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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Одним із пріоритетних завдань національної системи

державного управління у зовнішньополітичній сфері є фор,
мування чіткої та збалансованої зовнішньої політики в умо,
вах багатополярності та глобалізації сучасних викликів та
загроз у світі. Зазначений процес передбачає створення
ефективних механізмів державного управління з метою
мінімізації загроз національній безпеці України у зовнішнь,
ополітичній сфері, забезпечення суверенітету та територі,
альної цілісності, розширення формату міжнародного
співробітництва, а також створення умов сталого економіч,
ного розвитку держави.

Сучасна зовнішньополітична діяльність України будуєть,
ся на багатовекторній, прагматичній основі. Стратегічні на,
прями реалізації державної політики України у зовнішньо,
політичній сфері визначено Законом України "Про засади
внутрішньої і зовнішньої політики": "Україна як європейсь,
ка позаблокова держава здійснює відкриту зовнішню пол,
ітику і прагне співробітництва з усіма заінтересованими парт,
нерами, уникаючи залежності від окремих держав, груп дер,
жав чи міжнародних структур" [1, с. 11].

На сьогодні вищим керівництвом держави чітко окрес,
лено головні пріоритети зовнішньополітичної діяльності, що
передбачають набуття членства у Європейському Союзі.
Саме ця стратегія визначатиме національні зовнішньополі,
тичні пріоритети упродовж майбутніх років [4]. Водночас
європейські прагнення України та її інтеграція до європейсь,
кого співтовариства гальмуються внаслідок внутрішніх про,
блем держави. Так, анонсований Саміт "Україна — Євро,
пейський Союз", який відбувся 19 грудня 2011 року у м.
Києві, не приніс довгоочікуваних результатів щодо парафу,
вання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, залишилось
не врегульованим питання щодо запровадження безвізово,
го руху українських громадян країнами ЄС. З іншого боку,
спостерігається погіршення двосторонніх стосунків з Ро,
сійською Федерацією та США, внаслідок чого американсь,
ка сторона більше не вважає Україну зоною своїх стратегі,
чних пріоритетів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про
нагальну потребу удосконалення механізмів державного
управління у зовнішньополітичній сфері.

Мета статті — визначити сучасні пріоритети щодо реал,
ізації державної політики у зовнішньополітичній сфері Ук,
раїни.
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цес європейської інтеграції, що передбачає набуття член,
ства у Європейському Союзі. Суттєвою подією, у цьому кон,
тексті, стало ухвалення 1 грудня 2011 року у форматі засі,
дання сесії Європарламенту в Брюсселі Рекомендацій Євро,
пейського Парламенту Раді ЄС, Європейської Комісії та
Європейської служби зовнішньої діяльності щодо Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС. Таким чином, з боку Євро,
пейського Парламенту отримано чіткий сигнал щодо важ,
ливості швидкого парафування Угоди про асоціацію та фор,
малізовано рішення про завершення переговорів на найви,
щому рівні у рамках Саміту "Україна — ЄС". З боку впливо,
вої європейської інституції було висловлено сподівання
щодо укладення Угоди про асоціацію протягом І, го півріччя
2012 року та забезпечення його подання до кінця 2012 року
Європейському Парламенту та національним парламентам
держав,членів ЄС усіх документів, що стосуються процесу
ратифікації документу [2].

На жаль, внутрішньополітичні чинники, перш за все,
пов'язані з порушеннями демократичних прав та свобод в
Україні та поширенням корупції в органах державної влади
не дали змоги парафувати текст Угоди про асоціацію між
Україною та Європейським Союзом у форматі проведення
Саміту "Україна — Європейський Союз" 19 грудня 2011 року
у м. Києві.

На думку європейських високопосадовців, саме
відсутність в Україні базових європейських демократичних
цінностей не дає змогу реалізувати подальші кроки нашої
держави у процесі європейської інтеграції. Європейська сто,
рона чітко заявила про можливість парафування Угоди про
асоціацію між Україною та Європейським Союзом та її ос,
таточне укладення тільки за умов надбання Україною базо,
вих європейських демократичних цінностей. На сьогодні
більшість європейських політиків, коментуючи сучасну внут,
рішньополітичну ситуацію в Україні, відмічають відхід краї,
ни від європейських демократичних цінностей, що є небез,
печним сигналом для всієї Європи.

