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Безпала О.В. 

АНАЛІЗ РИНКУ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ ЄС І МІСЦЕ В 

НЬОМУ УКРАЇНИ 

У статті висвітлено специфічну структуру торговельних 

зв’язків між країнами-членами ЄС на ринку соняшникової олії 

та аналіз географічних та економічних факторів впливу на 

обсяги експорту соняшникової олії з України до країн ЄС. 

Україна є провідним світовим експортером соняшникової олії, 

проте, незважаючи на це, торговельні зв’язки з країнами ЄС 

нестійкі, що виражається в дуже мінливих щорічних обсягах 

експорту олії. До деяких країн експорт повністю відсутній. 

Більш ніж подвійний у натуральному вираженні приріст 

експорту олії до ЄС у 2014 році порівняно з 2013 роком 

свідчить про перспективність європейського ринку для 

вітчизняних виробників соняшникової олії та ще не реалізований 

потенціал України. Дослідження проведене за допомогою 

описового методу, аналізу детальних експортно-імпортних 

таблиць, статистичних методів регресійного та кластерного 

аналізів. 
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Упродовж останніх років Україна посідає провідне місце 

серед світових експортерів соняшникової олії. Світове 

споживання олії характеризується щорічним зростанням. 

Збільшуються обсяги не лише харчового споживання, а й 

використання олії у фармацевтичній, харчовій та частково 

хімічній промисловості [7]. Незважаючи на стрімке зменшення 

загальних обсягів експорту товарів з України (мал. 1), обсяги 

експорту соняшникової олії стрімко зростають (мал. 2) [6], що 

свідчить про високу перспективність олійно-жирового 

комплексу як для вітчизняних так і для іноземних інвесторів. 

Відміна ввізного мита у зв’язку з підписанням угоди про 

Асоціацію та економічне співробітництво з ЄС, за словами 

деяких високопосадовців, відкривають нові перспективи для 

українських виробників-експортерів олії [8]. Разом з тим, 

експорт олії до країн ЄС має спадаючий тренд (мал.2) [6]. 

Суттєві щорічні коливання обсягів експорту олії до країн ЄС 

можуть свідчити про нестійкі торговельні зв’язки  вітчизняних 

виробників і трейдерів з європейськими партнерами. А майже 

подвійний приріст в натуральному вираженні (в тонах) експорту 

до ЄС у 2014 році порівняно з 2013-м демонструє, що 

європейський ринок є перспективним для вітчизняних 

виробників соняшникової олії, де їх потенціал далеко 

неповністю розкритий. Тому метою даної статті є аналіз 

торговельних зв’язків на ринку олії між  країнами ЄС, 

визначення впливу географічних, економічних факторів та 

торговельних взаємозв’язків між країнами ЄС  на експорт 

соняшникової олії з України до ЄС. 

Теоретичною основою для написання цієї статті слугували 

праці таких вітчизняних  вчених, як Лозовський О.М., 

Слободянюк С.В., Савчук І.Г., Клочко Р.Ю., Кравецький І.Й., 

Стафійчук В.І. та інші. 
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Метою даної статті є визначення впливу географічних, 

інфраструктурних, загальноекономічних і спеціальних 

галузевих характеристик кожної з 27 досліджених країн ЄС на 

обсяги експорту української соняшникової олії через побудову 

регресійної моделі, а також висвітлення внутрішньої 

неоднорідності та сталої структури торговельних зв’язків у 

середині ЄС за допомогою кластерного аналізу й описово-

логічного аналізу детальних експортно-імпортних таблиць. 

 
Мал. 1 Загальний експорт, тисяч доларів США 

Примітка. За даним Державного комітету статистики 

Порівняння кривих експорту та імпорту олії для ЄС (мал. 

3) показує, що в 2007 році приріст обсягів імпорту практично 

зупинився, в той час як обсяги експорту почали стрімко 

зростати. Це на думку автора викликано входженням до складу 

ЄС Румунії та Болгарії, які є потужними виробниками сирої 

соняшникової олії і насіння соняшнику, та посиленням 

торгівельних зв’язків між ними та країнами, що  провідними 
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гравцями олійного ринку ЄС (Нідерланди, Франція, Бельгія, 

Німеччина) [2]. 
 

 
Мал. 2 Експорт соняшникової олії з України 

Примітка. За даними Державного комітету статистики 

Сумарні обсяги експорт української олії  демонструють 

прямий зв'язок з обсягами загального споживання соняшникової 

олії в ЄС в цілому мал. 4 [2]. Крім того цікавим є той факт, що 

обсяги внутрішнього виробництва олії в ЄС в цілому не мають 

прямого зв’язку з обсягами споживання. Що може бути 

спричинене коливаннями курсу євро до долара США [5]. Так як 

соняшникова олія неє продуктом високотехнологічного 

виробництва, то при зміцненні курсу євро її вигідніше 

імпортувати, ніж виробляти в середині ЄС. Що й спостерігалось 

у 2004-2008 роках. 
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Для  аналізу впливу географічних та економічних 

характеристик країн-імпортерів на обсяги експорту 

соняшникової олії з України автором було запропоновано 

 
Мал. 3 Порівняння власних обсягів експорту та імпорту олії для 

ЄС 
Примітка. За даними FAOSTAT 

модель, що включає дві групи факторів: стимулювальні та 

стримувальні. До стимулювальних було зараховано чисельність 

і густину населення, обсяг ВВП, рівень розвитку торговельних 

зв’язків з іншими країнами, рівень розвитку транспортної і 

торговельної інфраструктури, рівень зміцнення національної 

валюти (євро), обсяги промислового споживання та обсяги 

споживання за рахунок населення. До стримувальних факторів 

було включено ціну, митні тарифи та нетарифні обмеження [3], 

сухопутна та морська відстань від України, морська відстань від 

Аргентини – найбільшого конкурента України на світовому 

ринку олії [8], обсяги власного виробництва олії та обсяги 
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Мал. 4 Ринок соняшникової олії ЄС 

Примітка. За даними FAOSTAT і  розрахунками автора 

виробництва насіння соняшнику [2]. Для характеристики 

розвитку торговельних зв’язків країни-імпортера з іншими 

країнами було обрано обсяги експорту-імпорту сирої та 

рафінованої соняшникової олії [1]. Для опису рівня розвитку 

транспортної і торгівельної інфраструктури було обрано такі 

параметри: вантажообіг товарів у портах, протяжність і 

вантажообіг залізничних, річкових шляхів та автодоріг [1]. Для 

характеристики промислового споживання і споживання за 

рахунок населення було обрано обсяги загального споживання 

соняшникової олії країною [2].  

 Для даної логічної моделі з метою визначення найбільш 

значущих характеристик країн-імпортерів, що впливають на 

обсяги експорту олії з України було проведено регресійний 

аналіз за методом множинної лінійної регресії. Як дані для 
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доступні на електронних ресурсах FAOSTAT, EUROSTAT, 

WTO та Державного комітету статистики України за 2006–2011 

роки для всіх 27 країн-членів ЄС. Вибір в якості модельних саме 

країн ЄС був обумовлений однаковим митними тарифами і 

майже однаковими нетарифними обмеженнями, спільною 

валютою [3]. Тому в математичну модель регресії дані 

параметри та пов’язані з ними не включались, що дозволило в 

більшій мірі дослідити вплив географічних факторів. Як 

залежну змінну у рівнянні регресії було обрано експорт 

соняшникової олії з України в натуральному вираженні (в 

тонах), а не грошовому вираженні, у зв’язку зі значними 

коливаннями курсу гривні щодо євро й долара США [5]. 

 Отримані дані регресійного аналізу показали, що 

найбільш значущими характеристиками є (в порядку зменшення 

впливу) вантажообіг товарів в портах, обсяги експорту 

рафінованої олії, обсяги експорту сирої олії, відстань від 

Аргентини, сухопутна відстань від України, обсяг ВВП, густина 

населення, протяжність залізничних шляхів і вантажообіг 

товарів залізницею та власне виробництво насіння соняшнику. 

Обсяги споживання і власного виробництва олії, чисельність 

населення та інфраструктура автодоріг виявились незначущими 

змінними. Отриманий рівень р-значущості менше 0,0000, 

коефіцієнт детермінації R²=0,817 і розподіл залишків, що 

близький до нормального, вказують на адекватність такої 

моделі та можливість її якісного застосування. 

 Отже, згідно з отриманою моделлю олія з України 

експортується в основному до країн ЄС з розвиненою морською 

інфраструктурою. Звідки в переважно сирому вигляді 

експортується до інших країн. Від’ємний коефіцієнт і рівень р-

значущості <0,0086 і відповідно 50% похибки значення 

коефіцієнта для змінної, що описує власний експорт 

рафінованої олії країн ЄС, вказує на суттєву різницю в розвитку 

та орієнтації олійно-переробного комплексу основних країн-

імпортерів української олії. Наявність від’ємного коефіцієнта 
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змінної, що характеризує відстань від країн ЄС до Аргентини, 

незважаючи на значущість даної змінної, вказує на відсутність 

логічної інформативності даної змінної і в дійсності відсутність 

конкуренції між Україною та Аргентиною на ринку 

соняшникової олії ЄС. 

 Для наочної демонстрації наявності специфічних сталих 

торговельних зв’язків і неоднорідності впливу географічних та 

економічних факторів на обсяги експорту соняшникової олії з 

України було проведено кластерний аналіз для країн ЄС за 

методом повного зв’язку з використанням змінних 

вищеперерахованих географічних, економічних і галузевих 

характеристик та кластерний аналіз з використанням як змінних 

обсягів експорту олії з України в грошовому та натуральному 

вираженнях. Для кластерного аналізу було використано 

всереднені дані за 2006-2013 роки [1; 2; 3; 6].  

 Результати кластерного аналізу представлені на мал. 5, 6. 

Як і очікувалось, кластерний аналіз за географічними, 

економічними та галузевими характеристиками показує 

розподіл на групи, що складаються з країн-сусідів зі схожими 

характеристиками. До складу окремих груп входять країни 

Скандинавії, Прибалтики, Балкан, невеликі країни центральної 

Європи та найрозвиненіші Європейські країни. В окрему групу 

ввійшли Нідерланди за рахунок своїх виняткових 

геоекономічних характеристик. 

Зовсім іншу картину демонструє ієрархічне дерево (мал. 6) 

при групуванні за імпортом соняшникової олії з України. 

Незважаючи на значні обсяги експорту олії до однієї країни, 

обсяги експорту її сусідів можуть бути надзвичайно малими. 

Варто відзначити надзвичайно малі обсяги експорту до Австрії 

на фоні порівняно значних обсягів експорту до сусідніх Чехії та 

Словаччини, відносно малі обсяги експорту до Німеччини та 

Бельгії тоді як експорт до сусідніх Нідерландів і Франції має 

значні показники. Майже немає експорту до скандинавських 
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країн, окрім Швеції. З-поміж країн Прибалтики за обсягами 

експорту помітно вирізняється Литва. 

Потрібно зазначити, що використання як змінних середніх 

величин має власні недоліки. Оскільки для деяких країн 

характерні сильні коливання обсягів імпорту української олії від 

року до року. Тому результати кластерного аналізу за експортом 

олії з використанням середнього значення носять наочний 

характер та будуть відрізнятися для кожного окремого року, але 

без зміни загальної картини в цілому.  
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Мал. 5 Результати кластерного аналізу за географічними, 

економічними та галузевими характеристиками 

Примітка. За розрахунками автора 
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Наявна відмінність між групуваннями за сукупністю 

географічних, економічних, галузевих характеристик та 

обсягами імпорту з України, на думку автора, свідчить про 

наявність специфічних сталих торговельних зв’язків між 

країнами-членами ЄС. Що, у свою чергу, призводить до 

виникнення певного ефекту екранування українських 

виробників олії від ринку соняшникової олії деяких країн ЄС. 

Про що свідчать порівняно малі обсяги експорту до певних 

країн на фоні значних обсягів експорту до їх сусіда(-ів). 
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Мал. 6  Результати кластерного аналізу за обсягами імпорту з 

України 

Примітка. За розрахунками автора 
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Для більш детальнішого опису ринкової кон’юктури на 

ринку олії ЄС було досліджено обсяги експорту-імпорту сирої і 

рафінованої соняшникової олії та порівняно з імпортом з 

України і власного виробництва (мал.7) [1, 6]. 

 
Мал. 7 Експорт та імпорт сирої та рафінованої олій 

Примітка. За даними Державного Комітету Статистики і 

EUROSTAT 

Як видно з отриманих даних, найпотужнішим гравцем 

ринку є Нідерланди, за ними з деяким відривом слідує Франція, 

Бельгія, Німеччина та Іспанія. Варто виокремити Угорщину, яка 

є найбільшим експортером рафінованої олії. Специфічним є 

олійний ринок Австрії, де, як видно з діаграми, імпортована 

рафінована олія повністю експортується, а імпортована сира 

піддається рафінації і також експортується, що вказує на повне 

задоволення внутрішнього споживання виробництвом олії в 

середині країни. Подібна ситуація, але в меншій мірі, 

характерна і для Словаччини. Діаграма демонструє 

нехарактерно малі обсяги експорту до Бельгії та Німеччини, де 
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олія з України займає менше 10% загального імпорту сирої олії, 

що, як вказано вище, викликано реекспортом української олії з 

Нідерландів та Франції. Порівняно низький рівень розвитку 

олійно-жирового комплексу має Румунія, яка, будучи досить 

потужним виробником-експортером соняшникової олії, 

імпортує рафіновану олію в обсягах, що не набагато менші за 

обсяги експортованої сирої олії. 

За наявними статистичними даними для соняшникової олії 

було складено детальні експортно-імпортні матриці між 

країнами ЄС для 2006–2011 років. Після ділення кожного 

елемента матриці на суму відповідних елементів (у рядках і 

стовпцях відповідно) було отримано значення коефіцієнтів, що 

відповідають вмісту експорту-імпорту однієї країни в 

загальному обсязі експорту-імпорту країни-партнера. Було 

виявлено, що експорт-імпорт між розвиненими країнами 

Європи (Німеччина, Нідерланди, Франція, Бельгія, Сполучене 

Королівство Великобританії та Північної Ірландії, Австрія та 

Франція) характеризується сталою структурою і відповідні 

коефіцієнти змінюються в межах 10% від року до року (за 

винятком кризового періоду 2009 року). Для периферійних 

країн ЄС стала географічна структура експорту-імпорту 

нехарактерна, про що свідчить коливання величин відповідних 

коефіцієнтів до 800%. 

Аналогічний аналіз матриці експорту соняшникової олії з 

України до країн ЄС показує, що відповідні коефіцієнти мають 

дуже значні коливання до 10000% для периферійних країн ЄС 

та Німеччини. Для країн, що є основними гравцями ринку зміна 

відповідних коефіцієнтів відбувається в межах 100 % для різних 

років. 

