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з досягненням загальноєвропейських політичних домовленостей 

допоможе зберегти привабливість існуючого союзу, подолати так званий 

«євроскептицизм», зміцнити безпеку країн-учасниць та залучити до ЄС 

нових членів.  

Від рішень, котрі будуть прийняті найближчим часом, залежить 

майбутнє об’єднаної Європи, що все ще знаходиться під загрозою.  
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МИРОТВОРЧИЙ АСПЕКТ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО  

КУРСУ УКРАЇНИ 

 

Сучасний світ розглядає участь у миротворчій діяльності як 

важливу складову зовнішньої політики держави. Україна послідовно 

будує свою зовнішню політику на основі беззастережного дотримання 

принципів міжнародного права, Статуту ООН та інших міжнародно-

правових актів, при цьому миротворчість виступає пріоритетним 

напрямом, реалізація якого позитивно впливає на зміцнення авторитету 

України на світовій арені та сприяє розвитку співробітництва з 

євроатлантичними структурами.  

Історія миротворчого руху України розпочалася на початку 90-х 

років ХХ століття, коли розпал політичних протиріч і громадських 

процесів став каталізатором збройних конфліктів у деяких країнах 

Європи, зокрема у Югославії (1, с. 67).  

Можна визначити кілька етапів розвитку миротворчого процесу в 

Україні. 1994-1996 є роками зародження миротворчого руху, коли була 

розроблена концепція щодо участі країни у міжнародних операціях з 

підтримання миру та безпеки, а перший загін правоохоронців МВС 

України вирушив до охопленої війною Югославії задля врегулювання 

конфлікту та встановлення миру. Зарекомендувавши себе 

високопрофесійними офіцерами, вони проклали шлях до участі 

працівників поліції України у міжнародних місіях.  

1996-2000 є роками становлення миротворчого руху. В 1997 році 

наші миротворці вперше відбули до Анголи. В 1998 році українських 

правоохоронців запрошують до участі в місії ОБСЄ у Косово. У 

1999 році кількість правоохоронців збільшується до 100 осіб у різних 

країнах і місіях. У 2000 році як знак визнання високого професіоналізму 

поліцейського персоналу України у миротворчих операціях нам 

пропонується направити перші спеціальні підрозділи до Косово.  
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Починаючи з 2000 року участь України в сфері миротворчості 

розширюється з року в рік. У 2001 році українські миротворці вперше 

прибули до Східного Тимору, у 2002 році ‒ до Конго. У 2003 році 

Україні було запропоновано взяти участь у першій миротворчий місії 

Європейського Союзу у Боснії та Герцеговині, і вперше українські 

правоохоронці почали працювати у місії ЄС. У 2004 році ‒ у Ліберії та 

місії ОБСЄ у Македонії. Це визнання великого професіоналізму наших 

працівників та їх відповідального ставлення до виконання своїх завдань. 

У 2005 році наші миротворці відбули до місії ООН у Судані. У 2009 році 

вперше наші миротворці відбули до місії ООН у Кот-д’Івуарі. (2) 

На сьогодні Україна як одна з держав-засновниць ООН та 

відповідальний член міжнародного співтовариства, продовжує брати 

активну участь у миротворчих місіях, здійснюючи разом з іншими 

країнами важливий внесок у зміцнення миру та стабільності, розв’язання 

збройних конфліктів і недопущення виникнення нових осередків 

напруження.  

Наша держава, беручи участь у миротворчих місіях, виходить із 

необхідності забезпечення захисту та реалізації національних інтересів, 

посилення власної ролі у міжнародній діяльності, спрямованій на 

підтримання миру і безпеки у світі, підвищення міжнародного 

авторитету України та підтвердження її євроінтеграційного курсу.  
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ЗАСТОСУВАННЯ СТАНДАРТІВ SOLVENCY II ЯК ЧИННИК 

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНОЇ ТА КРИМІНАЛЬНОЇ 

СКЛАДОВОЇ У СТРАХОВОМУ БІЗНЕСІ 
 

Стратегічною метою зовнішньої політики України є повноцінне 

членство в Європейському Союзі, а на її досягнення має бути 
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