На сьогодні провідними європейськими країнами виз,
начаються характерні складові, що перешкоджають укла,
денню Угоди з ЄС про асоціацію у короткостроковій перс,
пективі, а саме:

1) чисельні порушення верховенства права та неповага
до демократії в Україні;

2) відсутність демократичних підвалин національного
виборчого процесу, який має грунтуватись на основах плю,
ралізму а також вільного, чесного та демократичного воле,
виявлення;

3) відсутність суттєвого прогресу у врегулювання питань
україно,російського "газового" протистояння;
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4)  оцінка інвестиційного клімату України, як одного з
найгірших у світі;

5) створення чинною владою України численних пере,
шкод для розвитку малого та середнього бізнесу;

6) непоодинокі випадки особистого збагачення мож,
новладців, окремих політичних діячів та бізнесменів за ра,
хунок держави;

7) участь правоохоронних органів у рейдерських "ата,
ках" на бізнес, причиною яких є вихід силових структур із
під контролю;

Враховуючи вищенаведене, процес євроатлантичної
інтеграції України прямо залежатиме від імплементації у
державі базових європейських демократичних цінностей,
таких як:

— незалежна судова система та верховенство права;
— дотримання прав людини та свобода слова;
— забезпечення процесу демократичного волевиявлен,

ня населення;
— незалежність засобів масової інформації та комуні,

кацій;
— боротьба з корупцією в державному секторі;
— створення сприятливих умов для ведення бізнесу;
— удосконалення демократичного цивільного контро,

лю над правоохоронними органами.
Також заслуговує уваги той факт, що вперше у грудні

2011 року Європейським Парламентом було акцентовано
увагу на потужне втручання Російської Федерації у зовніш,
ньополітичну діяльність України з метою створення суттє,
вих перешкод для європейської інтеграції нашої країни.

За результатами проведеного нами аналізу встановле,
но, що з боку Російської Федерації запроваджено потужну
зовнішньополітичну інформаційну кампанію, основною ме,
тою якої є дискредитація України та чинної української вла,
ди в очах світової спільноти та російського суспільства. Ха,
рактерною особливістю кампанії є той факт, що російськи,
ми політиками наразі спростовується сама концепція неза,
лежного існування України за різні історичні часи. Це по,
дається під знайомим російським гаслом (російською мо,
вою) про "единство исторических судеб", що дає підстави
стверджувати про історичні права Росії по відношенню до
України.

Сучасні російські зовнішньополітичні технології реалі,
зуються за наступними напрямами.

1. Розповсюдження через впливові закордонні засоби
інформації та політичні кола тези: "Сучасна Україна — це
неприродне державне утворення, що приречене на швидку
руйнацію".

2. Спростування факту Голодомору 1933 року в Україні
та не визнання його геноцидом українського народу.

3. Запровадження потужної інформаційної кампанії
щодо приниження місця та ролі українського народу у
Другій Світовій війні. Пересічному громадянину Росії масо,
во нав'язуються тези про: "зрадників,українців", "про ук,
раїнців,націоналістів, що стріляли в "спину" Червоній Армії",
про "жорстоких катів українців", про воїнів УПА як "зло,
чинців та кримінальних бандитів, які після перемоги Червоній
Армії пішли в служіння до американських найманців".

4. Реанімація радянського минулого: "РРФСР завжди
була донором України", "Радянський Союз був орієнтиром
і прикладом для мільйонів людей в усьому світі", "у розпаді
СРСР винні зрадники та зовнішні сили".

Складовими цієї зовнішньополітичної кампанії є процес
лобіювання проросійських інтересів у впливових європейсь,
ких інституціях і провідних країнах ЄС та намагання заручи,
тись підтримкою цього процесу у впливових політичних кіл
Європейського Парламенту, Європейської Комісії, Ради
Європи, політичного керівництва США, Франції, Німеччини
та інших провідних країн світу. Запроваджуються сучасні
політичні технології, що спрямовані, перш за все, на диск,

редитацію чинної влади та Президента України персональ,
но. Відбувається безпардонне шельмування Української
держави та українців на міжнародній арені. Серед окремих
верст населення поширюються плітки про нездатність ук,
раїнської влади навести лад у країні, нівелюються націо,
нальні цінності та орієнтири, успіхи діючої влади в еко,
номічній, політичній та соціальній сферах.