Отже, ринок олії ЄС має сталу сформовану структуру 

торговельних взаємозв’язків між виробниками, 

дистриб’юторами та споживачами, про що свідчить стабільність 

торгівельних зв’язків між ключовими гравцями ринку: 

Нідерландами, Францією, Бельгією, Німеччиною та частково 
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Іспанією. Олія з України потрапляє на європейський ринок 

здебільшого через ринки країн з розвиненою портовою 

інфраструктурою – Нідерландів, Франції, Іспанії та Італії, звідки 

експортується до інших країн ЄС. Сталість такої структури 

торговельних зв’язків у середині ЄС призводить до екранування 

впливу зовнішніх експортерів на ринок ЄС, чим пояснюється 

малі обсяги експорту до сусідніх з Україною країн-членів ЄС та 

фактична відсутність експорту до низки країн ЄС. Сильне 

уповільнення обсягів загального імпорту олії до ЄС і досить 

стрімке зростання обсягів експорту після 2006 року свідчить 

про інтенсивний розвиток олійно-жирової галузі в країнах ЄС, 

унаслідок вступу Румунії та Болгарії, що частково пояснює 

спадаючий тренд обсягів експорту олії з України до ЄС. Проте 

за рахунок відміни ввізного мита для української олії та 

стрімкої девальвації гривні  зростає конкурентоспроможність 

вітчизняної продукції на ринку ЄС, про що свідчить понад 

подвійний приріст в натуральному (але не в грошовому) 

вираженні експорту олії до ЄС 2014 року порівняно з 2013 

роком. Брак стабільних торговельних зв’язків України з 

країнами ЄС, що частково може бути пояснена якістю 

вітчизняної продукції та умовами роботи вітчизняних компаній, 

і вище згадані умови відкривають нове поле для діяльності 

вітчизняних компаній, спрямованої на поліпшення умов роботи, 

своєї надійності та якості продукції. Для збільшення обсягів 

продажів української олії до ЄС необхідно більшого значення 

надати становленню партнерських відносин з компаніями-

трейдерами з  Нідерландів, Франції, Бельгії та Німеччини, що 

мають напрацьовані мережі збуту олії до інших країн.  
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The article deals with specific trade framework among 

countries-EU members in sunflower oil market and analyses of 

geographical and economical factors influencing on export 

quantities from Ukraine to EU countries. Ukraine is the leading 

worldwide exporter of sunflower oil, but despite the trade 

connections with EU countries aren’t stable appearing in volatile 

export quantities. To several countries export doesn’t exist. More 

than two time increasing of oil export quantities in 2014 to 2013 

shows prospect of European market for native sunflower oil 

producers and yet not realized potential of Ukraine. Research was 

made using descriptive method, detailed trade tables analyses, 

statistical methods of regression and cluster analyses.   
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В статье освещена специфическая структура торговых 

связей между странами-членами ЕС на ринке подсолнечного 

масла и анализ географических и экономических факторов 

влияния на объемы экспорта подсолнечного масла с Украины в 

страны ЕС. Украина является ведущим  мировым экспортером 

подсолнечного масла, но, несмотря на это, торговые связи сo 

странами ЕС неустойчивые, что выражается в очень 

изменчивых ежегодных объемах экспорта масла. В некоторые 

страны экспорт полностью отсутствует. Более чем 

двукратный в натуральном выражении прирост экспорта 

масла в ЕС в 2014 году сравнительно с 2013 годом 

свидетельствует о перспективности европейского рынка для 

отечественных производителей подсолнечного масла и еще не 

реализованный потенциал Украины. Исследование проведено с 

помощью описательного метода, анализа подробных 

экспортно-импортных таблиц, статистических методов 

регрессионного и кластерного анализов. 

Ключевые слова: рынок подсолнечного масла ЕС, экспорт 

подсолнечного масла, структура торговых связей, 

регрессионный анализ, кластерный анализ. 
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МИРОТВОРЧІ ОПЕРАЦІЇ ООН: ТЕОРІЯ І 

ПРАКТИКА 

У статті досліджено актуальні аспекти здійснення 

миротворчих операцій під егідою ООН. Окрема увага автором 

приділяється аналізу міжнародно-правових засад проведення 

миротворчих операцій та доктринальних підходів вітчизняних 

та зарубіжних юристів-міжнародників щодо поняття та 

змісту даного інституту міжнародного права. 

Ключові слова: вирішення міжнародних конфліктів, 

контингент ООН, миротворчі місії, миротворчість, операції з 

підтримання миру (ОПМ), Організація Об’єднаних Націй, 

підтримання міжнародного миру і безпеки. 

Сучасні міжнародні відносини характеризуються 

наявністю  багатьох суперечностей і конфліктів, насамперед, 

внутрішньодержавного характеру, які створюють велику 

загрозу  міжнародному миру і безпеці. Це обумовлює 

виникнення  такої форми світового співробітництва як 
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миротворча діяльність. Провідна роль у цій галузі, безсумнівно, 

належить  Організація Об’єднаних Націй (далі – ООН). 

Одним з інструментів для врегулювання конфліктів  є 

застосування  військової сили  у формі міжнародних 

миротворчих операцій (або операцій з підтримання миру), які 

перебувають  на стадії активного розвитку і є порівняно новим 

явищем у світовому суспільстві. У зв’язку з цим правове 

обґрунтування таких операцій перебуває на стадії  еволюції. 

До початку 90-х рр. XX століття міжнародні миротворчі 

операції ООН мали досить традиційні мандати на контроль за 

припиненням вогню та не мали прямих зобов’язань щодо 

миробудівництва. Щодо сьогодення, варто зауважити, що 

значно зросли вимоги до миротворчих контингентів, розширено 

коло їхніх миротворчих завдань. Ці завдання стали 

складнішими і комплексниішими. 

Погляди дослідників на поняття «операції з підтримання 

миру» різноманітні. Деякі науковці вважають такі операції 

діями напіввоєнних збройних сил з поліцейськими функціями. 

Інші дають  ширше тлумачення цього поняття, включаючи 

операції з підтримання миру і миротворчу діяльність різних 

органі ООН в широкому розумінні (економічна допомога, 

фінансова підтримка, відправлення спеціалістів тощо). 

Метою операцій з підтримання миру є припинення 

воєнних конфліктів; запобігання їхній ескалації; створення 

умов, які сприяють політичному розв’язанню  суперечносетй і 

виключенню можливості рецидиву конфлікту; забезпечення 

правопорядку в зоні конфлікту; проведення гуманітарних акцій; 

відновлення порушених конфліктом соціальних і політичних 

систем. 

Для України її миротворча діяльність має особлив 

значення, оскільки вона розглядається, з одного боку, як засіб 

зміцнення її національної безпеки через створення стабільного 

зовнішньополітичного середовища, а з іншого – як її внесок у 

зміцнення міжнародної безпеки. Завдяки участі підрозділів 
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Збройних Сил у миротворчих операціях під егідою ООН, 

Україна стверджує себе як повноправний суб’єкт міжнародних 

відносин, підвищує свій міжнародний авторитет, має змогу 

ознайомитися з досвідом інших держав у галузі оборонного 

планування та реформування збройних сил, демонструє 

миролюбну політику.  

Міжнародно-правовим основам миротворчої діяльності, а 

також питанням історії і теорії міжнародних конфліктів 

присвячено багато праць, у яких дається аналіз  низки 

миротворчих операцій. 

Широкий спектр питання, загальні міжнародно-правові, 

політологічні і теоретичні аспекти сучасної миротворчості ООН 

розглядаються в працях О.О. Хохлишевої [7].  

На нашу думку, найґрунтовніше питання про роль ООН у 

миротворчості досліджено в працях В.Федорова [6], у яких 

проведено аналіз як концептуальних, так і практичних аспектів 

цієї проблематики, наводяться конкретні  історичні приклади і 

створенні ними прецеденти в миротворчій діяльності ООН.  

Висока інформативна змістовність і глибокий аналіз 

відрізняють праці й іншого російського дослідника О. Нікітіна 

[4], у дослідження якого детально розглядаються питання 

розмежування повноважень у галузі миротворчості між Радою 

Безпеки, Генеральною Асамблеєю і Секретаріатом ООН.  

Заслуговують на увагу результати дослідження діяльності 

ООН з підтримання міжнародного миру і безпеки, які провів 

Л.Дурч. Зокрема, він проаналізував місце ООН у запобіганні 

конфліктів після «холодної війни», але не зробив пропозицій 

щодо внесення відповідних поправок і доповнень до Статуту 

ООН. У своїх працях український учений В. Бруз [2] розглядає 

діяльність ООН з урегулювання міжнародних конфліктів,  але  

лише з точки зору політичних реалій. Український юрист 

В.Семенов [5] проаналізував досвід застосування ООН 

Збройних сил у перших операціях з підтримання миру.  
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На жаль, у вітчизняній літературі, присвяченій 

миротворчості, часто зустрічаються і протилежні відгуки щодо 

миротворчої діяльності ООН. Зокрема, варта уваги праця  

Г.Морозова «ООН на рубеже ХХІ века (кризис миротворчества 

ООН)» [3], для якої характерна категоричність висновків, у яких 

ідеться про глибоку кризу ООН, заходів її миротворчості. 

Цікавими і змістовними є концепції і погляди щодо 

миротворчості ООН таких зарубіжних юристів-міжнародників, 

як Е.Аречаги, Д.Браєрлі, А.Дервотта, М.Мулінена, 

М.Нордквіста, Ж.Пікте, А.Роберте. 

Мета статті – визначити основні цілі і механізми 

миротворчості ООН,  проаналізувати процес еволюції операцій 

ООН з підтримання миру з урахуванням правових традицій, 

дослідити можливі шляхи підвищення ефективності проведення 

миротворчих операцій, оцінити значення для України участі її 

Збройних сил у миротворчих операціях під егідою ООН. 

Як відомо, Організація Об’єднаних Націй була створена з 

метою позбавити наступні покоління від негативних наслідків 

війни. Події останніх десяти років свідчать, що ООН не завжди 

в змозі виконати це завдання і нині її можливості в цьому 

напрямку не зростають. Усвідомлюючи необхідність змін у 

миротворчій діяльності, ООН переглядає свій підхід до 

механізму та принципів проведення миротворчих операцій [1, с. 

121]. 

Операції ООН з підтримання миру набули поширення в 

роки «холодної війни». Характерними рисами операцій з 

підтримання  миру першого покоління є: миротворці залучалися 

тоді, коли Рада Безпеки ставила перед ООН завдання 

забезпечити спостереження за припинення вогню або 

роз’єднання сил з метою підтримання міжнародного миру  і 

безпеки,  як це передбачено  в Статуті ООН; вони не повинні 

були відповідати вогнем на вогонь або роз’єднання сил з метою 

підтримання міжнародного миру і безпеки, як це передбачено в 

статуті ООН; війська ООН вели спостереження на місцях і 
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давали неупереджену оцінку дотримання угод про припинення 

вогню, виведення сил або інших елементів мирних угод давало 

час і створювало умови для дипломатичних зусиль, 

спрямованих на усунення корінних причин конфліктів.

 Закінчення «холодної війни» стало сигналом до 

радикальної зміни характеру операції ООН з підтримання миру. 

Звільнившись від протистояння між двома великими 

державами, Рада Безпеки почала запроваджувати масштабніші 

місії ООН з підтримання миру, найчастіше призначені для 

надання допомоги у виконанні всезагальних мирних  угод між 

основними учасниками внутрішньодержавних конфліктів. Крім 

того, операції з підтримання миру почали включати в себе все 

більше невоєнних елементів.      

У цілому нові операції були успішними. Так, у Сальвадорі 

і Мозамбіку миротворці ООН допомогли цим країнам пройти 

через перехідний період і надалі самостійно підтримувати мир. 

Деякі зусилля зазнали невдачі, імовірно внаслідок занадто 

оптимістичної оцінки того, чого можна досягти за допомогою 

операцій ООН з підтримання миру. Тоді, як у Камбоджі і 

Мозамбіку здійснювалися складні операції, Рада Безпеки 

продовжувала направляти миротворців у зони конфліктів, 

наприклад, до Сомалі та Боснії і Герцеговини, хоча там ще не 

було досягнуте припинення вогню і не було отримано згоди всіх 

сторін у конфлікті. Деякі мандати, надані цим місіям, виявилося 

неможливо виконати з тими ресурсами і персоналом, які були 

для цього надані. Крім того, у багатьох випадках держави-члени 

виявилися не готовими досягнути виконання власних рішень за 

допомогою примусу. Ці невдачі, найважливішими з яких стали 

масові вбивства в Сребрениці (Боснія і Герцеговина)   1995 року 

і геноцид у Руанді 1994 року, змусили миротворців ООН 

ретельно проаналізувати концепцію операцій з підтримання 

миру. 

Статут ООН покладає основну відповідальність за 

підтримання міжнародного миру та безпеки на Раду Безпеки 
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ООН і дає їй широкі повноваження: проводити розслідування 

спорів між сторонами конфлікту з метою визначення, чи 

впливають вони на міжнародний мир і безпеки; звертатися до 

учасників спору з проханням врегулювання конфлікту завдяки 

проведенню мирних переговорів; накладати економічні, 

дипломатичні санкції та санкції на пересування; і, з рештою, 

давати дозвіл на застосування військової  сили.  

В інших випадках, коли безпосереднє втручання 

Організація Об’єднаних Націй визначається недоречним або 

недоцільним, Рада Безпеки дає санкцію регіональним або іншим 

міжнародним організаціям, таким як, Європейський союз (ЄС), 

Африканський союз (АС), Організація Північноатлантичного  

договору (НАТО), Економічне співтовариство 

західноафриканських держав (ЕКОВАС), або «коаліціям 

бажаючих країн», виконувати певні функції з підтримання миру 

або з примусу до миру. 

Неготовність міжнародного співтовариства вживати 

заходи щодо контролю за конфліктами  і їхнього мирного 

врегулювання може стати причиною появи масштабніших 

конфліктів, здатних дестабілізувати сусідні країни і 

поширюватися на цілі регіони. Лише набагато сучасних 

конфліктів можуть вважатися достовірно «локальними». 

Нерідко вони породжують цілу низку таких проблем, як 

незаконний обіг зброї, наркотиків або людей; тероризм; потоки 

біженців; нанесення шкоди довкіллю. Наслідки цих явищ 

відчуваються далеко за межами безпосередньої зони конфлікту. 

Операції ООН з підтримання мир, проведення яких 

протягом майже 60 років дозволили здобути досвід роботи на 

місцях, є незмінним інструментом для розв’язання цих складних 

проблем. Унікальність операцій з підтримання миру полягає в 

їхній загальновизнаній легітимності.  

Багато розвинених країн з підготовленим персоналом і 

необхідними ресурсами не хочуть брати безпосередню участь в 

операціях ООН з підтримання миру, оскільки не вбачають у них 
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національних стратегічних інтересів. Така тенденція вказує на 

те, що провідні держави світу намагатимуться лише фінансово 

підтримувати такі  складні операції, які не входять у зону їхніх 

національних інтересів, а основне навантаження буде покладено 

на інші держави.   

