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Тема 1. ВОЄННА ПОЛІТИКА
ТА ВОЄННА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ
ВСТУП
На початку XXI століття у світі відбуваються кардинальні трансформації, що супроводжуються зміною геополітичних конфігурацій. Глобальна фінансово-економічна криза стала черговим викликом світовій цивілізації, обумовила невизначеність перспектив глобальної та національних економік, прискорила пошук шляхів модернізації суспільних систем.
Криза виявила глибинні вади глобальної економічної моделі, сприяла
усвідомленню необхідності системних змін світового економічного і соціального порядку.
На тлі посилення загроз і зростання нестабільності у світі постають
нові виклики міжнародній безпеці у сировинній, енергетичній, фінансовій, інформаційній, екологічній, продовольчій сферах. Такі загрози, як
поширення зброї масового ураження, міжнародний тероризм, транснаціональна організована злочинність, нелегальна міграція, піратство, ескалація міждержавних і громадянських конфліктів, стають дедалі інтенсивнішими, охоплюють нові регіони і держави. Зростають регіональні загрози
міжнародній безпеці, які за своїми негативними наслідками можуть мати
потенціал глобального впливу.
Спостерігається небезпечна тенденція перегляду національних кордонів поза нормами міжнародного права.
Застосування сили і погрози силою повернулися до практики міжнародних відносин, у тому числі в Європі.
Наприкінці ХХ ст. з’явились твердження, що в ядерну епоху і війна, і
воєнна політика втрачають своє особливе, першочергове значення. З таким
твердженням не можна погодитися. Адже і руйнування двополюсної сис-
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