Триває широкомасштабна кампанія щодо розпалюван,
ня українофобії та міжнаціональної ворожнечі як на тери,
торії Росії, так і на території інших держав, де компактно
проживають українці. Все це відбувається у рамках велико,
го геополітичного процесу, що реалізується нашим східним
сусідом у повній безсоромності та відсутності будь,якої
моралі у її організаторів. Нехтуючи елементарні норми
міжнародного права та грубо порушуючи україно,російські
міждержавні угоди про дружбу та співробітництво, Російсь,
ка Федерація фактично намагається не визнавати держав,
ної незалежності України.

Таким чином, сучасний зовнішньополітичний курс Рос,
ійської Федерації спрямований на:

— посилення російської зовнішньополітичної експансії
з метою залучення України до структур, що перебувають у
зоні "російського впливу" (СНД, Митний союз, ОДКБ);

— активне втручання у внутрішньополітичний процес в
Україні;

— руйнування позитивного іміджу України на міжна,
родній арені;

— нехтування принципами рівноправного партнерства
та норм міжнародного права;

— цілеспрямовані акції з підриву економічного та полі,
тичного потенціалу України;

— впровадження панслов'янської ідеології та ро,
сійського соціально,культурного та інформаційного домі,
нування на території України;

— приниження ролі нашої держави у європейських та
міжнародних структурах, у тому числі і безпекових.

Зазначена зовнішньополітична діяльність Російської
Федерації представляє серйозну загрозу національній без,
пеці України та може призвести до втрати геополітичних
вигод нашої держави на міжнародній арені.

З огляду на викладене вище зазначимо, що за сучасних
умов державотворення особливостями реалізації держав,
ної політики України у зовнішньополітичній сфері будуть
такі:

— по,перше, слід зазначити, що на сьогодні запровад,
ження "багатовекторного" національного зовнішньо,
політичного курсу є недоцільним, враховуючи сучасний стан
міжнародних відносин. На нашу думку, спрямування зовні,
шньополітичної діяльності України на підтримку російських
та американських центрів впливу, балансування на їх супе,
речностях на сьогодні виявляється потенційно небезпечни,
ми для національної безпеки держави;

— по,друге, суттєвою проблемою для зовнішньополі,
тичної діяльності є втрата динаміки європейської інтеграції
України. Впливові країни Європейського Союзу послабили
зовнішньополітичну підтримку України, зросла кількість
супротивників європейських прагнень держави, насамперед
у Німеччині, Франції, Італії;

— по,третє, невиправданими залишились сподівання
нової політичної еліти України щодо політико,дипломатич,
ної підтримки держави з боку керівництва Російської Фе,
дерації на міжнародній арені. На сьогодні саме зовнішньо,
політична експансія офіційної Москви по відношенню до
України представляє суттєву загрозу національній безпеці
держави;

— по,четверте, упродовж останніх років Україна суттє,
во втратила позиції регіонального лідера на пострадянсь,
кому просторі. Насамперед, це стосується реалізації комп,
лексу зовнішньополітичних заходів у форматі взаємовідно,
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син Україна — "Молдова — Придністровська Молдавська
Республіка". Як свідчить аналіз, наразі практично не пра,
цює апарат Спеціального представника України з питань
Придністровського врегулювання з метою забезпечення
захисту державних інтересів під час розроблення варіантів
урегулювання кризи та запобігання спробам досягнення се,
паратних домовленостей без врахування інтересів українсь,
кої сторони.

На нашу думку, стратегічно важливим завданням націо,
нальної безпеки України у зовнішньополітичній сфері є удос,
коналення системи державного управління з метою створен,
ня ефективних механізмів реалізації зовнішньополітичного
курсу держави органами державної влади. Перш за все, необ,
хідно визначити геополітичні пріоритети, роль та місце Украї,
ни в міжнародному та європейському співтоваристві. У цьому
контексті вкрай необхідно активізувати зовнішньополітичні зу,
силля з метою формування позитивного іміджу держави на
міжнародній арені. З цією метою необхідно запровадити сис,
темну роботу з впливовими європейськими центрами політич,
ного впливу. Процес має передбачити лобіювання національ,
них політичних інтересів та створення позитивного іміджу Ук,
раїни як країни з базовими демократичними цінностями.