До «десятки» найбільших країн-контрибуторів персоналу 

входять: Пакистан (10603), Бангладеш (9982), Індія (8607), 

Нігерія (5960), Непал (4148); Руанда (3584), Йорданія (3231), 

Гана (3159), Єгипет (2956) та Італія (2690). Простим поясненням 

цього списку є те, що основні контрибутори часто 

використовують  операції ООН з підтримання миру, як одну з 

форм навчання і підготовки особового складу та додаткових  

грошових надходжень.  

Операції ООН з підтримання миру є надто ефективним 

інструментом спрямування постконфліктних суспільств у бік 

досягнення міцного миру і втручання. Альтернативи залучення 

ООН у цій галузі є або набагато дорожчими, або істотно менш 

ефективними.  

Організація Об’єднаних Націй продовжує надавати 

підтримку для стабілізації ситуації, що виникли після укладання 

нестійких мирних угод, і сприяти процесами політичного 

переходу. За один лише 2005 рік ООН надала підтримку в 

організації виборів у чотирьох постконфліктних країнах: 

Афганістані, Бурунді, Гаїті і Ліберії,  а також запропонувала 

свою  технічну експертну допомогу для проведення виборів в 

Іраку.  2006 року планувалися вибори в Демократичні 

Республіці Конго (ДРК), де діяла найбільша місія ООН. ООН 

відреагувала на складні ситуації в Кот-Дівуарі, Бурунді, Грузії, 

на Близькому Сході, у Косові і Судані, а також зробила 

енергійні і гнучкі заходи з підтримки миру в таких районах, як 

східна частина ДРК і міські райони Порт-о-Пренса, Гаїті. 2005 

року ООН  успішно завершила виконання своїх миротворчих 

мандатів в Сьєрра-Леоне і Тимор-Лешті і зараз допомагає цим 

країнам перейти щодо триваліших  заходів з миробудівництва 
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через надання підтримки новоствореним  там місіям ООН зі 

сприяння миробудівництву. 

Хоча Організація Об’єднаних Націй послідовно нарощує 

свій потенціал, необхідний для підтримання операцій і 

планування нових місій, нові потреби підвищують попит на 

миротворчі можливості ООН і обумовлюють потребу  виділення 

істотних додаткових ресурсів, а також вироблення нових 

підходів до управління Організацією своїми операціями на 

користь миру. 

Операція з підтримання миру може вважатись успішною, 

якщо вона ефективно виконала мандат, доручений їй Радою 

Безпеки. Водночас критерієм ефективності зусиль ООН у 

постконфліктних ситуаціях слід вважати здатність країни 

зберегти тривалий мир і стабільність, а також стати на шлях 

реконструкції і розвитку. Здобуття Україною незалежності 

викликало необхідність формування та проведення власної 

зовнішньої політики, що сконцентрувалась на забезпеченні 

безпеки країни, активній двосторонній співпраці з більшістю 

інших держав, а також із провідними міжнародними та 

регіональними організаціями. З цього моменту розпочався 

процес законодавчого оформлення місця нашої держави на 

міжнародній арені і виокремлення пріоритетних напрямів, серед 

яких значне місце посідає миротворча діяльність. 

Із 1992 р. наша країна є учасником миротворчих операцій 

під егідою ООН, що стало суттєвим компонентом нашої 

зовнішньої політики, підкреслило її важливе спрямування на 

запобігання війнам та збройним конфліктам, а також на 

збереження миру, зокрема, через участь у відповідних місцях. 

Участь України в миротворчій діяльності разом з такою 

організацією, як ООН, підвищує авторитет держави на 

міжнародній арені, дає змогу взяти участь у створенні 

колективної безпеки у світі, зробити свій внесок у підтримання 

міжнародного миру і стабільності. Миротворча діяльність є 
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пріоритетною для української зовнішньої політики, яка веде до 

зміцнення зовнішніх гарантій національної безпеки. 

Захист національних інтересів України у військовій сфері 

покладається на її головну складову – Збройні Сили України, 

що мають гарантувати запобігання виникнення та врегулювання 

воєнних конфліктів. За міждержавними домовленостями 

Україна  як член  Організація Об’єднаних Націй використовує 

свою армію для надання допомоги іншим країнам. Участь у 

миротворчих акціях ООН – пріоритет зовнішньої політики 

України.  

Досвід застосування Збройних Сил України в миротворчій 

діяльності свідчить, що така участь є окремими завданням 

військово-політичного характеру   і вимагає від особового 

складу Збройних Сил України специфічної підготовки 

(політичної, правової, мовної, психологічної тощо), готовності 

до виконання невластивих для військовослужбовців функцій, 

що обумовлені мандатом ООН, відповідного рівня оперативної 

й технічної підготовки, який передбачав би оволодіння  

штабними процедурами, технікою і, можливо, зброєю інших 

держав, що беруть участь у міжнародні миротворчій діяльності. 

Набутий досвід у миротворчому процесі, безперечно, допоможе 

Українські державі успішніше розробляти плани на майбутнє. 

Отже, докорінні зміни, що відбулись у світі, кінець 

«холодної війни», широке розуміння необхідності об’єднання 

колективних зусиль в інтересах виживання людства 

відкривають нові можливості для реалізації величезного 

потенціалу ООН як інструменту миру й міжнародної безпеки. 

Незважаючи на існуючі проблеми, піддавати сумніву 

корисність операцій з підтримання миру немає жодних підстав. 

Проте механізми діяльності ООН, напрацьовані впродовж 

п’ятдесяти років біполярного протистояння, у сучасних умовах 

себе не виправдовують, а сама Організація потребує істотних 

змін на інституціональному і на функціональному рівнях. Слід 

ураховувати комплексність сучасної миротворчої діяльності, 
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ефективність якої залежить від багатьох факторів: політичних, 

дипломатичних, економічно-фінансових, воєнних, правових, 

організаційних, технічних, моральних тощо. 

На жаль, наявний інструментарій міжнародної 

миротворчості ООН досить-таки далекий від досконалого. 

Причинами даного явища є брак чіткої нормативно-правової 

бази миротворчості, нездатність ООН ефективно застосовувати 

вже створені механізми  для врегулювання конфліктів і, 

відповідно, здійснювати основні функції, пов’язані з головною 

метою організації, спрямованою на підтримання міжнародного 

миру і безпеки. Таким чином, це змушує багатьох політиків і 

державних діячів задуматися або над ефективністю 

впровадження вже наявних інструментів миротворчого процесу, 

або над виробленням нових. 

Наразі постала потреба внесення коректив до Статуту і 

структури ООН, у розширенні функцій Ради Безпеки. Зокрема, 

ідеться про ліквідацію права вето та внесення змін у міжнародні 

норми, які унеможливлюють міжнародне втручання у внутрішні 

справи держави в кризових умовах. 

Життя вимагає серйозного коригування стратегії й тактики 

миротворчої діяльності ООН. У минулому до миротворчих 

зусиль удавалися, як правило, вже після виникнення конфлікту, 

що є однією з причин затяжного характеру низки міжнародних 

конфліктів. 

Надійний шлях до забезпечення миру – запобігання 

небезпечним кризам і збройним діям конфліктуючих сторін. 

Надзвичайно важливу роль тут повинна відігрівати превентивна 

дипломатія, спрямована на своєчасну розрядку напруженості, 

поки справа не дійшла до відкритого збройного конфлікту. 

Запобігання конфліктам має сприяти система заходів 

раннього попередження. ООН повинна направляти свої 

спостерігачів, спеціальні місії для своєчасного виявлення фактів 

зростання напруженості в певних регіонах і країнах. 

Превентивні заходи можуть передбачати превентивне 
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розгортання сил ООН, утворення демілітаризованих зон на 

прохання або за згодою зацікавлених сторін. Доцільно було б 

створити під егідою ООН регіональні центри для зменшення 

воєнної загрози. Такі профілактичні кроки разом із зусиллями 

превентивної дипломатії можуть істотно сприяти запобіганню 

виникненню небезпечних конфліктів.  

Треба враховувати специфіку сучасних конфліктів, коли 

ООН змушена іноді вести справу не з урядами, а з різними 

конфліктуючими сторонами, які не мають ніяких правових 

зобов’язань щодо ООН і часто не схильні зважати на рішення 

Ради Безпеки і контингентів ООН. 

Підвищенню ефективності операцій сприяло б створення 

міжнародної системи підготовки військового й цивільного 

персоналу. Назріла потреба збільшення кількості військового 

персоналу в складі Секретаріату ООН. 

Важливими факторами підвищення ефективності 

результативності діяльності ООН з урегулювання конфліктів є 

своєчасність розгортання операцій, рішучість і оперативність 

керівництва операцією, явність мандату, рівень підготовки, 

професіоналізм і чіткість дій контингенту. 

Ефективність операцій ООН значною мірою залежить від 

поєднання дій з підтримання миру і зусиль з його зміцнення. 

Важливим резервом підвищення ефективності миротворчої 

діяльності ООН є співробітництво з регіональними 

організаціями, широке залучення до цієї благородної справи 

численних неурядових організацій, парламентаріїв, ділових і 

політичних кіл, представників світової громадськості. Щодо 

України, на нашу думку, необхідно під час проведення 

переговорів в ООН максимально легітимізувати участь 

Збройних Сил України в миротворчих операціях.  
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В статье исследуются некоторые актуальные вопросы 

международно-правового регулирования осуществления 

миротворческих операций ООН в соответствии с Уставом 

ООН и иными международно-правовыми актами. Отдельное 

внимание в данной статье уделяется практическим аспектам 

участия миротворческих сил ООН во время вооруженных 

конфликтов международного и немеждународного характера. 

Ключевые слова: принцип мирного разрешения 

международных споров, контингент ООН, миротворческие 

миссии ООН, миротворчество, операции по поддержанию 

мира, поддержание международного мира и безопасности и др.  
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У статті проведено систематизацію періодів розвитку 

стратегічного управління. Розглянута класифікація наукових 

шкіл та напрямів становлення та розвитку стратегічного 

управління. Проаналізовано внесок провідних учених щодо 

визначення сутності стратегічного управління. Дана 

характеристика теорій та напрямів розвитку стратегічного 

управління. Означені шляхи подальшого використання підходів 

стратегічного управління. 
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На теренах української економічної науки обговорення 

методології стратегічного управління є не новим. Проте 

впровадження цієї теорії в діяльність підприємств туристичної 

індустрії заслуговує на особливу увагу, адже ця галузь для 

нашої країни є достатньо динамічною та перспективною. Певні 

ускладнення використання стратегічного управління в практиці 

туристичних підприємств відбуваються саме через те, що в 

переважній більшості підприємці знайомі лише з його 

основними поняттями, що є результатом недосконалого 

вивчення першоджерел витоків та формування методологічних 

аспектів стратегічного управління. 

Вивчення питань стратегічного управління ось вже 

більше, ніж півстоліття турбує вчених різних країн. Безперечно 
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родоначальниками в цій галузі є американські дослідники А. 

Чандлер, Ф Селзнік, К.  Эндрюс, І. Ансофф, М. Портер. 

Неоціненний внесок в продовження розроблення теорії 

стратегічного управління зробили російські вчені О. Градов, 

О Віханський, Р.Фатхутдінов, В. Катькало, Б. Мільнер, 

Б. Тамбовцев. Розвиткові сучасного стратегічного управління 

приділяють увагу українські вчені: І. Ігнатьєва, М. Мартиненко, 

Б. Мізюк, Г. Осовська, З. Шершньова та ін. Глибоке вивчення та 

осмислення літературних джерел дає підстави систематизувати 

низку підходів та головних напрямів, що використовуються в 

стратегічному управлінні. 

Метою статті є систематизація підходів та визначення 

періодів, які дали поштовх в становленні та розвитку 

стратегічного управління з можливістю подальшої 

трансформації в діяльність українських підприємств 

туристичної індустрії. 

Використання стратегічного управління в практиці 

господарювання вітчизняних туристичних підприємств 

неможливе без осмислення та аналізу першоджерел витоків в 

історичному аспекті. Теорія стратегічного управління була 

розвинута американськими дослідниками бізнесу та 

консультаційними фірмами, що пізніше було використано в 

якості методів внутрішньофірмового планування у всіх 

розвинених країнах світу. 

У стратегічному менеджменті існують різні напрями, які 

по-різному розставляють дослідні акценти, виділяючи ті чи інші 

методологічні пріоритети. Такі напрями називаються науковими 

школами, а в разі теорії стратегічного управління - школами 

стратегічного управління [6, с.15]. Ретельне вчення та 

дослідження літератури, присвяченої питанням теорії, 

методології та практики стратегічного управління, дозволяють 

виокремити низку підходів, наукових шкіл та напрямів 

стратегічного управління. 
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Бражнік М.В. [2] пропонує виділити два підходи щодо 

класифікації наукових шкіл стратегічного менеджменту. 

Перший – методологічний підхід базується на вивченні, аналізі 

та спробах перенесення на підприємницьку діяльність основні 

положення, сформовані Г.Мінцбергом, Б.Альстрендом та 

Дж.Лемпелом у книзі «Школи стратегій» [10], що включає 

глибокий аналіз десяти шкіл стратегічного менеджменту. Згідно 

другого підходу – хронологічного автор пропонує розглядати 

школи стратегічного менеджменту шляхом вивчення питань 

еволюції організацій та управлінських систем. Такого підходу 

дотримувалися Л.Г.Зайцев, М.І.Соколова [5], Л.О.Прокопчук 

[12]. 

Популярність шкіл обумовлена зацікавленістю як школи 

розвиваються, взаємозбагачуючись, узагальнюючи практичний 

досвід і пропонуючи варіанти стратегічних рішень для 

підприємств.  

Найбільш ґрунтовний аналіз шкіл стратегічного 

управління розкрито в роботі Г. Мінцберга, Б. Альстренда і Дж. 

Лемпела [10]. Автори акцентують увагу на десяти наукових 

школах, які з’явилися в літературі з менеджменту з 60-х років 

минулого століття. Ці школи можна згрупувати за характером 

досліджень у три групи в такій послідовності (табл. 1). 

Таблиця 1 
Школа стратегічного управління 

 (складено за [10]) 
№

 

п\п 

Школа (період 

домінування) 

Основоположники школи Сутність 

здійснення 

процесу 

стратегічного 

менеджменту 

Характер 

досліджень 

1 Дизайну або 

проектування 
(1950-1960 рр.) 

А. Чандлер, Ф Селзнік, 

К.  Эндрюс та ін. 

Осмислення  Розпорядчий 

характер 
досліджень, 

пошук відповіді 

на питання: Як 
повинні 

формуватися 

стратегії? 

2 Планування 

(1970р.) 

И. Ансофф, П. Лоранж, 

Дж. Штейнер та ін. 

Формальний 

процес 

3 Позиціонування 
(1980-ті роки) 

М. Портер, Д. Шенделл, 
К. Хаттен та ін. 

