Російської Федерації ознамену$

УДК 351.86: 355

Н. А. Сіцінський,
к. держ. упр., Європейська академїя дипломатії, Польща

N. Sitsinskiy,
Candidate of sciences in public administration European Academy of Diplomacy, Poland

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІЙ
СФЕРІ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ

STRATEGIC PRIORITIES OF PUBLIC ADMINISTRATION IN PROVIDING NATIONAL SECURITY
OF UKRAINE IN FOREIGN POLICY UNDER MILITARY AGGRESSION

У статті зазначено, що в умовах військової агресії Російської Федерації проти України, досі

не проведено комплексне дослідження стратегічних пріоритетів державного управління забез"

печення національної безпеки України у зовнішньополітичній сфері. Наголошено, що стратегічні

пріоритети щодо забезпечення національної безпеки України у зовнішньополітичній сфері за"

кладені в рішеннях Ради національної безпеки і оборони України від 28 серпня 2014 р. "Про не"

відкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності" та від 6 трав. 2015 р.

"Про Стратегію національної безпеки України". Обгрунтовано, що неоголошена військова аг"

ресія Російської Федерації проти України та анексія території Автономної Республіки Крим та

м. Севастополь продемонстрували неефективність системи міжнародної безпеки та системи

забезпечення національної безпеки України у зовнішньополітичній сфері. Виявлено нові стра"

тегічні пріоритети державного управління забезпечення національної безпеки у зовнішньопо"

літичній сфері. Відповідно до стратегічних пріоритетів державного управління забезпечення

національної безпеки України у зовнішньополітичній сфері та окресленої мети і завдань визна"

чено загальні функції державного управління у цій сфері в умовах військової агресії Російської

Федерації проти України.

The article states that under Russian military aggression against Ukraine has not conducted a

comprehensive study of strategic priorities of public administration national security of Ukraine in

the sphere of foreign policy. Emphasized that the strategic priorities of Ukraine's national security in

foreign policy laid down in the decisions of the National Security and Defense Council of Ukraine on

August 28, 2014 "On Urgent Measures to protect and strengthen Ukraine's defense" on May 6. 2015

"On National Security Strategy of Ukraine." Proved that undeclared military aggression against the

Russian Federation and Ukraine annexation of the Autonomous Republic of Crimea and Sevastopol

City demonstrated the ineffectiveness of the international security system and the system of national

security of Ukraine in foreign policy. Discovered new strategic priorities of public administration

national security in foreign policy.

According to the strategic priorities of state administration of national security in Ukraine and

outlined foreign policy goals and objectives defined general functions of government in this area in

terms of military aggression of Russia against Ukraine.
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вали собою фактичне руйнування системи міжнарод$

них відносин, що виникла після закінчення холодної

війни.
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Основною особливістю старої системи була саме її

незавершеність, що давало окремим суб'єктам досить

широкі можливості для зовнішньополітичного та без$

пекового маневру. Цим, зокрема, сповна скористалася

Україна, намагаючись отримати максимальний обсяг

вигод від одночасної орієнтації на основні центри сили.

На практиці ж виявилося, що основні дивіденди отри$

мали олігархи та їх фінансово$промислові групи, а дер$

жава і суспільство загалом так і не створили надійних

механізмів захисту національних інтересів, і це дово$

диться робити зараз, в умовах зовнішньої агресії [1].

Актуальність наукової публікації зумовлена тим, що

в умовах військової агресії Російської Федерації проти

України, досі не проведено комплексне дослідження

стратегічних пріоритетів державного управління забез$

печення національної безпеки України у зовнішньопо$

літичній сфері.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить,

що питаннями здійснення зовнішньої політики Украї$

ни певною мірою розглядаються різними науками, зок$

рема міжнародним правом, політологією, історією, ад$

міністративним правом, державним управлінням тощо.

Слід зазначити, що здебільшого ці дослідження при$

свячені певним проблемам формування зовнішньої

політики нашої країни, зокрема цим проблемам при$

діляли увагу ряд науковців і практиків, зокрема М.М. Бі$

лоусова, С.М. Войцеховська, І.А. Домбровський,

І.А. Грицяк, А.М. Зленко, В.В. Кравченко, О.О. Рафаль$

ський, Є.А. Тихонова, І.А. Храбан, Л.Д. Чекаленко та

ін.

Дослідженню процесів забезпечення національної

безпеки України у зовнішньополітичній сфері присвя$

чені роботи дослідників: О.С. Бодрука, В.П. Горбуліна,

І.А. Грицяка, А.М. Зленка, А.Б. Качинського, В.А. Ліпка$

на, В.М. Телелима, І.І. Мусієнка, В.І. Почепцова, А.А. Па$

деріна, Г.М. Перепелиці, Т.С. Стародуб, Г.П. Ситника,

А.І. Семенченка, О.М. Суходолі, І.А. Храбана, Л.Д. Че$

каленко, В.О.Чалого та ін.

