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Ключові здобутки  
у вивченні теми

  D3D

У цій темі Ви дізнаєтеся про те, які загрози для усього світу спричинило 
вторгнення рф в Україну та як світ реагує на російський напад, а також 
проаналізуєте масштаби загроз і викликів, які виникли внаслідок російської 
агресії щодо радіаційної, ядерної, продовольчої, енергетичної безпеки у світі. 
Також Ви довідаєтесь про те, чому Україна стала «спусковим механізмом» 
для глобальної трансформації людства, міжнародних безпекових інститу-
тів, політичних та соціально-економічних систем у різних країнах світу.

Думаєсо, як вплинула російська агресія на світові суспільні процеси, як 
напад на українську державу видозмінив безпеку у різних регіонах світу.
Розуміємо, що виклики російсько-української війни – це виклики для 
всього світу і вирішувати їх варто лише разом.
Діємо, аргументовано дискутуючи про пошуки необхідних елементів від-
новлення міжнародної стабільності.

Модуль 1 Які загрози для усього світу спричинило російське 
вторгнення в Україну 

Повномасштабне неспровоковане вторгнення росії в Україну, яке роз-
почалося 24 лютого 2022 року, кардинально змінило уявлення міжнарод-
ної спільноти про стабільність миру у Європі та світі. Глобальна система 
світової безпеки виявилася неспроможною виконувати свої функції, попе-
реджувати та зупиняти війни на планеті. У 2022 році росія порушила 10 
основних принципів міжнародного права: суверенної рівності держав; рів-
ноправності та самовизначення народів; мирного вирішення міжнарод-
них спорів; невтручання у внутрішні справи держав; мирного співробіт-
ництва; сумлінного виконання міжнародних зобов’язань; непорушності 



Тема 7.8 Міжнародний вимір війни

2

кордонів; територіальної цілісності держав; загальної поваги та захисту 
прав людини. 

Територія України зазнає ракетних обстрілів, снаряди влучають у ци-
вільні об’єкти. Застосовуються касетні боєприпаси, фосфорні бомби, що 
належать до заборонених видів зброї.

За час повномасштабної війни росії проти України, трагедію відчули не 
лише мільйони українців, що втратили рідних та свої домівки, але й уся 
планета.

Запорізька АЕС, найбільша атомна станція в Європі, з 4 березня захопле-
на російськими військовими. рф розміщує на майданчику станції військо-
ву техніку та боєприпаси. Обстрілюють росіяни й саму станцію, руйнуючи 
лінії електропередач, спричиняючи відключення енергоблоків і звинува-
чують у скоєному ЗСУ.  

З початку повномасштабної війни з росією, від 24 лютого 2022 р., з 
України виїхали понад 14, 5 мільйони наших співгромадян. Мінімум 11,7 
мільйони з них в’їхали до країн Євросоюзу. Чимало українських вимуше-
них переселенців викликали потужну хвилю підтримки в Євросоюзі, але 
водночас їхня потреба у допомозі стала поштовхом до того, аби деякі краї-
ни продемонстрували межі своїх можливостей. Адже, опинившись у новій 
країні, більшість вимушено переселених українців, принаймні протягом 
певного часу, повністю залежать від соціальної допомоги.
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Модуль 2 Як світ реагує на російський напад на Україну

Скористайтеся пропонованими посиланнями; щоб дізнатися більше 
про те, як війна росії проти України поглиблює світову продовольчу та 
енергетичну кризи та впливає на міграційні процеси.

Уже через місяць після початку росією нищівної, загарбницької війни, 
Збройні сили України уособлювали воїнів, які захищають цивілізацію від 
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російського фашизму. Потужність українського спротиву створила нові 
умови та можливості. 

Сьогодні весь прогресивний світ не тільки широко обговорює ситуацію 
в Україні, але й допомагає зброєю та гуманітарними вантажами. Зовнішня 
підтримка є критично важливою для України. Особливо, активну фінан-
сову, економічну, військову та політико-дипломатичну підтримку надали 
майже 40 країн світу, зокрема: США, Велика Британія, Німеччина, Японія, 
Канада, Польща, країни ЄС та інші. Вони також повністю підтримують те-
риторіальну цілісність, свободу та незалежність нашої держави й україн-
ського народу.

Вкрай важливим фактором є те, що демократичні країни ввели жорсткі 
санкції проти росії та визнали її «країною-агресором», адже неодноразово 
нею були порушені основоположні принципи світового порядку.

США та країни ЄС оприлюднили пакет санкцій проти великих росій-
ських компаній, а також Центрального банку росії (ЦБ РФ). Крім того, було 
обмежено експорт високих технологій та використання валютних резер-
вів для оплати експорту.

Скориставшись посиланнями на QR-code, проаналізуйте як країни світу 
реагують на війну в Україні. 
Дізнайтеся, чи діють у Вашій місцевій громаді програми міжнародної 
підтримки.
Поширте інформацію про Організацію «United For Ukraine», яка надає 
термінову підтримку, гуманітарну допомогу та необхідну інформацію.

Модуль 3 Як повернути безпеку та справедливість Україні та світу

Напад росії на Україну став першим випадком повномасштабної воєн-
ної агресії в Європі після Другої світової війни. Війна вже змінила світ. Тієї 
глобальної системи безпеки, що була до 24 лютого 2022 року, вже не існу-
ватиме. Світ рано чи пізно створить якщо не новий, то оновлений уклад, в 
якому механізми глобальної безпеки повинні стати справді ефективними 
та справедливими.
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Застосуйте набуті знання та досвід 

                                                              Ознайомтеся зі змістом документів: 

У багатьох публікаціях можна зустріти підтвердження тому, що 
Україна стала «спусковим механізмом» для глобальної трансформації 
людства, міжнародних безпекових інститутів, політичних та соціаль-
но-економічних систем у різних країнах світу. 

Вислухайте позиції Ваших однокласників, обговоріть їх.  

«Я вірю, що в історії є такі моменти, схожі на момент «Великого 
вибуху», коли у вас є шанс зробити прорив. Відпустити минуле 
та прорватися в нове майбутнє. Я дійсно думаю, що зараз для 
України саме такий унікальний момент».  

Майкл Макфол, американський вчений-політолог, дипломат

Ознайомтеся з цитатою Майкла Макфола, підготуйте тези для дискусії 
на тему: «Світ змінюється – і від цих змін залежатиме наше з вами 
майбутнє. Яким воно буде?»

Визначте свою позицію щодо необхідних елементів відновлення 
міжнародної стабільності, становлення європейської та світової 
безпеки.

 z Промова Олександри Матвійчук на врученні Нобелівської премії миру 
12 грудня 2022 р. 

 z Виступ Президента України Володимира Зеленського на саміті «Групи 
двадцяти» 18 листопада 2022 р.