Аналітичний 
процес 

4 Підприємницька Г. Мінцберг, О Коллінз, Процес Розгляд різних 
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(1980-ті роки) Д. Мур та ін. передбачення специфічних 

аспектів 
формування 

стратегії, опис 

реальних 
процесів її 

розробки 

5 Когнітивна 
(пізнавальна 1990-

ті роки) 

Г. Саймон, С. Макрідакіс, 
А. Дюгейм, К. Швенк та ін. 

Ментальний 
процес 

6 Навчання (1990-ті 

роки) 

Р. Лап’єр, Ч. Ліндблюм, 

Дж. Куїнн та ін. 

 Процес 

розвитку 

7 Влади (силова 

1990-ті роки) 

А. Макліллан, 

Дж. Сарразин, 

Э. Петтігрю та ін. 

Переговорний 

процес 

 
8 

Культури (1990-ті 
роки) 

С. Фельдман, Дж. Барні, 
М. Фірсіроту, Ф. Рігер та ін. 

Колективний 
процес 

9 Зовнішнього 
середовища (1990-

ті роки) 

К. Джордж, Ж.-М. Тулуз, 
М. Ханнан,Дж. Фріман та 

ін. 

Реактивний 
процес 

10 Конфігурації 
(1990-ті роки) 

Д. Міллер, П. Хандвалла та 
ін. 

Процес 
трансформації 

Розгляд 
стратегій, 

структур і 

оточення 
організаціями 

на різних 

етапах її 
життєвого 

циклу і 

переходу з 
однієї стадії в 

іншу 

Прокопчук Л.О. [12, с.68-76] пропонує асоціювати 

зазначені школи з десятьма підходами, що використовують при 

формуванні стратегії. А.Т.Зуб - відомий дослідник в галузі 

стратегічного управління пропонує згрупувати ці школи в три 

групи [6, с.15]. 

Представники першої школи, що домінувала в 1960-ті 

роки (а дві наступні виникли на її основі) розглядають стратегію 

як процес проектування або конструювання. Друга школа, 

розквіт якої припав на 1970-ті роки, розглядала стратегію як 

відносно незалежний процес формального планування. 

Прихильники третьої школи, що заявила про себе  в 1980-ті 
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роки, зосередилася не на плануванні стратегії, а на її змісті. 

Найменування школи «позиціонування» вона одержала тому, 

що її послідовники як найважливіше завдання розглядали 

принципи вибору стратегії відповідно до позиціонування 

підприємства на ринку. 

Чотири наступні школи намагалися перебороти 

невизначеності, пов’язані з поведінкою індивіда, і 

детермінантно проаналізувати процес стратегічнго 

менеджменту. Так представники школи навчання вважали, що 

стратегія повинна розроблятися крок за кроком у міру розвитку, 

самонавчання організації. Представники школи влади 

розглядали стратегію як процес переговорів між 

конфліктуючими групами усередині організації або між 

організацією й зовнішнім середовищем. Відповідно до поглядів 

прихильників школи культури, стратегія залежить від культури 

організації, а процес її вироблення є колективним процесом. 

Теоретики школи зовнішнього середовища вважали, що 

побудова стратегії є реактивним процесом і визначається як 

реакція на зміни у зовнішньому середовищі. Школа, названа 

Г.Мінцбергом та іншими «школою конфігурації» становить 

підхід, що прагне об’єднати завдання всіх попередніх – процес 

розробки стратегії, її втримання, організаційну структуру і її 

оточення. Вона опирається на принципи й методи 

організаційного розвитку, виводячи з них закономірності 

стратегічних змін: стратегія розглядається як процес 

трансформації.  

Як видно, теорія стратегічного управління зароджувалася 

та еволюціонувала опираючись на господарську практику. Тому 

в науці склалися різні напрями досліджень та періоди розвитку 

стратегічного менеджменту. Вивчення літературних джерел дає 

підстави виділити три ключові етапи, що характеризують 

еволюцію парадигми стратегічного управління. У 1960-х- 

першій половині 1970-х переважала школа планування, з 

середини 1970-х до кінця 1980-х лідерство переходить до школи 
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позиціонування, 1990-ті роки характеризуються бурхливим 

розвитком школи навчання. У ці періоди по-різному 

оцінюються пріоритети внутрішнього і зовнішнього середовища 

фірми при створенні успішних стратегій.  

Для першого етапу, в цілому, характерний пріоритет 

внутрішніх аспектів діяльності фірми, для другого - 

безсумнівний акцент ставиться на зовнішнє оточення, 

особливістю третього етапу стало повернення на оновленій 

інтелектуальний основі до внутрішніх здібностей. Пошук 

конкурентних преваг фірми всередині неї викликав в останні 

роки розвиток напряму, що отримав назву ресурсного підходу 

[7, с.4]. 

Виділяючи роботи, які мали найбільше значення на 

першому етапі, можна виділити праці А. Чандлера, К. Ендрюса, 

І. Ансоффа. Ці автори запропонували ряд визначень і 

концепцій, що стали класичними. Так у виданій у 1962 р. А. 

Чандлером монографії «Стратегія і структура» вперше в рамках 

історичного аналізу досліджував генезис фірми через 

співвідношення зовнішнього оточення, стратегії розвитку і 

організаційної структури управління. Сформульоване 

визначення А.Чандлером стратегії як „встановлення базових 

довгострокових цілей і завдань підприємства та розроблення 

програми дій і розподілу ресурсів, необхідних для реалізації цих 

цілей”[17,с. 16] надалі активно використовувалося при вивченні 

стратегічного управління його учнями та прихильниками 

економічних контрактних теорій фірм. 

Протягом тривалого часу одним із методів, що широко 

використовувалися для формулювання стратегії був так званий 

Гарвардський метод, основоположником якого є К. Ендрюс.  

На думку К. Ендрюса, основні компоненти процесу 

формулювання стратегії як логічної діяльності включають 

виявлення потенційних можливостей та загроз у зовнішньому 

середовищі компанії, а також оцінку ризиків та можливих 

альтернатив. Перш ніж приймати будь-які рішення, слід 
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зважити всі сильні та слабкі сторони фірми в сукупності 

доступними ресурсами. Процес формулювання стратегії можна 

представити в такій послідовності: 

1. Визначення можливостей ринку і наявного ризику, 

тобто того, що могла б здійснити компанія, враховуючи наявні 

можливості. 

2. Визначення доступних компанії матеріальних, 

технічних, фінансових та управлінських ресурсів, тобто того, на 

що вона здатна. 

3. Визначення особистісних цінностей і прагнень 

керівництва компанії, тобто бажань керівництва як компонента 

стратегічного рішення. 

4. Визнання ролі чинників соціальної відповідальності, 

тобто визначення того, що компанія повинна робити. 

Недоліком такого підходу було жорстке розділення 

процесів формулювання та здійснення стратегії. Це обмежило 

його використання в сучасних умовах динамічного зовнішнього 

середовища, однак запропонований К. Ендрюсом метод SWOT-

аналізу, що дозволяє інтегрувати в єдиній матриці результати 

аналізу зовнішніх можливостей і загроз, а також сильних і 

слабких сторін компанії, використовується в теперішній час в 

якості одного з аналітичних інструментів стратегічного 

управління. І. Ансофф, що є прихильником і основним 

розробником ідей планового підходу до стратегії, запропонував 

свою принципову модель формування стратегічного плану 

практично одночасно з роботами Гарвардської школи бізнесу. У 

першій своїй великій монографії «Корпоративна стратегія», що 

вийшла в 1965 році, він визначив ідеологію стратегічного 

планування, засновану на прогнозуванні майбутнього і 

формуванні на цій основі планів розвитку товарів та ринків. І. 

Ансофф представив формування стратегічного плану у вигляді 

формалізованого процесу, доведеного до типової схеми. У 

межах до такої схеми, фірма, ґрунтуючись на зовнішніх 

сигналах, визначає цілі підприємства. Відповідно до 
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встановлених цілей здійснюється оцінка ресурсного потенціалу 

підприємства та зовнішнього ділового середовища. Метою 

запропонованого аналізу є виявлення можливостей для 

прийняття основних стратегічних рішень щодо подальшого 

проникнення на освоєні ринки збуту та диверсифікації 

виробництва. 

Велике значення для розвитку стратегічного управління 

мали не тільки наукові роботи А. Чандлера, К. Ендрюса, І. 

Ансоффа та їх колег з академічного середовища, але й 

інструменти, розроблені консультаційними компаніями. 

Бостонська консультаційна група запропонувала метод 

побудови портфеля продукції фірми на підставі оцінки її частки 

на ринку і темпів зростання попиту на продукцію, а також 

розвинула ідеї методу кривих досвіду, що встановлюють 

залежність зниження витрат фірми в результаті зростання 

ринкової частки. Основним результатом розвитку теорії 

стратегічного управління стала зміна підходу до розуміння 

стратегії. «Тепер цим поняттям позначався вибір товарних 

ринків, на яких фірма буде конкурувати, і ключові політики, що 

визначають те, як вона буде конкурувати. Було показано 

різницю між корпоративними, діловими і функціональними 

стратегіями, розроблені методики їх створення та аналітичні 

інтерпретації їх впливу на результати компаній» [8, с. 11]. 

Особливістю етапу, започаткованого в 1970-х роках є 

неможливість використання моделей планування, заснованих на 

базових припущеннях багатьох колишніх концепцій 

стратегічного управління, авторами яких були Д.Шендель [18], 

Ч.Хофер[18], Р.Рамелт [19], в умовах зростання невизначеності 

зовнішнього середовища призвела до пошуку нових 

теоретичних підходів. Найбільш істотними дослідженнями 

цього періоду стали праці М. Портера. Він використав логіку 

теорії галузевої організації та створив концепцію у 

відповідності до якої переноситься акцент з фірми на аналіз 

галузі, в якій вона конкурує. Свої погляди, які згодом були взяті 
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за основу школи позиціонування, виклав у трьох друкованих 

книгах:  перша – «Конкурентна стратегія: Методика аналізу 

галузей і конкурентів», видана у 1980 р., у другій і третій книгах 

– «Конкурентна перевага: Досягнення та утримання найвищих 

результатів» (1985 р.) та «Конкурентні переваги країн» (1990 р.) 

він продовжив розвиток своїх ідей. М. Портер стверджував, що, 

хоча найкраща стратегія будь-якої фірми залежить від 

конкретних обставин, існують лише три обґрунтовані та 

виправдані стратегії конкурентної боротьби. Використання цих 

стратегій дозволяє фірмі успішно впоратися з п’ятьма 

конкурентними силами, забезпечити своїм акціонерам більш 

високі доходи від інвестицій в порівнянні з конкуруючими 

фірмами і здолати конкурентів в довгостроковій перспективі. 

Нарешті, М. Портер вважав, що всякий аналіз джерел 

переваг в конкурентній боротьбі повинен проходити не на рівні 

компанії в цілому, а на рівні дискретних дій окремих фірм, що 

займаються виробництвом, збутом, постачанням, маркетингом 

та обслуговуванням свого продукту. Бізнес являє собою 

ланцюжок деяких дій, що генерують цінність для споживачів, і 

за допомогою ретельного аналізу свого ціннісного ланцюга 

компанії зможуть знайти джерела сталої переваги в 

конкурентній боротьбі. В цей період значно розширився зміст 

процесу стратегічного управління, були розроблені методики 

стратегічного аналізу, робилися спроби аналізу стратегій на 

основі вимірних змінних.  

Наступний етап слід віднести до початку 1990-х років, 

який отримав назву ресурсного підходу. Він характеризується 

перенесенням акцентів з зовнішнього середовища на внутрішні 

аспекти діяльності фірми і приділяти більше уваги процесу 

реалізації стратегії. «Цей підхід акцентує увагу на рентах, які 

дістаються власникам рідкісних, специфічних відносно фірм 

ресурсів, а не від економічних прибутків від позиціонування на 

товарних ринках» [13, с. 142]. 
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Як стверджує В.Катькало, особливістю ресурсного етапу 

стало повернення на оновленій інтелектуальній базі до 

внутрішніх здібностей. Швидке визнання на початку 1990-х 

років нової течії наукової думки, відомої як ресурсний підхід, 

відображало зростання неадекватності школи позиціонування 

системним змінам в економіці галузевої конкуренції та 

джерелам переваг в ній [8, с.4]. 

Головну увагу представників ресурсного підходу 

зосереджено на вигодах, які може набувати фірма завдяки 

наявності у неї унікальних ресурсів і здібностей, якими не 

володіють інші фірми. Усередині ресурсного підходу існують 

різні напрями, по-різному пояснюють причини неоднорідності 

ресурсів і, отже, пріоритети в діяльності менеджерів. Дж. Барні, 

Д Колліз, С  Монтгомері, Б. Вернерфельт розглядають стратегію 

як поведінку фірми, орієнтовану на підтримку і накопичення 

активів, що приносять додаткові доходи від їх використання та 

створюють конкурентні переваги.  

Представники процесного напряму - К. Прахалад, 

Г. Хемел, Р. Грант, Д. Тіс та ін., основну увагу приділяють 

оновленню здібностей фірми для пристосування до динамізму 

зовнішнього середовища. «Термін здатності підкреслює 

ключову роль стратегічного управління в належній адаптації, 

інтеграції та реконфігурації внутрішніх та зовнішніх 

організаційних навичок, ресурсів і функціональних компетенцій 

в цілях відповідності вимогам мінливого бізнес-середовища» 

[13, с. 146]. Ці представники зробили висновок про необхідність 

розгляду компанії як поєднання ключових, базисних 

компетенцій, тобто навичок, умінь і технологій, що дозволяють 

компанії надавати блага споживачам. Саме ключові компетенції 

є джерелом конкурентної переваги. У 1994 році у книзі 

«Конкуруючи за майбутнє» К. Прахалад, Г. Хемел, 

сформулювали ідею, відповідно до якої для створення лідерства 

в майбутньому необхідно концентрувати зусилля не на успіхах 

в сьогоднішній конкурентній боротьбі за частку ринку, а на 
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інтелектуальному лідерстві, на створенні важко копіюються 

іншими фірмами компетенцій.  

К. Прахалад і Г. Хемел вводять поняття «стратегічна 

архітектура». Стратегічна архітектура - це план широкого 

оволодіння можливостями, що показує організації, які 

можливості їй необхідно нарощувати прямо зараз, запити яких 

нових груп споживачів почати розуміти негайно, які нові канали 

вивчити вже сьогодні, до яких нових пріоритетах розвитку 

прагнути в даний момент для того, щоб перехопити майбутнє. 

Питання, які вирішує стратегічна архітектура - це те, що треба 

зробити вже сьогодні, щоб підготуватися до оволодіння 

значною часткою майбутніх доходів на арені виникаючих 

можливостей. Динамічні здібності розглядаються як «потенціал 

фірми в інтегруванні, створенні та реконфігурації внутрішніх та 

зовнішніх компетенцій для відповідності що швидко 

середовищі» [20, с. 516]. Узагальнюючи еволюційні напрями 

розвитку, загальну їх характеристику наведено в таблиці 2.  

Історія розвитку теорії стратегічного управління свідчить 

про те, що зміна етапів не означає повної відмови від ідей, що 

панували на попередніх етапах. Ідеї авторів різних напрямів 

доповнюють один одного, їх методи дослідження комбінуються. 