Водночас дослідження, у яких із позицій системно$

го підходу розглядаються проблеми забезпечення на$

ціональної безпеки України у зовнішньополітичній

сфері, що пов'язані із військовою агресією з боку Рос$

ійської Федерації на суверенну територію України в

цілому та стратегічні пріоритети державного управлін$

ня забезпечення національної безпеки у зовнішньопо$

літичній сфері в цих умовах зокрема, практично відсутні,

що обумовлює необхідність у проведенні подальших

наукових досліджень з цієї проблематики.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — на основі аналізу воєнно$політичної

ситуації в Україні, зокрема військової агресії Російсь$

кої Федерації проти України, визначити нові стратегічні

пріоритети державного управління забезпечення націо$

нальної безпеки у зовнішньополітичній сфері.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Стратегічні пріоритети щодо забезпечення національ$

ної безпеки України у зовнішньополітичній сфері закла$

дені в рішенні Ради національної безпеки і оборони Ук$

раїни від 28 серпня 2014 р. "Про невідкладні заходи щодо

захисту України та зміцнення її обороноздатності", де

зазначено, що пріоритетним національним інтересом у

сфері зовнішньополітичної діяльності у 2014  р. та на$

ступних роках є подальший розвиток відносин стратег$

ічного партнерства України з США, ЄС та НАТО, зокре$

ма: з Європейським Союзом на основі Угоди про асоц$

іацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським

Союзом, Європейським співтовариством з атомної

енергії та їхніми державами$членами, з іншої сторони;

зі Сполученими Штатами Америки на основі Хартії

Україна — США про стратегічне партнерство від 19 груд$

ня 2008 р.; з НАТО на основі Хартії про особливе парт$

нерство між Україною та Організацією Північно$Атлан$

тичного договору, підписаної 9 липня 1997 р., та Декла$

рації про доповнення цієї Хартії, підписаної 21 серпня

2009 р. [2].

Формування нової системи державного управління

забезпечення національної безпеки України у зовніш$

ньополітичній сфері в умовах військової агресії Російсь$

кої Федерації проти України — це складний процес,

який здійнюється у чіткій гармонії з міжнародно$право$

вими та загальноєвропейськими стандартами забезпе$

чення безпеки держави, а також зі стандартами щодо

захисту суверенітету, територіальної цілісності та непо$

рушності державних кордонів, реалізації її політичних,

торговельно$економічних та інших національних інте$

ресів, а також відновлення територіальної цілісності

Української держави, реінтеграції тимчасово окупова$

них та неконтрольованих територій.

Як і будь$яке соціально$правове та безпекове утво$

рення, система державного управління забезпечення на$

ціональної безпеки України у зовнішньополітичній сфері

в умовах військової агресії Російської Федерації проти

України має свою мету, завдання та функції і вирішує

завдання властивими тільки їй методами й інструмента$

ми та засобами з дотриманням визначених принципів,

тобто використовує певні організаційно$правові, функ$

ціональні та безпекові механізми.

Цю систему складають безпосередні внутрішні і

зовнішні виклики та загрози національній безпеці у зов$

нішньополітичній сфері в умовах військової агресії Ро$

сійської Федерації проти України, національні інтере$

си, цінності та потреби (об'єкти), державні й недержавні

суб'єкти забезпечення національної безпеки України у

зовнішньополітичній сфері.

Метою системи державного управління забезпечен$

ня національної безпеки України у зовнішньополітичній

сфері в умовах військової агресії Російської Федерації

проти України є реалізації державної політики забезпе$

чення національної безпеки і оборони України в кон$

тексті вимог Стратегії національної безпеки України [3],

а саме:

— мінімізації загроз державному суверенітету;

— відновлення територіальної цілісності України

у межах міжнародно$визнаного державного кордону

України;

— реалізації її політичних, торговельно$економіч$

них та інших національних інтересів;

— гарантування мирного майбутнього України як

суверенної і незалежної, демократичної, соціальної,

правової держави;

— забезпечення інтеграції України до Європейсь$

кого Союзу та формування умов до вступу в НАТО.
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Неоголошена військова агресія Російської Феде$

рації проти України та анексія території Автономної

Республіки Крим та м. Севастополь продемонстрували

неефективність системи міжнародної безпеки та систе$

ми забезпечення національної безпеки України у зов$

нішньополітичній сфері.

