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УДК 327 

Остап’як В. І. 

 

СТРУКТУРА ТА ТЕНДЕНЦІЙНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ  

ПАРТНЕРСЬКИХ СТРАТЕГІЙ УКРАЇНИ  

 

Здійснено спробу дослідження тенденцій розвитку партнерства України в 

контексті формування і активізації «гібридної війни». Доводиться необхідність 

дослідження та аналізу тенденцій розвитку, а також налагодження партнерства як 

основного механізму подолання криз і конфліктів. Досліджується структура 

формування паритетного партнерства між Україною і ключовими союзниками в 

процесах глобалізації. Зазначено провідну роль інтеграційних змін, котрі впливають на 

формування та структуру партнерства України в період глобальних перетворень у 

системі міжнародних відносин. Пропонується проводити подальше дослідження 

налагодження ефективного партнерства як ключового елемента глобальних 

трансформацій на шляху побудови нового світового порядку. 

Ключові слова:  трансформація, інтеграція, партнерство, глобалізація, гібридна 

війна, Україна 

 

Остапяк В. И. Структура и тенденциозность реализации партнерских 

стратегий Украины.  

Предпринята попытка исследования тенденций развития партнерства Украины 

в контексте формирования и активизации «гибридной войны». Доказывается 

необходимость исследования и анализа тенденций развития, а также налаживание 

партнерства как основного механизма преодоления кризисов и конфликтов. 

Исследуется структура формирования паритетного партнерства между Украиной и 

ключевыми союзниками в процессах глобализации. Отмечено ведущую роль 

интеграционных изменений, которые влияют на формирование и структуру 

партнерства Украины в период глобальных преобразований в системе международных 

отношений. Предлагается проводить дальнейшее исследование налаживания 

эффективного партнерства как ключевого элемента глобальных трансформаций на 

пути построения нового мирового порядка. 

Ключевые слова: трансформация, интеграция, партнерство, глобализация, 

гибридная война, Украина. 
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Ostapiak V. I. The structure and tendentious of implementation of partnership strategies 

of Ukraine. 

An attempt to study Ukraine's partnership development trends in the context of the 

formation and activation of «hybrid war» was made. The necessity of research and analysis of 

trends, as well as partnership building, as the main mechanism to overcome crises and 

conflicts is proved. The structure of formation of parity partnership between Ukraine and key 

allies in the globalization processes is studied. The leading role of the integration of changes 

that affect the formation and structure of partnership of Ukraine in the period of global 

changes in the system of international relations is noted. It is proposed to undertake further 

research to establish effective partnership as a key element of global transformations in the 

way of building a new world order. 

It is proved that despite the diversity of partnerships as a phenomenon and also as a 

process in international relations, the nature and depth of metamorphosis partnership can 

influence not only on the political structure, but on the structure of the global dimensions of 

social processes and spiritual dimensions of human existence. The author has attempted to 

offer perceive partnership in its practical dimensions, a process and an element of global and 

regional processes and perceive the partnership as a philosophical polymorphic value that 

could influence the spiritual essence of social and cultural life of the global environment. We 

assume that anthropological measurements on the structure and nature of the partnership is 

increasingly affecting the imperatives of the essence of human existence and implementation 

of human individuality the desire of certain communities of people. 

Key words: transformation, integration, partnership, globalization, hybrid warfare, 

Ukraine. 

 

Постановка наукової проблеми та її значення. Досліджуючи явище партнерства в 

системі міжнародних відносин, нам потрібно розділити суть поняття політичного 

партнерства, стратегічного партнерства, паритетного партнерства в його 

антропологічних і аксіологічних вимірах. Спостерігаємо, що попри багатогранність 

партнерства як явища і одночасно як процесу в системі міжнародних відносин суть і 

глибинні метаморфози партнерства здатні впливати не тільки на структуру 

політичного, але й на структуру глобального у вимірах соціальних процесів і у вимірах 

духовного буття людини. Автор здійснює спробу запропонувати сприймати 

партнерство в його практичних вимірах як процес і елемент розвитку глобальних та 

регіональних процесів, а також сприймати партнерство як філософську поліморфну 

величину, здатну впливати на духовну сутність суспільного, культурного життя 

глобального середовища.  

