Таким чином, соціальні мережі становлять собою потужний інструмент впливу як з
боку державних органів, так й з боку населення. Усе частіше воєнні дії проходять на
мережевих майданчиках, що значно ускладнює процес протиборства з агресорами.
Державі, у свою чергу, варто враховувати такі видозміни військових дій та не
недооцінювати масштабність можливостей соціальних мереж, постійно удосконалюючи
та врегульовуючи проблеми за допомогою потужного чинника – законодавства.
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ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ
ТА СПІВПРАЦЯ В СФЕРІ БЕЗПЕКИ
Н. В. Прямухіна, А. В. Галайко
Європейська інтеграція є ключовим та незмінним зовнішньополітичним пріоритетом
України, а подальший розвиток та зміцнення відносин між Україною та ЄС базується на
принципах політичного об’єднання та економічної інтеграції.
Слід усвідомлювати, що Європейська інтеграція – це цивілізаційний вибір України,
одна з ключових вимог Революції Гідності. Вона посідає особливе місце в системі
зовнішньополітичних пріоритетів України.
Для України європейська інтеграція є способом модернізації економіки, подолання
технологічної відсталості, залучення іноземних інвестицій та новітніх технологій,
створення нових робочих місць, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних
виробників, виходу на світові ринки, насамперед на ринок ЄС. Як невід’ємна частина
Європи, Україна керується моделлю соціально-економічного розвитку, що діє у провідних
європейських країнах [2,3].
Політичні преференції щодо інтеграції України до ЄС пов'язані зі створенням надійних
механізмів політичної стабільності, демократії та безпеки. Зближення з ЄС є гарантією, а
виконання його вимог – інструментом розвитку демократичних інституцій в Україні. Крім
того, членство в ЄС відкриє шлях колективним структурам спільної безпеки Європейського
Союзу, забезпечить ефективну координацію дій з європейськими державами у галузі
експортного контролю та нерозповсюдження зброї масового знищення, дасть можливість
активізувати співпраця у боротьбі з тероризмом, організованою злочинністю, контрабандою,
нелегальною міграцією, торгівлею наркотиками [1].
Основним стратегічним документом для досягнення цих цілей є Угода про асоціацію
між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з
атомної енергії та їх державами-членами, з іншого боку, а також порядок денний Україна –
ЄС Асоціація. Угода про асоціацію визначає новий формат відносин між Україною та ЄС та
служить стратегічним орієнтиром для систематичних соціально-економічних реформ в
Україні та глибокої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, яка є
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частиною Угоди та визначає законодавчу базу щодо вільного руху товарів та послуг.
зближення капіталу та нормативних актів, спрямованих на поступову інтеграцію України до
спільного ринку ЄС.
В рамках Транспортної групи Східного партнерства була створена ефективна
платформа для співпраці на регіональному рівні, яка спрямована на сприяння поліпшенню
транспортних зв’язків між ЄС та його безпосередніми сусідами [2].
Транспортні мережі та послуги відіграють ключову роль у підвищенні якості життя
громадян та нарощуванні потенціалу промислового розвитку. Отже, транспорт є однією з
ключових сфер співпраці між ЄС та Україною, і відповідно до статті 368 «Угоди про
асоціацію» основною метою цієї співпраці є сприяння реструктуризації та оновлення
транспортного сектору України та поступова гармонізація існуючих стандартів та
політики у відповідності до стандартів ЄС.
Європейський вибір України відкриває нові перспективи співробітництва з
розвинутими країнами континенту, надає можливості економічного розвитку, зміцнення
позицій України у світовій системі міжнародних відносин. Це – найкращий спосіб
реалізації національних інтересів.
Співпраця Міністерства оборони України з відомствами (установами) ЄС
здійснюється відповідно до положень:
 Угода про асоціацію між Європейським Союзом та його державами-членами, з
одного боку, та Україною, з іншого боку;
 Адміністративна домовленість між Європейським агентством оборони та
Міністерством оборони України від 07.12.2015;
 План роботи щодо співпраці Збройних Сил України та Секретаріату Ради ЄС (у
галузі Спільної політики безпеки та оборони) на поточний рік;
 Зведений план дій з міжнародного співробітництва Міністерства оборони України
та Збройних Сил України на поточний рік.
Нині в рамках Угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Україною було
визначено чотири ключових пріоритети оборони [3]:
1) розширення діалогу з ЄС у військово-політичній, військово-технічній та
військовій сферах;
2) посилення практичної співпраці з ЄС у рамках Спільної політики безпеки та
оборони (залучення Збройних Сил України до міжнародних миротворчих операцій під
проводом ЄС та бойових груп ЄС);
3) участь в ініціативі ЄС «Східне партнерство»;
4) розвиток співпраці з Європейським оборонним агентством (EDA), залучення до
проектів програми постійної структурованої співпраці (PESCO).
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