Вже сьогодні необхідно здійснити послідовні кроки з
метою:

— захисту українців за кордоном;
— проведення цілеспрямованої роботи з метою лобію,

вання національних інтересів;
— активізувати роботу щодо забезпечення міжнарод,

ної підтримки з метою відновлення історичної справедли,
вості, зміцнення міжнародного іміджу України;

— розвивати співпрацю із співвітчизниками закордо,
ном.

Механізми державного управління зовнішньополітичнім
процесом необхідно спрямувати на організацію координації,
взаємодії та узгодженості практичних державно,управлінсь,
ких заходів між компетентними органами державної влади
у цій сфері. Вкрай необхідно удосконалити зовнішньополі,
тичну діяльність з метою реалізації стратегічного курсу Ук,
раїни на європейську інтеграцію. Цей процес має відбува,
тись за умов досягнення європейських цінностей та критеріїв
вступу до Європейського Союзу, а саме:

1) укладення Угоди про асоціацію між Україною і Євро,
пейським Союзом;

2) завершення переговорів про створення зони вільної
торгівлі між Україною та ЄС;

3) запровадження безвізового режиму для громадян
України, що подорожують до Євросоюзу;

4) вступ України до Енергетичного співтовариства;
5) забезпечити поступове запровадження європейських

економічних та соціальних стандартів в українському
суспільстві [3].

Важливим елементом реалізації сучасної зовнішньої пол,
ітики є розвиток конструктивних та ділових взаємовідносин з
Російською Федерацією на основі прагматизму та взаємної по,
ваги, грунтуючись на нормах міжнародного права. Водночас слід
врахувати, що партнерство з Росією має відбуватись за умов
послідовного дотримання принципу національного сувереніте,
ту України. Найбільш доцільними напрямами українсько,рос,
ійського співробітництва є співробітництво у соціальних питан,
нях, авіабудуванні, спрощенні процедур перетину спільного дер,
жавного кордону, розвиток енергетичного потенціалу співпраці
та співробітництво у галузі інноваційних технологій [6].

Також необхідно удосконалювати стратегічне партнер,
ство та зміцнювати потенціал українсько,американських
взаємовідносин. Практичного змісту мають набути питання
зовнішньополітичної підтримки України з боку США на
міжнародній арені, забезпечення безпеки держави, співпра,
ця з протидії у глобальним викликам та загрозам, насампе,
ред, тероризму та розповсюдженню ядерної зброї.

На нашу думку, сучасними пріоритети реалізації зовні,
шньої політики України мають бути спрямовані на розвиток
співпраці з іншими впливовими країнами. На сьогодні стра,
тегічно важливим є розвиток політичного діалогу з Китаєм,
Японією, Саудівською Аравією, Катаром, Кувейтом, Кубою
та іншими країнами. Важливою складовою реалізації зов,
нішньополітичного курсу України є проведення послідовної
роботи з відновлення статусу регіонального лідера у регі,
оні. Важливими складовими процесу є:

— забезпечення проведення системного моніторингу
ситуації у Молдові;

— проведення неформальних консультацій з керівниц,
твом Придністровської Молдавської Республіки;

— врегулювання проблемних питань майнових, госпо,
дарських відносин та процесів, пов'язаних із завершенням
договірно,правового оформлення державного кордону із
Республікою Молдова;

— врахування національних інтересів та захист прав
української громади Придністровського регіону.

Водночас необхідно ініціювати питання щодо забезпе,
чення функціонування регіону "Дністер" із залученням при,
кордонних районів України, Молдови та Придністровсько,
го регіону. Також вважаємо за доцільне посилити позиції
України у форматі реалізації концепції функціонування
транспортного коридору країн ГУАМ та функціонування
Міждержавної інформаційно,аналітичної системи.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищенаведене зазначимо, що реаліза,

ція сучасної зовнішньої політики України передбачає
удосконалення політико,дипломатичних, інформаційних
та розвідувальними можливостей держави у зовнішньо,
політичній сфері. Це має відбуватися за умов удоскона,
лення системи та механізмів державного управління у
зазначеній сфері з метою захисту національної безпеки
нашої держави.

Перспективою подальших розвідок даної проблемати,
ки є, на наш погляд, питання удосконалення механізмів дер,
жавного управління у зовнішньополітичній сфері.
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