Наприклад, панування ресурсного підходу не виключає 

провідну роль на ринках, що відрізняються відносною 

стабільністю, стратегічного аналізу і позиціонуванням. 

Очевидно, і в подальшому теорія буде розвиватися, 

намагаючись знайти адекватні відповіді на виклики сучасної 

економіки 

Сучасне значення шкіл стратегічного управління має 

багатоаспектний характер. Одні з них добре зарекомендували 

себе й утримують надійні позиції для аналізу діяльності 

туристичних компаній, що належать до «традиційних» галузей, 

інші демонструють ефективність своєї методології в галузях, що 

розвиваються, зокрема, в туристичній індустрії. Треті - більше 
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підходять для проектування стратегічних змін у безприбуткових 

організаціях або організаціях муніципального управління та ін. 

Таблиця 2 
Загальна характеристика теорій та напрямів розвитку стратегічного 

управління (складено автором за [7, 8]) 

Періо

д 

Предста

-вники  

Праці Загальна характеристика 

Зародження науки «стратегічне управління»(до 1960-х років) 

1911 

р. 

Маркус, 
Гудман, 

Гразман 

Гарвардська школа 
бізнесу курс 

«Політика бізнесу» 

Зроблений акцент на кейс-методах 
Недоліком курсу була відсутність 

нормативів та базової спеціальної теорії. 

1938 

р. 
Ч.Барнард 

«Функції керівника» Вперше відмітив різницю між роботою 

менеджера по підвищенню економічної 
ефективності організації та діяльністю вищого 

керівництва з точки зору досягнення 

поставлених цілей. Ця концепція розмежувала 
оперативне управління та управління на 

вищому рівні, пов’язала організацію із 

зовнішнім середовищем. 

1957 

р. 
Ф.Селзнік 

«Керівництво в 

управлінні: 

соціологічне 
трактування» 

Уведено поняття характерні, відмітні 

компетенції. 

Доаналітичний період (1960 –ті – перша половина 1970-х років) 

1960-

ті 

роки 

А.Чандле

р 

«Стратегія і 

структура», 1962р. 

Вперше замість терміну «політика бізнесу», 

було використано поняття стратегії як 
«встановлення базових довгострокових цілей 

та завдань підприємства та розроблення 

програми дій та розподілу ресурсів, 
необхідних для реалізації цих цілей» 

Колектив
ний 

підручник 

Гарвардсь
-кої 

школи 

бізнесу 

«Політика бізнесу: 

Текст і кейси», 1965р. 
 

Запропоновані низка визначень та концепцій, 

що стали надалі класичними. 
Проте ці роботи обумовили зародження 

різних течій та напрямів розвитку 

стратегічного управління 

І.Ансофф 

«Корпоративна 

стратеія», 1965р. 

Переважала концепція стратегічного 

планування, доповнив модель Чандлера 
«структура-стратегія» системами управління. 

Проте модель Ансоффа скоріше була 

спрямована на підтримку процесів 
корпоративної експансії та диверсифікації, 

ніж на стратегічне планування в цілому. 

Формування нової наукової дисципліни «стратегічне управління» 

 (середина 1970-х – 1980-ті роки) 
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1970-
ті 

роки 

К.Ендрюс «Концепція стратегії», 

1971р. 

Оцінка внутрішніх сильних і слабких сторін 

організації призводить до ідентифікації її 

характерних компетенцій, а оцінка загроз та 
можливостей зовнішнього середовища 

дозволяє їй визначити потенційні фактори 

успіху, що лягло в основу SWOT-аналізу. 

Д.Шендел 
та 

К.Хаттен 

«Політика 
підприємства або 

стратегічного 

управління: більш 
широкий погляд на 

нові дисципліни», 

1972 р. 

Уводиться термін «стратегічне управління» 
під яким  розуміють роботу, пов’язану з 

фігурою підприємця і його функцією 

заснування та постійного оновлення 
організації. 

Розвиток на власній основі (1980-ті – 1990-ті роки) 

1980-

ті 

роки  

М.Портер «Конкурентна 
стратегія: методика 

аналізу галузей і 

конкурентів», 1980р., 
«Конкурентна 

перевага: досягнення 

та утримання 
найвищих 

результатів», 1985р., 

«Конкурентні 
переваги країн», 1990 

р. 

Розроблені: модель «п’яти сил конкуренції», 
концепції трьох типових конкурентних 

стратегій (лідерства за витратами, 

диференціювання та фокусування), «ланцюг 
створення цінності товару». 

Б.Вернер-

фельт 

«Ресурсне 

трактування фірми», 
1984р. 

Акцентовано увагу на «корисності аналізу 

фірми скоріше з точки зору її ресурсів, аніж 
продуктів» 

Запропонована нова термінологія «ресурсне 

трактування фірми» 

1990-

ті 
роки 

К.К.Пра-

халад, 

Г.Хамел 

«Ключова 

компетенція 

корпорації», 1990р. 

Обґрунтовані переваги концепції фірми як 

портфелю організаційних компетенцій 

(здібностей), а не як портфелю бізнес-
одиниць.  

Дж.Барни, 

Р.Грант, 

І.Дірекс, 
Д.Колліз, 

К.Кул, 

С.Монтго-
мері, 

М.Петера

ф, 
Р.Рамелт, 

Д.Тіс 

Роботи присвячені 

ресурсному підходу 

Головна ідея ресурсної концепції полягає в 

тому, що притаманна фірмам неоднорідність 

може бути стійкою завдяки наявності у них 
унікальних ресурсів та організаційних 

здібностей, які водночас є джерелом 

економічних рент та визначають, у зв’язку з 
цим, конкурентні переваги конкретних фірм. 

Формування динамічної концепції стратегічного управління 

(кінець 1990-х – 2000 –ні роки) 
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Тому, навряд чи було б продуктивно намагатися ранжувати 

школи й напрямки стратегічного менеджменту за ступенем 

важливості або ефективності у відриві від реального контексту 

організаційних проблем, у якому вони виникли і який впливає 

на їхній розвиток. Важливіше навчитися застосовувати 

потрібній й ефективні методи із усього арсеналу методів 

наданого школами, для вирішення завдань стратегічного 

управління, що виникають у конкретних підприємств і в певний 

момент часу. 
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УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ВИМОГ УГОДИ ПРО 

АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

У статті розглядаються окремі аспекти процесу 

адаптації екологічної політики та екологічного законодавства 

України відповідно до екологічної політики та права 

навколишнього середовища ЄС. Окрема увага в статті 

приділяється аналізу екологічних положень Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС і механізмам упровадження 

екологічних стандартів і норм в українське законодавство та 

правозастосовну практику.  

Ключові слова: екологічна політика, принципи екологічної 

політики ЄС, законодавство України у сфері охорони 

навколишнього середовища, адаптація екологічного 

законодавства України, Угода про асоціацію між Україною та 

ЄС тощо. 

Серед глобальних проблем сучасності одними з 

найактуальніших, безумовно, є екологічні проблеми, від 

невідкладного розв’язання яких  залежить подальше життя та 

здоров’я людини. Наразі людство вже чітко усвідомило 
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необхідність дбайливого поводження з навколишнім 

середовищем. Незадовільний стан навколишнього середовища 

давно набув статусу транснаціонального, тому виникає гостра 

потреба в об’єднанні зусиль усього міжнародного 

співтовариства в реалізації  всіх можливих і результативних 

заходів щодо відновлення сприятливої екологічної ситуації.  

На нашу думку, позитивне розв’язання екологічних 

проблем, насамперед, залежить від упровадження дієвих  

механізмів правового регулювання екологічних правовідносин, 

що виникають і функціонують у різних сферах життєдіяльності 

людини. Особливого значення у розробленні та реалізації 

заходів забезпечення екологічної безпеки, зокрема, через 

правове регулювання, надається державам-членам 

Європейського Союзу. Незважаючи на те, що право 

навколишнього середовища ЄС  – порівняно його нова галузь 

права, проте вона динамічно розвивається, починаючи від 70-х 

років ХХ століття, під впливом міжнародно-правових процесів. 

Формування нормативної бази ЄС у сфері охорони 

навколишнього середовища обумовлене цілою низкою 

економічних, технологічних і політичних чинників і процесів, 

що відбуваються в Європі. 

Беззаперечним лідером у розв’язанні екологічної 

проблеми наразі є  Європейський Союз – інтеграційне 

утворення розвинених держав Європи. Дотепер у ЄС прийнято 

понад 300 нормативних актів, спрямованих на розв’язання 

екологічних проблем на рівні всього ЄС. Екологія є справою 

Союзу і держав-членів, юридичних осіб  і громадян. 

Європейський підхід до формування правових основ 

екологічної політики має превентивний характер і 

орієнтований не тільки на розв’язання вже існуючих 

екологічних проблем, але, передусім, на запобігання новим. 

Екологічні пріоритети закладено майже в усі компоненти і 

напрями діяльності ЄС. Крім правових заходів екологічної 

політики, законодавчі приписи зі збереження довкілля 



Адаптація екологічного законодавства України в контексті вимог Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС 

55 

  

реалізуються в регіональній, науково-технічній, аграрній, 

транспортній і торговій політиці ЄС [8, с. 3]. 

Наразі детального правового регулювання в рамках 

екологічної політики та законодавства в межах ЄС набули такі 

актуальні проблеми, як поводження з генетично 

модифікованими організмами (можливість контролю і 

маркування; транскордонний рух; біобезпека);  несприятливий 

вплив на клімат, викиди парникових газів і реалізація 

Кіотського протоколу, поводження з відходами, зокрема – з 

різними категоріями відходів, якість води; використання 

пестицидів; поводження з небезпечними хімічними 

речовинами. Новою сферою правового регулювання права 

навколишнього середовища ЄС можна вважати екологічні 

права людини, яка почала розвиватись після підписання ЄС 

Орхузької конвенції про доступ до інформації, участь 

громадськості у прийнятті рішень і доступ до правосуддя з 

питань навколишнього середовища [6]. 

Безумовно, такий розвиток екологічної політики та права 

навколишнього середовища ЄС має безпосередній вплив на 

національне правові системи всіх європейських держав, 

включаючи й Україну, яка, як відомо, нещодавно підписала 

Угоду про асоціацію з цим поважним інтеграційним 

об’єднанням. Крім того, співробітництво України у сфері 

охорони навколишнього середовища розглядається як один із 

пріоритетних напрямків у відносинах між нашою державою та 

Європейським Союзом. 

Ступінь вивченості екологічної політики та права 

навколишнього середовища ЄС у вітчизняній науці 

міжнародного права нині бачиться явно недостатнім, що 

пов’язано  як з складністю і високим динамізмом 

інтеграційних процесів, так і розгалуженістю правового 

регулювання охорони навколишнього середовища в ЄС. 

Сьогодні проблематикою екологічної політики та 

законодавства ЄС займаються такі вітчизняні й зарубіжні 
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вчені, як:  А.О. Андрусевич, О.В. Бабінська, П.А. Калініченко, 

С.М. Кравченко, А. В.Кулько, Н.Р. Малишева, М.М. Микієвич, 

В.І. Лозо, Л.М. Єнтін, Б.М. Топорнін, Т.К. Хартлі та інші.  

Метою статті є здійснити комплексний аналіз 

сучасного стану співробітництва між Україною та ЄС в 

екологічній сфері  в контексті Угоди про асоціацію.  

Природоохоронне законодавство ЄС на сучасному етапі є 

всебічно розвиненим і передовим на противагу позиції інших 

економічно розвинених держав (зокрема, США та Японії). 

Позиція ЄС є орієнтиром в екологічній сфері для всього 

міжнародного співтовариства. Європейський Союз діє в межах 

тієї компетенції, яка надана йому установчими договорами, в 

яких визначена сфера його повноважень, а також сфери, у яких 

ЄС і його держави-члени мають змішану компетенцію [10, с. 

68]. Отже, довкілля є тією сферою, у якій повноваження 

поділені між державами-членами та інститутами й органами 

ЄС. У випадку, якщо в законодавстві ЄС немає норм, що 

регулюють дії в окремій сфері охорони навколишнього 

середовища, держави-члени мають право самостійно 

ухвалювати відповідні закони.  

Правові норми ЄС у цілому та екологічні правові норми 

зокрема, які зобов’язують держав-членів вживати 

природоохоронних заходів, складаються з чотирьох основних 

груп законодавчих актів: директиви, рішення, регламенти, 

рекомендації та резолюції. Як уже вище нами зазначалось, 

існує близько 300 нормативно-правових актів. Крім того, до 

низки таких джерел слід зарахувати й численні опубліковані 

інформаційні матеріали та документи програмного характеру, 

які є вагомим інструментом регулювання екологічної політики 

ЄС. Варто зазначити, що директиви є основним і ефективним 

видом актів, оскільки зобов’язують держави-члени ЄС 

привести національні правові системи, тобто змінити їх або 

доповнити, відповідно до прийнятих директив упродовж 

визначеного терміну (зазвичай, від 2 до 5 років). 
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Отже, держави-члени ЄС мають два рівня правотворення 

в екологічній сфері: перший – це інституції Союзу, правові 

акти яких формують внутрішнє правове регулювання окремих 

держав, і процеси прийняття рішень; другий – національний 

рівень формування норм екологічного права, який обов’язково 

має враховувати приписи першого рівня.  

Зауважимо, що основи двостороннього співробітництва 

між Україною та ЄС у природоохоронній сфері вперше були 

визначені у  статті 63 (1) Угоди про партнерство і 

співробітництво між Україною і Європейським Союзом від 16 

червня 1994 р. (далі – УПС) [15], яка наразі залишається 

базовим документом у цій сфері.  

Метою такого співробітництва є спільна боротьба Сторін 

у недопущенні погіршенням стану довкілля. Співробітництво в 

екологічній сфері між Україною та ЄС  охоплює такі питання:  

– моніторинг рівнів забруднення та оцінку стану 

природного довкілля; систему інформації про стан довкілля;  

– боротьба із локальним, регіональним і транскордонним 

забрудненням атмосферного повітря та води;  

– стале, ефективне й екологічно безпечне виробництво та 

використання енергії; безпека підприємств;  

– зменшення обсягів, утилізація та безпечне знищення 

відходів;  

– захист лісів;  

– збереження біологічної розмаїтості, раціональне 

використання біологічних ресурсів та управління ними;  

– застосування економічних і фінансових важелів;  

– глобальні кліматичні зміни;  

– екологічна освіта і виховання;  

– виконання положень Конвенції про оцінку впливу на 

навколишнє середовище в транскордонному контексті, яка була 

підписана в м. Еспо.  

Формування і запровадження національної стратегії 

екологічної політики випливає з низки міжнародних 
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зобов’язань України та принципів екологічної політики ЄС. До 

того ж, воно обумовлюється й складною екологічною 

ситуацією в державі, а також браком комплексного 

нормативно-правового акта, що містив би цілі і пріоритетні 

завдання щодо охорони довкілля з урахуванням нових 

суспільно-політичних та соціально-економічних реалій 

усередині держави.  