Тому для досягнення мети та зважаючи на воєнно$

політичну ситуацію в Україні, зокрема військову агре$

сію Російської Федерації проти України, необхідно виз$

начити нові стратегічні пріоритети державного управлі$

ння забезпечення національної безпеки у зовнішньопо$

літичній сфері. У зв'язку з цим пропонується, насампе$

ред:

1) формування сприятливих політичних переду$

мов, що досягатимуться мирними, заснованими на

принципах міжнародного права, засобами: шляхом

політичного діалогу, пошуку прийнятних варіантів

надання додаткових повноважень органам місцево$

го самоврядування та регіонам; гарантовання за$

безпечення захисту громадянських, політичних,

економічних, соціальних, релігійних, культурних

прав усіх етнічних груп, що проживають на території

України;

2) відновлення територіальної цілісності Українсь$

кої держави у межах міжнародно$визнаного державно$

го кордону України, верховенства права на всій її тери$

торії;

3) зміцнення політичного діалогу з широкого спек$

тру зовнішньополітичних і безпекових питань, поступо$

ва конвергенція у сфері зовнішньої і безпекової політи$

ки, включаючи Спільну політику безпеки та оборони,

запровадження безвізового режиму, поступова інтегра$

ція економіки України до внутрішнього ринку ЄС, гар$

монізація законодавства України із законодавством ЄС

та створення єдиного нормативного простору в пере$

важній більшості секторів економіки і суспільного жит$

тя України;

4) формування ефективної системи гарантій на$

ціональної безпеки шляхом: побудови нової систе$

ми забезпечення національної безпеки, яка спира$

тиметься на власні можливості, та залишає за собою

право обирати спосіб гарантування державного су$

веренітету і територіальної цілісності; формування

мережі союзництва як з окремими державами (шля$

хом укладення угод про спільну оборону або

військову допомогу), так і з міжнародними безпеко$

вими організаціями (шляхом участі у механізмах ко$

лективної безпеки); укладення універсального

міжнародного договору щодо гарантій безпеки, пе$

редусім, без'ядерним державам, який би містив

чіткий перелік зобов'язань сторін у разі його пору$

шення, зокрема щодо застосування санкцій до дер$

жави$порушниці;

5) поглиблення співробітництво України з НАТО

за напрямами: взаємодії в рамках коротко$ та довго$

строкових заходів щодо підвищення обороноздат$

ності України; ужиття заходів комплексного огляду

сектору безпеки і оборони України, реорганізації

Воєнної організації держави в сектор безпеки і обо$

рони та розвитку його як цілісної системи; допомоги

у створенні й реалізації ефективного механізму реа$

гування на кризові ситуації в Україні; участі в опера$

ціях з підтримання миру і безпеки під проводом НАТО;

боротьби з тероризмом; імплементації принципів

ініціативи НАТО з  розбудови доброчесності,

цілісності, прозорості та зниження корупційних ри$

зиків у роботі оборонних і безпекових інституцій та

рекомендацій Групи держав Ради Європи проти ко$

рупції (GRECO); взаємодії у сферах енергетичної без$

пеки, науки і технологій та захисту навколишнього

природного середовища;

6) поглиблення стратегічного партнерства зі Сполу$

ченими Штатами Америки на основі Хартії про страте$

гічне партнерство Україна — США від 19 грудня 2008 р.

як одного із головних зовнішньополітичних пріоритетів,

що сприяє зміцненню демократії і верховенства права,

протидії корупції і проведенню судової реформи в Ук$

раїні, розвитку ринкових засад української економіки

та її адаптації до стандартів глобальних ринків, підви$

щенню обороноздатності й проведенню оборонної ре$

форми в Україні, зміцненню її енергетичної і ядерної

безпеки, розвитку науки і технологій;

7) поглиблення відносин стратегічного партнер$

ства із Республікою Польща, зафіксованих у Договорі

про добросусідство, дружні відносини і співробітниц$

тво від 18 травня 1992 р. і Спільній декларації прези$

дентів України та Республіки Польщі від 25 червня

1996 р., та розширення взаємодії в безпековій сфері,

включаючи можливість заснування відносин союзниц$

тва;

8) розширення співробітництва з Великою Брита$

нією, Канадою, Австралією, Японією, Литвою, Латвією,

Естонією, Швецією, Румунією, Словаччиною, Молдовою

— країнами, яких Україна вважає своїми союзниками

на міжнародній арені, з можливим наданням їм низки

преференцій, у тому числі економічних і торговельних,

та виходить з необхідності розширення взаємодії з ними

у сфері безпеки і можливості укладення з ними угод про

військову допомогу;

9) розвиток партнерства з Німеччиною і Францією

— впливовими державами$членами ЄС і НАТО, які на$

дають вагому допомогу Україні для прискорення реа$

лізації демократичних реформ та швидшої імплементації

Угоди про асоціацію з ЄС;

10) розширення співробітництва з країнами Виш$

еградської групи (Польщею, Чехією, Словаччиною,

Угорщиною) як важливий зовнішньополітичний напрям

у контексті зміцнення стабільності та безпеки в регіоні

Центральної Європи;

11) розвиток співробітництва з Росією, заснова$

ному на принципах добросусідства, рівноправ'я та

взаємної поваги, у тому числі поваги до сувереніте$

ту і територіальної цілісності України, поглиблення

торговельно$економічних і соціально$культурних

взаємовідносин та взаємовигідного співробітництва

в різних сферах за умов повернення Росії у відноси$

нах з Україною у міжнародно$правове поле, виведен$

ня російських військових підрозділів з окупованих

нею територій України, відшкодування завданих

втрат та відновлення територіальної цілісності Ук$

раїни та ін.