Зокрема нас цікавить структура формування партнерства в Україні як країні, котра 

в сучасних умовах постала перед безліччю викликів і глобальних загроз. Спостерігаємо, 

що в умовах складного геополітичного становища Київ здійснює безліч заходів задля 

реалізації стратегії налагодження ефективних форм партнерства задля збереження 

власних політичних інтересів у системі міжнародних відносин. У цьому контексті 

поняття «національні інтереси» має низку аспектів: геополітичний, 

внутрішньополітичний та ідеологічний [1]. Відповідно інтереси і шляхи їх реалізації 

взаємопов’язані із тенденціями політичного буття та віддзеркалюються в стратегіях 

просування українських національних інтересів у глобальному середовищі. 

Відтак постає питання сприйняття партнерства як філософської антропологічної 

величини, котра впливає на формування структури партнерства. Припускаємо, що в 

антропологічних вимірах на структуру і сутність партнерства більшою мірою 

впливають саме імперативи сутності людського буття та прагнення реалізації людської 

індивідуальності певних згромаджень людей. 
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На відміну від антропологічних вимірів партнерства, його аксіологічні форми 

буття зорієнтовані на ціннісність та пошуки ціннісних імперативів, що допомогли б 

гідно рефлексувати суспільству, зокрема українському, на виклики глобального 

середовища, яке за своєю структурою культурну глобальну цінність в основних рисах 

ще не здобуло через відсутність масової, а основне конструктивної глобальної 

культури. 

Відповідно особливо актуальним нам видається дослідити партнерство, що 

формується між Україною та глобальним середовищем у викликах глобальних загроз, 

зокрема ми маємо на увазі «гібридну війну». Дослідники вважають «гібридну війну» 

типом конфлікту, який все частіше буде застосовуватися у нашому столітті [2]. Цей 

небезпечний процес, котрий доволі об’ємна група науковців називає «гібридною 

війною», на нашу думку взаємопов’язаний із процесами, що відбуваються у системі 

міжнародних відносин і впливають на формування партнерства. Саме таке 

деструктивне явище, як «гібридне протистояння», є доволі руйнівним для формування 

ефективного партнерства, проте паритетне партнерство як явище конструктивного 

порядку може доволі ефективно впливати та нівелювати процеси, що формують загрози 

для національної безпеки країн, котрі потерпають від загроз «гібридного» порядку.  

Спостерігаємо, що Україна попри значні зміни векторів політичного розвитку 

внаслідок драматичних подій 2013 р. і до сьогоднішнього моменту перебуває в стані 

перманентних, викликаних соціальною нестабільністю криз, котрі відповідно 

зумовлюють високий рівень конфіліктогенності. У низці кризогенних факторів не менш 

руйнівною є роль соціальної нерівності, як зазначає В. Тарасевич [3]. Отже, 

конфліктогенність, що спричинена як зовнішніми, так і внутрішніми чинниками, 

соціальною, економічною, політичною нестабільністю викликає значний негативний 

резонанс у суспільстві, котре негативно рефлексує на будь-які зміни, реформи і інші 

нововведення у країні. Вважаємо, що потрібно більш детально дослідити феномен 

формування партнерства на прикладі України, адже на нашу думку саме завдяки вмілій 

реалізації стратегічного паритетного політичного партнерства можливо вивести країну 

з наявних кризових та конфліктогенних суспільних коливань і забезпечити сталий та 

надійний розвиток. Саме тому дослідження партнерства є не тільки актуальним у 

сучасній проблематиці дослідження системи міжнародних відносин, але й здатне 

розкрити партнерський потенціал нашої країни в глобальному середовищі.  

Аналіз останніх досліджень. Достатньо цікавими роботами можна вважати 

розвідки українських дослідників, серед котрих варто виділити Д. Гордієнка, 

Д. Саприкіна, М. Трухіна, Є. Марцуна, О. Шергіна, Є. Макаренка, І. Погорської, 

О. Шевчук. Цікавими видаються праці зарубіжних дослідників, таких як З. Бауман, 

З. Бжезинський, Д. Белл, Л. Браун, Е. Гор, П. Бурд’є, П. Бьюкеннан, Б. Вальденфельс, 

А. Урсул, Д. Стігліц. 