З огляду на вищезазначене, вбачається доцільним 

звернутись до положень Стратегії державної екологічної 

політики України на період до 2012 року від 21.12.2010 р. [13], у 

якій, зокрема, ідеться про таке: «Приведення у відповідність 

екологічного законодавства України із положеннями джерел 

acquis communautaire, в першу чергу,  необхідно здійснити за 

такими напрямами:  

1.забезпечення наскрізності екологічної політики, її 

інтеграції до політик державного,  галузевого (секторального),  

регіонального та місцевого розвитку;  

2.моніторинг і оцінка якості атмосферного повітря, зокрема 

щодо загальнопоширених  забруднюючих   речовин, зонування  

території України,  планів поліпшення якості атмосферного 

повітря в зонах і агломераціях; регулювання зменшення вмісту 

сірки у пальному;  

3.перегляд нормативів вмісту забруднюючих речовин  у 

відпрацьованих   газах   під   час виробництва  певних  категорій 

транспортних засобів в Україні;  

4.перегляд нормативів якості  поверхневих  вод, які  

використовуються  для потреб централізованого 

водопостачання і для культурно-побутового користування,  

очищення  комунальних  стоків, запобігання    забрудненню    

внаслідок    змиву    нітратів    із сільськогосподарських земель;  

5. здійснення контролю за поводженням з такими видами  

відходів, як  використані  хімічні  джерела  струму,  ртутні,  у  

тому числі компактні, відпрацьовані оливи, електронне 

обладнання, не придатні до використання транспортні засоби;  
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6. впровадження комплексної/інтегрованої  дозвільної 

системи для стаціонарних джерел викидів (у першу чергу 

енергогенеруючих);  

7. ліцензування виробництва,  застосування,  імпорту і  

експорту небезпечних  хімічних речовин,  контроль за їх 

вмістом у продукції та безпечне видалення [13].  

Як відомо, Стратегія інтеграції України до ЄС від 11 

червня 1998 р. [12] визначила «головні» пріоритети діяльності 

органів виконавчої влади у цій сфері, серед яких 

співробітництво в галузі охорони природного довкілля, що має 

гарантувати створення безпечного і сприятливого для людини 

загальноєвропейського екологічного простору.  

Таке співробітництво здійснюється завдяки плануванню 

заходів з подолання наслідків катастроф та інших 

надзвичайних ситуацій; обміну інформацією та експертами; 

організації та проведенню спільної дослідницької діяльності; 

розробці стратегії, зокрема – щодо  глобальних змін клімату, з 

метою досягнення сталого розвитку; дослідженню шкідливого 

впливу людини на компоненти навколишнього природного 

середовища. Для ефективної реалізації згаданого 

співробітництва у сфері екологічної політики створено багато 

двосторонніх інститутів, які є ключовими під час прийняття 

подальших відповідних рішень.  

Для ефективної реалізації згаданого співробітництва у 

сфері екологічної політики створено багато двосторонніх 

інститутів, які є ключовими під час прийняття подальших 

відповідних рішень. Це,  наприклад,  Рада зі співробітництва на 

міністерському рівні  (представники головуючої в ЄС держави, 

Європейської Комісії, Верховного представника ЄС,   уряду 

України), Комітет зі співробітництва  (на рівні вищих 

державних службовців під почерговим головуванням 

представників ЄК та української сторони), підкомітети (на 

рівні експертів) [4, с. 75]. 
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Співробітництво між Україною та ЄС в екологічній сфері, 

передусім, відбувається у межах Підкомітету з питань 

транспорту й енергетики, співробітництва в цивільному та 

ядерному секторі, охорони навколишнього середовища, освіти, 

навчання і технологій [4, с. 75]. 

Як слушно зазначається в міжнародно-правовій 

літературі, одним із важливих елементів інтеграції України до 

ЄС є приведення у відповідність до ЄС законодавства України, 

до його стандартів права, через його адаптацію, тобто 

зближення правових систем України та ЄС. Слід передбачити, 

що адаптація законодавства України до стандартів ЄС полягає 

в поетапному прийнятті та впровадженні нормативно-правових 

актів України, розроблених з урахуванням вимог норм права 

ЄС, зокрема, і в екологічній сфері.  

У контексті цього питання варто зазначити, що в 

екологічній сфері Україна керується положеннями ст. 51 УПС 

від 14 червня 1994 р. [15], відповідно до якої Україна взяла на 

себе зобов’язання вживати заходів для забезпечення того, щоб 

національне законодавство поступово було приведене у 

відповідність до правової системи ЄС. Отже, у центрі органів 

законодавчої та виконавчої  влади України перебуває 

нормативно-правова база (acquis communataire) ЄС, яка являє 

собою сукупність норм і рішень Суду ЄС, які були прийняті 

впродовж усього періоду існування цього інтеграційного 

об’єднання. Зазначимо, що як для України, так і для інших 

держав-претендентів на вступ до ЄС, важливим є те, що чинна 

правова основа ЄС повинна ними беззастережно сприйматися 

[4, с. 75 – 76]. 

Виділяють три основні елементи адаптації вітчизняного 

екологічного законодавства до норм ЄС: 1) транспонування – 

наближення або зміна національних законодавчих актів, що 

регулюють використання природних ресурсів і охорону 

природи, а також правила юридичної процедури в такий 

спосіб, щоб вимоги відповідних законів ЄС були повністю 
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введені в систему законодавства України; 2) реалізація – 

призначення відповідних інститутів, виділення бюджетного 

фінансування, необхідного для введення в дію законів і 

постанов; 3) здійснення правоохоронних дій – упровадження 

відповідних заходів контролю належним дотриманням 

природоохоронного законодавства в повному обсязі і 

здійснення санкцій за його порушення [16; 11].  

У межах вищезазначеного процесу адаптації Міжвідомча 

координаційна рада з адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС у 2001 р. затвердила орієнтовний перелік 

правових актів ЄС, відповідно до яких  має бути узгоджене 

екологічне законодавство України. Це, зокрема, 56 документів 

у галузі охорони довкілля, які стосувалися, серед іншого, 

захисту водних ресурсів, флори та фауни, ґрунтів, контролю за 

генетично модифікованими організмами, оцінки шкідливого 

антропогенного впливу на довкілля, правил поводження з 

небезпечними відходами, запобігання забрудненню тощо [4, с. 

76]. 

З метою здійснення ефективного контролю за процесом 

адаптації 2003 р. Українсько-європейським консультативним 

центром з питань законодавства було проведено експертну 

оцінку наближення законодавства України до законодавства ЄС 

у сфері навколишнього природного середовища і визначено 

рівень наближення до відповідного нормативно-правового акта 

в ЄС, а також надано значну кількість рекомендацій у цій сфері 

[4, с. 76].  

Наступним важливим кроком ЄС стало створення 2007 р. 

Європейського інструменту сусідства та партнерства завдяки 

об’єднанню програми TACIS і супутніх програм технічної 

допомоги. Вбачається, що в перспективі для України цей 

інструмент має також важливе значення, оскільки передбачає 

надання допомоги в сумі 494 млн. євро.  

22 листопада 2010 р. був підписаний Протокол до «Угоди 

про партнерство і співробітництво про доступ України до 
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програм ЄС» [15], згідно з яким Україна отримала доступ до 

нових форм технічної допомоги ЄС, а саме: TAIEX і 

«twinning».  Однак принципово новітнім  інструментом 

допомоги став Інвестиційний механізм сусідства та Механізм 

підтримки державного управління. Окрім того, існує низка 

інших проектів [4, с. 76-77]. 

Як слушно зазначається в Стратегії державної екологічної 

політики України до 2020 р., успішна інтеграція України в 

європейські структури залежатиме саме від ефективної 

реалізації прийнятих нею законів, зокрема і цього закону в 

екологічній сфері. Основною проблемою реалізації вимог ЄС 

щодо України залишається питання фінансового забезпечення. 

Незважаючи на розробку механізму адаптації, визначення її 

основних етапів і методів, існує і низка проблем, які полягають 

у чіткому визначенні використовуваних термінів, правильному 

їх перекладі та відсутності достатньої кількості спеціалістів у 

сфері європейського права тощо[13]. 

У контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в 

екологічній сфері, слід зазначити таке: відповідно до статті 292 

Угоди про асоціацію Сторони визнають важливість 

міжнародного управління з питань охорони навколишнього 

середовища та угод як відповідь міжнародного співтовариства 

на глобальні й регіональні проблеми у сфері охорони 

навколишнього середовища. Сторони підтверджують своє 

зобов’язання щодо ефективної імплементації у своїх законах та 

практиках багатосторонніх угод з охорони навколишнього 

середовища, учасницями яких вони є. Ніщо в цій Угоді не 

обмежує прав Сторін ухвалювати та підтримувати заходи щодо 

імплементації багатосторонніх угод з охорони навколишнього 

середовища, учасницями яких вони є. Такі заходи не 

застосовуються у такий спосіб, який міг би стати засобом 

довільної або невиправданої дискримінації між Сторонами або 

прихованого обмеження торгівлі  [14]. 



Адаптація екологічного законодавства України в контексті вимог Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС 

63 

  

Сторони гарантують, що їхня екологічна політика 

ґрунтуватиметься на принципі обережності та принципах, які 

вимагають застосування превентивних заходів, відшкодування 

в пріоритетному порядку шкоди, заподіяної навколишньому 

середовищу, та сплати штрафу забруднювачем навколишнього 

середовища. 

Сторони співробітничають з метою сприяння 

обґрунтованому і раціональному використанню природних 

ресурсів відповідно до цілей сталого розвитку для зміцнення 

зв’язків у сфері торговельної та екологічної політики та 

практики Сторін [14].  

Крім того, у статті  296 Угоди йдеться про те, що жодна 

Сторона не повинна послаблювати або знижувати рівень 

охорони навколишнього середовища чи праці, передбачений у 

її законодавстві, з метою покращення торгівлі або інвестицій 

шляхом відмови чи часткового відступу або пропонування 

такої відмови чи часткового відступу від своїх законів, 

підзаконних актів або стандартів у такий спосіб, що впливає на 

торгівлю або інвестиції між Сторонами [14].  

Отже, з аналізу вищезазначеного можна дійти до таких 

висновків.  

Наразі в Україні сформована певна система управління у 

сфері екологічної політики як на національному, так і 

регіональному рівнях, й така система має нормативно-правове 

підґрунтя, яке постійно оновлюється. Однак, водночас, 

завдання вступу до ЄС потребує від органів державної влади 

України вдосконалення роботи регіональних органів влади 

щодо транскордонного співробітництва, а також потребує 

законодавчо обґрунтованих їх повноважень. Крім того, 

підвищення результативності регіональної екологічної 

політики потребує всебічної екологізації суспільного розвитку, 

поєднання економічних, соціальних та екологічних проблем.  

На нашу думку, екологічна політика має носити 

міжсекторальний характер. Доцільно посилити питому вагу 
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науки в  прийнятті рішень у галузі охорони навколишнього 

середовища. Перспектива розвитку екологічної політики тісно 

пов’язана з виконанням завдань із входження України до 

європейського екологічного простіру, як чинник загального 

процесу європейської інтеграції.  

Нині, головною проблемою реалізації вимог ЄС щодо 

України залишається питання фінансового забезпечення. 

Вбачається, що часткове її розв’язання можливе через надання 

траншу кредиту з боку ЄС, у якому передбачається виділення 

коштів і для екологічної сфери. З огляду на це, передбачено 

чотири основні напрями співпраці, а саме: екологічна політика 

на секторальному і регіональному рівнях; наближення 

екологічного законодавства України до актів первинного та 

вторинного права ЄС; розбудова інституційних 

спроможностей; підтримка реалізації екологічної політики в 

підсекторах: повітря, водні ресурси, управління відходами та 

біорозмаїття.  

І, насамкінець, слід передбачати, що процес адаптації 

законодавства України до вимог ЄС є доволі складним 

завданням. Незважаючи на розробку механізму адаптації, 

визначення її основних етапів і строків,  існує низка 

проблемних питань, що  полягають у чіткій дефініції термінів, 

що використовуються, правильному їх перекладі та відсутності 

достатньої кількості фахівців у сфері права ЄС, серед іншого, й 

права навколишнього середовища ЄС.  
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В статье рассматриваются некоторые аспекты 

процесса адаптации экологической политики и экологического 

законодательства Украины в соответствии с экологической 

политикой и правом окружающей среды ЕС. Отдельное 

внимание в статье уделяется анализу экологических 

положений Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной и 

механизмам внедрения экологических стандартов и норм в 

украинское законодательство и правоприменительную 

практику. 

Ключевые слова: экологическая политика, принципы 

экологической политики ЕС, законодательство Украины в 

сфере охраны окружающей среды, адаптация экологического 

законодательства Украины, Соглашение об ассоциации 

между ЕС и Украиной и др. 



Л.В. Журавльова 

 

68 

 

УДК: 94(73):[629,78+334.012.42] 

 

Журавльова Л.В. 

аспірант Інституту історичної освіти НПУ ім. М.П. 

Драгоманова 

ІНСТИТУЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ 

КОСМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ США ТА ЇЇ КОМЕРЦІЙНОЇ 

СКЛАДОВОЇ 

Аналізується діяльність та еволюція інституційних 

механізмів втілення космічної політики США. Розкривається 

роль та місце основних інститутів у формуванні урядового 

курсу на комерціалізацію космічної політики США. 

Ключові слова: космічна політика США, комерціалізація 

космосу. 

За понад сорок років присутності людини в космосі і 

дослідження нею космічного простору в США було сформовано 

нову галузь урядової діяльності – космічна політика. 

Комплексне розуміння місця і ролі кожного з інститутів, які 

беруть участь у формуванні та втіленні космічної політики 

США, надасть змогу простежити причинно-наслідковий зв'язок 

між декларативними заявами президентських адміністрацій 

США і реальними результатами космічної політики. Відтак, 

виявлення процесу формування інституційних механізмів 

космічної політики США та її комерційного чинника становить 

значну актуальність даного дослідження. 

Стаття ґрунтується на працях американських учених, які 

розглядають вплив інститутів на комерціалізацію американської 

космічної програми або з позитивної точки зору [11], або як 

структури, які створюють бар’єри [9] на шляху до цієї 
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комерціалізації. Для кращого розуміння повноважень і функцій 

урядових інституцій до дослідження залучені праці політично-

правового характеру [7; 8; 14]. 

Але більшість праць як американських [4], так і 

українських [2], і російських дослідників [1], лише 

опосередковано торкаються питання механізмів 

функціонування космічної політики США. Тому метою даної 

статті є комплексно розглянути роль основних інститутів у 

формуванні урядового курсу на комерціалізацію космічної 

політики США 

Ключова роль у формуванні та реалізації космічної 

політики США належить президенту і виконавчій гілці влади. 

Президент виробляє власну політичну лінію щодо діяльності 

США в космосі, яка стає загальнонаціональною програмою. 