Відповідно до стратегічних пріоритетів державно$

го управління забезпечення національної безпеки Ук$

раїни у зовнішньополітичній сфері та окресленої мети і
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завдань визначимо загальні функції державного управ$

ління у цій сфері в умовах військової агресії Російської

Федерації проти України, а саме:

— організація державного управління забезпечен$

ня національної безпеки України у зовнішньополітичній

сфері. Державне управління іноземними справами — це

діяльність органів держави, спрямована на проведення

зовнішньої політики України. Згідно зі ст. 18 Консти$

туції України зовнішньополітична діяльність України

спрямована на забезпечення її національних інтересів і

безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідно$

го співробітництва з членами міжнародного співтовари$

ства на основі загальновизнаних принципів і норм міжна$

родного права;

— стратегічне прогнозування у контексті безпосе$

редніх викликів та загроз національній безпеці України

у зовнішньополітичній сфері, що можуть стати новими

територіальними претензіями до України з боку окре$

мих держав. Державне управління забезпечення націо$

нальної безпеки України у зовнішньополітичній сфері

покликане вирішувати довгострокові, перспективні зав$

дання, розв'язання яких відбуватиметься в умовах пев$

ної невизначеності, якщо органи виконавчої влади, які

у межах своїх повноважень залучаються до виконання

завдань щодо захисту національних інтересів у сфері

безпеки не матимуть прогнозів. В управлінському про$

цесі прогнозування використовують і як функцію, і як

принцип, і як метод управління. Тому органи виконав$

чої влади України мають розробляти прогнози, управ$

ляти ними, розв'язувати свої завдання на їх підставі;

— стратегічне планування забезпечення національ$

ної безпеки у зовнішньополітичній сфері. Методика пла$

нування в державному управлінні у цій сфері грунтуєть$

ся на принципах науковості, комплексності, багатова$

ріантності рішень, виборі оптимального варіанта, нор$

мативності тощо;

— координація діяльності органів виконавчої вла$

ди в зовнішньополітичній сфері, виконується Міністер$

ством закордонних справ України тільки в мирний час,

а в особливий період цю функцію здійснює Воєнний

кабінет РНБО (робочий орган Ради національної без$

пеки і оборони). Координація як функція державного

управління забезпечення національної безпеки у зовні$

шньополітичній сфері забезпечує узгодження діяльності

систем державного та військового управління як в мир$

ний час, так і в умовах військової агресії;

— контроль у державному управлінні у сфері зов$

нішньополітичної діяльності, має свої особливості щодо

його здійснення в мирний час та в особливий період, що

покликаний постійно надавати інформацію про дійсний

стан справ щодо виконання завдань забезпечення на$

ціональної безпеки у зовнішньополітичній сфері. Конт$

роль як особлива функція державного управління за$

безпечення національної безпеки у зовнішньополітичній

сфері може здійснюватись через механізми президен$

тського контролю (Президентом України, Адміністра$

цією Президента України, Радою національної безпеки

і оборони України); урядового контролю (Кабінетом

Міністрів України); парламентського контролю (Комі$

тетами Верховної Ради України); інституцій громадянсь$

кого суспільства (Громадськими радами, волонтерами

та ін.).

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищенаведене зазначимо, що про$

ведений аналіз воєнно$політичної ситуації в Україні,

зокрема військової агресії Російської Федерації про$

ти України, та згідно з вимогами Стратегії національ$

ної безпеки України, дав змогу визначити нові стра$

тегічні пріоритети державного управління забезпечен$

ня національної безпеки у зовнішньополітичній сфері,

з метою захисту суверенітету, територіальної

цілісності та непорушності державних кордонів Ук$

раїни; реалізації її політичних, торговельно$економі$

чних та інших національних інтересів; відновлення

територіальної цілісності Української держави у ме$

жах міжнародно$визнаного державного кордону Ук$

раїни; гарантування мирного майбутнього України як

суверенної і незалежної, демократичної, соціальної,

правової держави; забезпечення інтеграції України до

Європейського Союзу та формування умов до вступу

в НАТО.

Перспективою подальших розвідок даної пробле$

матики є, на наш погляд, дослідження правових ас$

пектів забезпечення національної безпеки України у

зовнішньополітичній сфері в контексті вимог нових

стратегічних документів у сфері національної безпеки

України.
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