Мета і завдання дослідження. Досліджуючи партнерство в умовах конфліктогенів 

українського суспільства, нам видається цікавим проаналізувати основні тенденції 

налагодження партнерства у викликах і загрозах глобалізації. Доволі значну 

зацікавленість викликає питання дослідження структури партнерства в українській 

дійсності, що дозволило б нам виробити більш досконалі стратегії партнерства як 

ключового засадничого елементу розвитку та інтеграції країн у світове співтовариство 

на шляху формування нового світового порядку.  

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів. Партнерство 

в українській дійсності характеризується певною хвилеподібністю чи циклічністю. 

Спостерігаємо, що доволі тенденційним є налагодження партнерства в умовах 

перехідного суспільства. Адже формування нашої держави розпочалося в процесі 

активізації Революції на граніті, наступною доленосною та доволі значною була 
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Помаранчева революція, і відповідно перебування в постреволюційних подіях 

Революції гідності засвідчує хвильовий характер політичних процесів.  

Варто зазначити, що, на нашу думку, така сумбурність і непередбачуваність проте 

має певну системність зламу політичних процесів. Злам і перехід від однієї парадигми 

існування, творення політичного, громадського відбувається шляхом певних 

доленосних подій, котрі ми називаємо революціями. Проте доволі важко 

охарактеризувати саме такий процес розвитку політичного в сучасній Україні, адже є 

безліч прикладів долання криз і конфліктів без кардинальних і різких змін. 

Характерною ознакою криз і налагодження партнерства в Україні є саме питання 

системності цих криз в умовах сучасного простору. Криза і конфлікт у сучасній 

Українській державі є багатогранними і багатовимірними, що торкається як питань 

економічного, політичного, соціального і суспільного, так і питань культурного, 

релігійного світоглядного просторів. 

Шляхом вирішення питання і проблеми високого рівня кризогенності слід, на 

нашу думку, зазначити налагодження партнерства у всіх його проявах незалежно від 

того, як ми будемо сприймати партнерство у його антропологічних чи аксіологічних 

вимірах. 

Відповідно основні тенденції формування партнерства для України полягають у 

збереженні власних національних інтересів, у забезпеченні цілісності і недоторканості в 

умовах формування нового світового порядку, адже такі інтереси забезпечують 

духовну цілісність суспільства, сприяють розгортанню інтелектуального і морального 

потенціалу нації [4]. До того ж потрібно підкреслити, що на шляху подолання 

«гібридної війни» як явища нового порядку в глобальному середовищі Київ 

намагається виробити більш досконалу стратегію і зреалізувати політичне партнерство 

з демократичним світом. Відповідно на запити демократичного світу проводяться 

доволі значні та складні реформування у всіх сферах українського соціуму.  

Серед найбільш вдалих і успішних реформ на території України варто зазначити 

реформу і впровадження нового правоохоронного елементу, а саме поліції. Доволі 

позитивним є також прагнення і мотивація кожного поліцейського, що є запорукою 

успішності реформи. Попри те за впровадженням реформи поліції можна спостерігати 

певне підвищення рівня довіри до правоохоронної системи, котра загалом зазнала 

незначних змін. Такі реформування можуть свідчити також про необхідність 

подальшого реформування не тільки всієї правоохоронної системи, але й інших органів 

виконавчої влади. Відповідно, попри зростання довіри до виконавчої влади також 

змінюється загалом ставлення і до поточних реформ, а відтак і до політичної системи, 

що ці реформи ініціювала. 

Проте на шляху налагодження ефективного партнерства стоїть сукупність інших 

внутрішньодержавних перешкод та загроз, котрі потрібно вирішувати, зокрема 

реформація всіх трьох гілок влади, котрі потрібно модернізувати та стандартизувати за 

вимогами і за прототипом розвинутих демократичних країн Західної Європи, які змогли 

вибудувати ефективну ієрархічну структуру, здатну забезпечити демократичність 

власних суспільств. 