Кожна президентська адміністрація, починаючи з Дж. Картера, 

видавала президентську директиву «Національна космічна 

політика» [17; 18; 19; 20; 21]. Тут визначаються основні цілі та 

завдання космічної політики США, призначаються міністерства 

і відомства, відповідальні за певні сфери цієї політики, 

обґрунтовується необхідність продовження міжнародного 

співробітництва в космосі.  

Але конкретне бачення президентів космічної політики 

США не можна простежити тільки крізь ці директиви. Більшість 

завдань і цілей, виголошених у них, успадковувалися 

наступною президентською адміністрацією майже без змін. Це 

були універсальні, підпорядковані ідеї месіанства, постулати, 

які не втратили свою актуальність і нині для США. 

Зрозумілішим курс президента у сфері освоєння і 

використання космосу ставав з його промов та оголошених 

ініціатив. Наприклад, 12 вересня 1962 р. Дж. Кеннеді виголосив 

свою «місячну промову», у якій передбачалося «до кінця 

десятиліття» відправити людину на Місяць і повернути її назад 

[16]. Дж. Кеннеді зміг запевнити американців, що освоєння 

Місяця людиною є нагальною потребою того часу. Важливу 
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роль тут відіграла особиста впевненість президента в тому, що 

космос є тією сферою, де США зможуть продемонструвати 

власну перевагу і на 1961 р. для Дж. Кеннеді не було нічого 

важливішого за проект «Аполон» [1, с. 135]. 

За Р. Ніксона космічна програма США зазнала значних 

змін. Президент Р. Ніксон завжди надавав перевагу військовим 

перед цивільними аспектами космонавтики. Його бюджетна 

політика яскраво це продемонструвала. Якщо на 1965 р. бюджет 

НАСА становив 5,25 млрд. дол., 1969 р. – 4 млрд. дол., то на 

момент, коли Р. Ніксон покидав пост президента (1974 р.), 

бюджет скоротився до 3,04 млрд. дол. [1, с. 426– 427]. Водночас, 

військові космічні програми не піддалися такому 

«знекровленню», і більше того, навіть злегка поправили своє 

фінансове благополуччя [3, р. 180]. 

Президенти США по-різному ставилися до космічної 

політики, що було продиктовано власними переконаннями і 

лідерськими якостями. Наприклад, Дж. Картер з приводу своєї 

космічної програми висловився так: «Зараз неможливо і 

непотрібно взяти на себе зобов’язання у стилі програми 

«Аполон»» [8, р. 84]. Так чи інакше, саме президент у США 

формує космічну політику держави і її досягнення або провали є 

його особистими заслугами або прорахунками. 

Іншим важливим інститутом космічної політики є 

Конгрес. Конгрес, без заперечень, як орган законодавчої гілки 

влади має високий статус. Безпосередній вплив на космічну 

політику Конгрес здійснює здебільшого через фінансування 

космічних проектів і відіграє значну роль у міжнародній 

космічній політиці. Також Конгрес втручається, якщо питання 

стосуються національної безпеки чи національних інтересів 

США. Як це відбулося 1984 р., коли конгресмени виступили 

проти президентської ініціативи Р. Рейгана приватизації 

метеосупутників, пославшись на особливу суспільну важливість 

системи метеоконтролю [4, p. 752]. 
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Однак позиція президента щодо освоєння і використання 

космосу формується під впливом інших державних структур, 

які накладають на космічну політику відбиток дуже різних 

точок зору. Серед них: Міністерство оборони, Міністерство 

транспорту, Міністерство торгівлі, Національне управління з 

аеронавтики та дослідження космічного простору (НАСА), 

Управління комерційних космічних перевезень (АСТ) та ін. 

Існують також і неурядові організації, які опосередковано 

впливають на космічну політику США. Але більшість цих 

організацій впливають на космічну політику опосередковано. 

Наприклад, Р. Рейган у формуванні своєї передвиборної 

кампанії 1980 р. та концептуальному визначенні політики 

керувався рекомендаціями приватного фонду «Херитидж» 

(«Спадщина»). Доповіді експертів «Херитидж» неодноразово 

використовувалися республіканцями при підготовці програмних 

виступів свого головного кандидата. І хоча науково-технічна 

політика відповідно до духу всієї кампанії була на периферії 

уваги «Херитидж», фонд чітко визначив власну позицію в цій 

галузі: прикладні науково-технічні проекти повинні перейти у 

відання приватного бізнесу [2, с. 56]. 

Структурним агентством, яке має пряму причетність до 

космічної політики США, звичайно є НАСА. Незважаючи на 

досить високу роль космічних технологій у безпекових 

питаннях США, НАСА, у свою чергу, було створене 1958 р. як 

агентство, на яке покладалося втілення саме цивільного чинника 

космічних досліджень. Але межа між повноваженнями 

Пентагону і НАСА була від самого початку нечіткою. У законі 

«Про національну аеронавтику і космос», яким і було створено 

НАСА, зазначалося: «Конгрес заявляє, що загальний добробут і 

безпека Сполучених Штатів вимагає прийняття відповідних 

заходів у сфері авіаційної і космічної діяльності. Конгрес також 

заявляє, що зазначена діяльність буде перебувати в компетенції 

цивільного агентства і керуватиметься ним. Це агентство 

здійснює контроль за авіаційною і космічною діяльністю США, 
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за винятком тих випадків, коли йдеться про діяльність, яка 

пов’язана в основному із розробкою систем озброєння, 

військовими операціями або обороною Сполучених Штатів… і 

яка буде перебувати в компетенції Міністерства оборони і 

керуватися ним. Кінцеве рішення про те, яка з організацій 

(НАСА чи Пентагон) буде відповідати за той чи інший напрям 

такого виду діяльності, буде ухвалюватися президентом…» [10, 

р. 335]. Починаючи з цього періоду, інтереси НАСА і Пентагону 

неодноразово вступали в конфлікт. 

Так, 1961 р. голова Команди повітряних досліджень і 

розвитку генерал Б. Шрівер стверджував, що військові космічні 

програми не були підтримані належно через невеликі технічні 

відмінності між космічною програмою Міністерства оборони і 

НАСА, і що в терміновому порядку існуючі американські 

цивільні програми повинні застосовуватись у військово-

космічних програмах США [5, р. 18]. Ці настрої в подальшому 

лягли в основу першого плану Військово-повітряних сил США 

щодо освоєння космосу. 

НАСА ж стало спеціалізованим агентством, яке очолював 

адміністратор, який обирався президентом і затверджувався 

Сенатом. До того ж НАСА відігравало значну роль і в 

міжнародній політиці, оскільки за статутом це агентство могло 

представляти США на міжнародній космічній арені [10, р. 339]. 

Відтак, НАСА координувало увесь спектр космічної діяльності 

федерального уряду у військовій, комерційній і науковій 

сферах. 

Однак частину повноважень час від часу отримували й 

інші федеральні відомства. Так, після закінчення «місячної 

гонки» 1970 р. Р. Ніксон створив у структурі Міністерства 

торгівлі нове управління – Національне управління з 

дослідження океанів та атмосфери (НОАА). Це орган, який 

займається різного роду метеорологічними і геодезичними 

дослідженнями для США, здійснює моніторинг клімату (серед 
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іншого видає штормові попередження), підтримує морську 

торгівлю та ін. [15]. На початок 1970-х рр. НОАА належала ціла 

система метеосупутників, які забезпечували оперативну роботу 

управління. 

1969 р. НАСА ж приступило до здійснення великого 

прикладного проекту зі здійснення дистанційного зондування 

землі (ДЗЗ) – «Лендсат», призначеного для розвідки і вивчення 

природних ресурсів та екологічного моніторингу. Але НАСА не 

було експлуатаційним відомством. Утворене для того, щоб 

відповісти на радянський технічний виклик, воно 

спеціалізувалося на проведенні науково-дослідних і дослідно-

конструкторських робіт. Будучи націленим на безупинне 

технічне вдосконалювання, НАСА у своїх прикладних проектах 

нерідко зневажало інтереси потенційних клієнтів заради 

створення новітніх зразків космічної техніки [14, p. 40]. 

І 1979 р. президент США Дж. Картер видав доручення, що 

управління програмою «Лендсат» переходить від НАСА в 

НОАА з метою передачі програми в приватні руки [13, р. 40]. 

Таким чином, комерціалізація ДЗЗ була покладена на 

управління в структурі Міністерства торгівлі, яке повинно було 

налагодити відносини між державою та приватним бізнесом. 

Такий крок свідчив ще й про відмову орієнтації ДЗЗ лише на 

військові цілі і бажання розвивати комерційний потенціал даної 

галузі.  

Іншим міністерством, яке активно долучалося до процесу 

комерціалізації космосу, було Міністерство транспорту США. 

Космічні перевезення стали новим видом транспорту, до якого 

швидко долучалися приватні компанії. Після першого 

приватного космічного запуску ракети «Конестога 1» 1982 р. 

виникла плутанина щодо підзвітності компанії, яка створила і 

здійснила запуск своєї ракети носія. І президент Р. Рейган 

створив Управління комерційних космічних перевезень (АСТ) у 

межах Міністерства транспорту.  
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На 1986 р. АСТ вже встановило правила, які регулювали 

запуски приватних компаній і після аварії «Челленджера», це 

управління стало ключовим і в космічній політиці, і в бізнесі [7, 

р. 194]. Федеральне управління цивільної авіації (ФАА), також у 

складі Міністерства транспорту, було вже втягнуте в державні 

та приватні космічні запуски через те, що всі ці запуски були і 

залишаються можливими за умови дотримання правил ФАА. 

Адже всі запуски в космос відбуваються в американському 

повітряному просторі. Зрештою, АСТ отримало чіткий мандат, 

як агентство, яке контролює приватні запуски у космос. Коли 

воно було створене, АСТ визначило принаймні дванадцять 

федеральних бюро, плюс штатів та інших округів, які могли 

мати деяку юрисдикцію у регулюванні космічної діяльності [7, 

р. 195]. 

Разом усі ці державні органи формують і забезпечують 

функціонування космічної політики США. Кожен із цих 

інститутів, у межах своєї компетенції, здійснює діяльність, яка 

націлена на забезпечення лідерства Сполучених Штатів у 

космосі. Але не зажди всі ці установи діють злагоджено. 

Відносини всередині державних відомств часто можуть 

призводити до гальмування комерціалізації космосу і 

створювати бар’єри на цьому шляху. І ці бар’єри стали 

предметом гострих дискусій.  

Найактуальнішим уже на середину 1980-х рр. постало 

питання у якій мірі уряд США повинен брати участь у 

комерціалізації космосу? 

Прихильники позиції можливості ефективного і 

раціонального втручання держави в комерціалізацію космосу 

вважали, що уряд повинен відігравати активну роль у процесі 

комерціалізації космосу. Дослідження Бюджетного управління 

Конгресу «Стимулювання приватних інвестицій у космічну 

діяльність» [6] у повній мірі розкрило таку позицію. У ньому 

стверджувалося, що уряд може допомогти долати перешкоди 
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приватним компаніям у питаннях інвестування через надання 

субсидій. Відповідно до цієї тези космічна діяльність 

перетвориться у високорозвинуту галузь економіки лише за 

допомогою федеральної підтримки. Приватні інвестори самі не 

в змозі створити потенціал для розвитку ринку комерційних 

космічних послуг. Зрозуміло, що високий ступінь ризику, великі 

розміри інвестицій і можливість того, що конкуренти чи інші 

негалузеві фірми долучаться до отримання прибутків, не 

додавали привабливості космічному бізнесу. Відтак, федеральне 

втручання, гарантуючи наявність ринків або субсидій 

досліджень і виробництва, може зробити інвестиції в космічній 

діяльності прийнятною альтернативою іншим видам 

інвестування [6, р. х]. 

Зважаючи на ту обставину, що наведений вище висновок, 

висловлений самими представниками влади, є недивним саме 

таке обґрунтування участі держави в комерціалізації космосу. 

Однак не лише працівники Бюджетного управління Конгресу 

вважали державне регулювання комерційного чинника освоєння 

космосу незмінним елементом космічної політики США. 

Ненсі Л. Роуз (американський економіст) також вважає 

державне втручання у комерціалізацію космосу необхідною 

умовою успішного розвитку космічного ринку: «Міркування 

ефективності, звичайно, – не єдина мотивація державного 

втручання. У космічній політиці, як і в багатьох інших сферах 

щодо політичних цілей, таких, як підвищення національного 

престижу, демонстрація технологічного лідерства або сприяння 

міжнародному співробітництву, часто панують політичні 

дебати, тому що переслідування таких цілей не обов’язково 

сумісне з прагненням вироблення ефективних комерційних 

ринків, і тому, що багато з аргументів на користь політики 

комерціалізації космосу сформульовані з точки зору 

нежиттєздатності приватного ринку в цій сфері» [11, р. 98]. 

Відтак, вбачаючи певні недоліки в самих формулюваннях щодо 
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комерціалізації космосу, Ненсі Л. Роуз стала на захист 

можливості ефективного і раціонального державного втручання.  

Під раціональним державним регулюванням комерційного 

космосу малося на увазі врегулювання балансу між технічним 

успіхом космічних проектів і їх економічною ефективністю [11, 

р. 117]. Тому основне завдання держави полягало в тому, щоб 

створити такі проекти і скеровувати їх.  

Інші ж обґрунтовували, що для підвищення ефективності 

космічної програми США не уряд, а приватні компанії повинні 

самостійно виробляти товари і надавати послуги в космічній 

галузі із мінімальною участю урядового контролю. Дехто з 

дослідників розглядає урядовий контроль і виробництво урядом 

космічних товарів як бар’єр для приватних інвесторів, які не в 

змозі конкурувати з федеральними відомствами. 

Конфлікти в середині урядових агентств США та Конгресу 

створюють бар’єри на шляху космічного підприємництва. 

Прихильником такої позиції є Девід М. Лівінгстон – професор 

університету Північної Дакоти: «Роль державних органів у 

регулюванні комерційних космічних підприємств відрізняється 

від ролі Конгресу. Існують потенційні юрисдикційні конфлікти 

між агентствами і навіть між відділами цих різних установ. Ці 

конфлікти можуть збільшити витрати для бізнесу, який працює 

в космосі» [9, р. 76]. 

Іншим бар’єром є питання фінансування космічних 

комерційних проектів з боку держави. Так, старший науковий 

співробітник дослідницької організації «Ресурси для 

майбутнього» Молі К. Маколей зазначала: «Я вітаю державне 

фінансування космічних досліджень і є прихильником 

комерціалізації космосу. Однак використання федерального 

податкового кодексу для просування комерціалізації може не 

відповідати очікуванням ентузіастів у цій сфері і насправді 

може мати непередбачувані небажані наслідки для космічної 
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комерції. Коротше кажучи, пропоновані податкові пільги 

можуть сповільнити розвиток космічного бізнесу» [12, р. 2]. 

Звичайно, на початок 1990-х рр. космічний бізнес ще не 

міг розвиватися без підтримки держави. Кожен новообраний 

президент США вирішував настільки ця підтримка буде 

широкою, що залежало від особистих поглядів президентів на 

пріоритетність комерціалізації космосу серед національних 

інтересів США. 