Попри значну перспективність розвитку демократичних засад та сучасну 

тенденційність, загалом спостерігається низький розвиток та недостатній рівень 

впровадження реформ в Україні. В цілому варто підкреслити, що на це впливає низка 

зовнішніх і внутрішніх факторів, котрі попри гальмування реформ заважають Києву 

вибудувати ефективну стратегію налагодження партнерства. Аналіз перехідного 

періоду різних країн Центральної та Східної Європи свідчить, що держави з низьким 

рівнем поляризації реформувалися значно швидше саме завдяки досягненню політичної 

згоди щодо стратегії національного розвитку, яку було легше вибудувати і 
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впроваджувати в життя [5]. Отже, потрібно визначити, що процес налагодження 

ефективних реформ і партнерства гальмують: 

- по-перше, військовий конфлікт на Сході України, анексія півострова Крим та загроза 

відкритого військового вторгнення із сторони РФ; 

- по-друге, затяжна економічна криза, пов’язана із військовим конфліктом та 

необхідністю відновлення військової потужності, що системно руйнувалася завдяки 

непрямому втручанню з боку Москви; 

- по-третє, значний рівень корумпованості українських державних органів та 

консервативність у прийнятті рішень, високий рівень бюрократії; 

- по-четверте, відсутність чіткої ідеологічної складової у формуванні державної 

політики, економіки, культури, освіти тощо. 

З вищенаведених факторів можемо зробити висновок, що варто проводити не 

тільки системне реформування, але й також залучити до реформування в Україні 

іноземних фахівців, котрі розроблять стратегію переходу і інтеграції українського 

суспільства з врахуванням усіх конфліктогенних чинників. Відповідно також потрібно 

розвивати стратегії партнерства України з її іноземними сусідами, котрі зацікавлені в 

поширенні демократичних реформ. 

Спостерігаємо, що стратегічне і паритетне партнерство по своїй суті і є тим 

механізмом, який здатний не тільки нівелювати деструктивні чинники розвитку 

суспільства, але й прискорити конструктивний розвиток із врахуванням демократичних 

принципів. 

Також партнерство допомагає реалізувати для України та забезпечити сталий 

розвиток, адже завдяки налагодженню співробітництва між країнами в різних сферах 

можливо прискорити глобальний поступ. Відповідно глобалізація несе зміни різного 

порядку, котрі торкаються як місцевих, так і регіональних і світових змін. Бачимо, що 

завдяки змінам і якості цих змін можна робити висновки з приводу ефективності 

партнерства, а відповідно і ефективності боротьби з різними загрозами як 

регіональними, так і глобальними. Отже, робимо констатацію того факту, що своєю 

структурою будь-яке партнерство спрямоване на подолання загроз, а отже на 

забезпечення безпеки. 

Варто сприймати партнерство як багаторівневу структуру, котра загалом і в своїй 

основі здатна забезпечити належний рівень безпеки, для структур, що налагоджують 

таке партнерство в незалежності від того, чи це кілька країн чи союзів, що 

об’єднаються задля подолання загроз, а в системі міжнародних відносин – це загрози 

загалом глобального характеру.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Партнерство за своєю суттю є 

малодосліджене та багатогранне явище, процес у системі міжнародних відносин, 

котрий здатен нівелювати конфліктогенні чинники розвитку суспільства. Застосовуючи 

різні моделі партнерства в глобальному середовищі, можна з високою долею 

імовірності розраховувати на якісно новий рівень росту глобалізації в її безконфліктних 

вимірах.  

Завдяки партнерству в його безконфліктних вимірах можливим є забезпечити 

сталий розвиток, за умов котрого глобальне середовище буде позбавлене криз, 

конфліктів та інших загроз глобального характеру. Та щоб досягти такого рівня 

розвитку і забезпечити стабільне економічне і політичне зростання, потрібно 

застосувати всі механізми та принципи демократичного середовища. Думаємо: варто 

досліджувати партнерство, адже завдяки партнерству є можливим змінити архітектуру 

сучасного політичного устрою, зробити її більш адаптованою до забезпечення прав і 

свобод кожної людини.  
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Цікавим для дослідження є також соціальне партнерство: «Країни з розвиненою 

ринковою економікою мають позитивні результати використання соціального 

партнерства, особливо в разі загострення ситуації на ринку праці, і вважають соціальне 

партнерство надійним і перевіреним соціально-економічним механізмом, що сприяє 

економічній та політичній стабільності і розвитку цивілізованих суспільних 

відносин» [6]. 

Вважаємо за необхідне і надалі продовжувати дослідження партнерства, адже цей 

процес і явище в системі міжнародних відносин є доволі складним, а механізм 

реалізації партнерства потребує подальшого аналізу і синтезу. В науковій площині 

партнерство потрібно досліджувати задля розробки оптимальних моделей розвитку 

України як країни, котра здатна забезпечити сталий розвиток європейської частини 

континенту.  
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