Відтак, космічна політика, як і будь-яка інша сфера 

діяльності США, регулюється великою кількістю учасників, 

залучених до неї. Серед них – державні інститути, неурядові 

організації, космічні корпорації та ін. Міра повноважень, а 

відтак – відповідальності, у сфері освоєння і використання 

космосу в цих інститутів різна. Від моделі їх взаємодії між 

собою часто залежить ефективність реалізації космічної 

політики США і саме вироблення її пріоритетних напрямків. 

Незважаючи на значний внесок кожного з них, усе ж провідну 

роль у виробленні порядку денного космічної програми відіграє 

президент. Саме президент на різних етапах космічної історії 

США був ідейним вдохновителем грандіозних космічних 

програм. Президент і його адміністрація відіграли 

першочергову роль у виробленні курсу на комерціалізацію 

космосу. 

Створення ж спеціалізованих установ (АСТ) у структурі 

виконавчої влади свідчило про зростання ролі комерціалізації 

космосу в системі національних пріоритетів США. Однак з 

розвитком і популяризацією цього напрямку в космічній 

політиці США виникли і значні суперечності, які розділили 

американський політичний істеблішмент і дослідників даної 

проблематики на прибічників активного втручання держави в 

процес комерціалізації космічної галуз і його противників. 
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The activity of institutional arrangements and its evolution for 

the implementation of the US space policy is analyzed here. The role 

and place of the main institutions in the formation of government 

policy on the commercialization of US space policy is revealed here. 

Keywords: US space policy, the commercialization of space. 

Анализируется деятельность и эволюция 

институциональных механизмов реализации космической 

политики США. Раскрывается роль и место основных 

институтов в формировании правительственного курса на 

коммерциализацию космической политики США. 

Ключевые слова: космическая политика США, 

коммерциализация космоса. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ ТУРЦИИ НА ЮЖНОМ 

КАВКАЗЕ 

У статті акцентовано увагу на економічних інтересах 

Туреччини на Південному Кавказі. Підкреслено, що останнім 

часом Туреччина активно розвиває економічні, політичні, 

релігійні та культурні зв’язки з іншими державами, 

намагається посилити свою присутність на економічному 

просторі Південного Кавказу. Доведено, що цей регіон у 2010-

2014 роки в дійсності перетворився в нову геополітичну 

територію з багатими природними ресурсами, як джерело 

нафто- та газопостачання. 

Ключові слова: ландшафт Південного Кавказу, політико-

економічні відносини, компанія BOTAS, Транскаспійський 

газопровід. 

К 1990-м годам государственная элита Турции внесла 

определённые коррективы в экономику своей страны, а также 

относительно её внешнеполитического курса. При этом 

геополитическое пространство подверглось существенному 

разрушению, что сопровождалось появлением на 

международной арене таких государств, как Азербайджан, 

Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан. Для 

Турции появилась возможность оптимально использовать 

новую конфигурацию на Южном Кавказе и в Центральной Азии 
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для развития экономических, политических, религиозных и 

культурных связей с новыми независимыми государствами. 

В 2000  году компания BOTAS распространила следующие 

данные о потребностях Турции в газе: в 2000 г. предстояло 

импортировать свыше 20 млрд. куб. м газа; 2005 г. – 45 млрд. 

куб. м; 2010 г. – 55 млрд. куб. м .  К 2006 году Турция планировала 

получить из Южного Кавказа до 30 млрд. куб. м. природного газа. 

Анкара и Ашхабад договорились о доставке 28 млрд. куб. м. в 

год на турецкий рынок и 14 млрд. куб. м – по Транскаспийскому 

газопроводу в Европу. Это означает, что экономические интересы 

Турции так или иначе зависели от природных ресурсов Южного 

Кавказа. Можно сказать и так: при любых политико-

экономических раскладах этот регион был и остаётся либо 

поставщиком, либо посредником в доставке значительных 

поставок газа на турецкий рынок. В свете этого обстоятельства 

для Турции особенно остро встал вопрос о стабильности 

региона. 

Попытаемся это показать, используя наглядные цифры и 

оперируя конкретными историческими фактами. Представители 

компании BOTAS с 2009 года особенно активно доказывали, что 

по газопроводу, идущему через Южный Кавказ, должен 

перекачиваться не российский, а туркменский газ. Они не хотели, 

чтобы Турция попала в зависимость от России. К тому же с 

обнаружением Шах-Денизского месторождения газа для Турции 

не только открывались возможности получения дополнительного 

газа с Южного Кавказа, но и появились более весомыми 

аргументы в пользу строительства нефтепровода Баку-Джейхан. 

Даже в случае провала идеи Транскаспийского газопровода, 

азербайджанский газ все равно мог поступать на турецкий рынок. 

Компания «ВР Атассо» в 2001 году объявила, что готова 

потратить 1,3 млрд. американских долларов на строительство 

нового газопровода из Шах-Дениза в Турцию, способного 

перекачивать газ уже в 2002 – 2003 годах. Трубопровод, 

мощность которого в итоге достигла б 16 млрд. куб. м в год, 
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проходил бы по тому же южно-кавказскому маршруту, что и 

нефтепровод Баку-Джейхан. Это позволило бы сократить 

стоимость последнего. 

В нынешний исторический период, точнее, с 2010 – 2011-х 

годов и по сегодняшний день Турция, как и ранее, продолжает 

предпринимать попытки корректировать свою внешнюю 

политику в зависимости от состояния экономики Южного 

Кавказа, то есть придерживаться так называемого «кавказско-

каспийского направления» в экономике. Реализация 

долгосрочной политико-экономической программы для Турции 

в наши дни прежде всего означает взятие курса на 

интенсификацию отношений с Азербайджаном и Ираном в 

экономической области. Точнее сказать, в энергетической 

сфере. Достаточно отметить, что Россия поставляет Турции 

свыше 60% всего необходимого ей газа.  

Но экономические интересы Турции на Южном Кавказе в 

последние годы, думается, выглядят ещё более заманчивыми, в 

известной степени даже притязательными. Например, 

Азербайджан в свою очередь с начала 2012 года устранил 

данную экономическую проблему. По сообщению 

официального турецкого представителя Государственной 

нефтяной компании Азербайджанской Республики Кенана 

Явуза, распространенного в СМИ, «с 9 февраля 2012 года те 

проблемы, которые связаны с поставками газа Турции со 

стороны Азербайджана, были полностью позитивно решены. В 

настоящее время Азербайджан производит 16 миллионов куб. м. 

газа в день. Согласно «газовому контракту», из них Турции 

поставляется 12 млн. куб. м. газа, и это даже больше, чем 

непосредственно предусмотрено в договоре». Турция, с одной 

стороны, желает в данном отношении ещё более развивать свою 

экономику за счёт пополнения энергобаланса от Армении, а с 

другой стороны – стремится  сблизиться с Ираном, параллельно 

субсидируя процессы активизации турецко-российских 



Карадемир Гасан Сыддык оглу 

 

84 

 

отношений в аспекте решения более масштабной проблемы 

национальной глобализации. 

Следовательно, можно констатировать, что экономика 

Турции на Южном Кавказе тесно связана с изменением 

«мирового порядка». Ведь страна всё чаще сталкивается с 

национальными интересами южно-кавказских государств и 

мировых держав, США и России прежде всего. Верно отмечено 

в одной из статей, которую поместили на своих полосах ряд 

СМИ, что «конфигурация политических союзов в Турции 

тесным образом связана с экономическими интересами и 

насущными запросами участников различных международных 

отношений. Участие в геополитических играх на Южном 

Кавказе как бы опосредованно вовлекает Турцию в 

современные этнополитические конфликты, к примеру, в 

Грузии и Азербайджане. Главным стратегическим партнером 

Турции на Южном Кавказе, разумеется, является этнически 

близкая ей Азербайджанская республика, но масштабы 

экономических отношений с Россией также продолжают 

оставаться  весьма значимыми для неё». 

Следует подчеркнуть, что нефтегазовая проблематика в 

целом, а также борьба за трубопроводы – один из центральных 

предметов соперничества России и Турции в Закавказье. Обе 

стороны при транспортировке азербайджанской и казахстанской 

нефти на мировые рынки разработали множество 

альтернативных проектов. При этом проект Баку-Джейхан 

приобрел наибольшую значимость как для региональной 

политики Турции, так и для ее внешней политики. Однако 

стремление этой страны стать активным участником процесса 

развития и распределения каспийских нефте- и газоресурсов 

обусловлено не только её экономическим, но отчасти также и 

географическим положением. Нефтепроводы, идущие, к 

примеру, из Азербайджана и Казахстана (или газопровод из 

Туркменистана), могли бы на своем пути к мировым рынкам 

проходить по турецкой территории. В таком случае Турция 
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автоматически превратилась бы в ключевое транзитное 

государство. Это не только повысило бы ее престиж, но и дало 

бы ей политические и экономические рычаги для большего 

влияния на развитие событий на Южном Кавказе. Скажем, 

строительство трубопровода Баку-Джейхан позволило бы Турции 

заметно активизировать собственную предпринимательскую 

деятельность в инженерно-строительном секторе. Тем временем в 

государственный бюджет страны стали бы поступать 

транзитные пошлины за использование этого трубопровода. 

Вполне вероятно, что именно по этой причине турецкий МИД 

Турции и турецкие военные столь активно высказываются в 

поддержку проекта Баку-Джейхан. 

Заметим также, что географическое положение Грузия на 

рубеже XX-XXI веков сделало ее объектом стратегических, 

экономических и политических устремлений Турции. Грузия 

играет ключевую роль в решении вопросов о энергомаршрутах, 

идущих в обход Армении, а также в осуществлении проекта Баку-

Джейхан. Кроме того, она является для Турции рынком сбыта и 

буферной зоной, отделяющей турецкую территорию от 

Российской Федерацией. 

В первом десятилетии XXI века каспийские нефть и газ 

приобретают для Турции особое значение в связи с ростом ее 

энергетических нужд. Согласно данным, представленным 

министерством энергетики Турции в начале 1999 г., в 2000 г. 

потребовалось бы 34,6 млн. тонн импортной нефти, а к 2010 г. – 49 

млн. тонн. Правда, традиционными поставщиками нефти в 

Турцию являются Саудовская Аравия, Ирак и Иран. Но турецкое 

министерство энергетики в свою очередь еще в 2010 году 

планировало импорт 20 млн. тонн нефти из России и Каспийского 

региона. С этого времени практика последних 4-5 лет показала, 

что большая часть этой нефти могла быть доставлена по 

нефтепроводу Баку-Джейхан. С 2014 года турецкий рынок 

осваивает от 15 до 20 млн. тонн нефти, идущей по линии Баку-

Джейхан ежегодно. 
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Что касается сугубо экономического аспекта, то следует 

отметить такие факторы, из-за которых Турция стремится про 

запас держать альтернативные источники нефте- и 

газоснабжения. Это прежде всего повышение соседними 

странами цен на нефть и газ или возможное прекращение 

доставки энергетического сырья по политически причинам. В 

течение последних лет они были самыми разными. Основная 

причина – это страх перед конкуренцией в экономической сфере. 

Поэтому Турция и по сегодняшний день избегает 

исключительной зависимости от того или иного поставщика, 

ставя во главу угла интересы национальной энергетической 

безопасности. 

Следует отметить, что в прошедшие годы Турция делала все 

для того, чтобы превратить Джейхан в средиземноморский 

терминал для экспорта сырой нефти из Азербайджана и 

Казахстана. В августе 1992 г. в турецких СМИ даже 

цитировались слова президента Казахстана Нурсултана 

Назарбаева, который заявил, что строительство трубопровода 

через Турцию в Средиземноморье закончится через три года. 

Поначалу турецкая государственная компания ВОТАS 

выдвинула ряд предложений, согласно которым энерготрасса 

проходила бы через Армению, при этом включала бы в себя 

короткую альтернативную, «страховочную» ветку, проложенную 

по территории Ирана – на случай, если приемлемое для Турции 

решение по Нагорному Карабаху не будет достигнуто. Но вскоре 

необходимость в иранском варианте отпала. 

Турецкие власти прекрасно осознавали, что нефтепровод из 

Баку в Джейхан – это самый короткий и легкодоступный маршрут, 

пролегающий через реку Аракс. Поэтому в экономических 

интересах Турции было изначально выступить за этот маршрут в 

надежде, что строительство нефтепровода станет стимулом для 

разрешения карабахского конфликта. Но позже Турция и 

Азербайджан договорились о транспортировке каспийской 
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нефти по трубопроводу, пересекающему уже не армянскую, а 

грузинскую территорию.  

Другой немаловажной стороной экономических интересов 

Турции на Южном Кавказе объективно является долевое 

установление границы по Каспию. В начале 1990-х годов на неё 

реально претендовали только два государства: СССР и Иран; в 

конце 1990-х – начале 2000-х годов их стало пять: Российская 

Федерация, Иран, Азербайджан, Казахстан и Туркменистан. До 

сих пор вопрос о том, в какой степени эти государства совместно 

владеют и в мирных целях пользуются ресурсами Каспия, 

оказывается одним из самых острых и актуальных в деле развития 

региональных ресурсов нефти и газа. Россия и Иран настаивают, 

что Каспий – это озеро, а потому его богатства должны 

использоваться всеми прибрежными государствами совместно. 

Азербайджан и Казахстан настаивают, что Каспий – море и они 

имеют право на свою долю владения его ресурсами. Туркменистан 

выступает за то, чтобы правовой статус определялся 

прибрежными государствами на основе юридически 

разработанного консенсуса.  

Турция решительно поддерживает азербайджанскую 

сторону, а Россия настаивает на том, что не может быть и речи о 

заключении каких-либо соглашений по эксплуатации 

энергоресурсов Каспия до тех пор, пока не будет четко определен 

его правовой статус. Именно по этой причине МИД России отверг 

легитимность азербайджанской нефтяной сделки с западными 

компаниями сразу после ее подписания ещё в 1994 году. И 

сегодня правовой статус Каспия чётко и ясно не определён. 

Поскольку Закавказье имеет важное экономическое 

значение для Турции, обусловленное в частности поставками 

туркменского и азербайджанского газа на турецкий и мировой 

рынки, ее на сегодняшний день беспокоит проблема 

политической стабильности в этом регионе. 

Наконец, хотелось бы в завершение сказать о 

перспективах экономических интересов Турции на Южном 
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Кавказе на ближайшую перспективу. Принимая во внимание тот 

неоспоримый факт, что Южный Кавказ в геополитическом 

отношении отнюдь не изолирован от многих других регионов 

мира, значение украинского и ближневосточного факторов в 

ближайшие годы будет продолжать оказывать определенное 

влияние на ситуацию в Южном Кавказе.  

Многие государства ищут точки соприкосновения в целях 

улучшения собственной экономической ситуации, и Турция не 

исключение из этого числа государств. З позиции турецкого 

правительства сегодня этот регион фактически превращается в 

новую «геополитическую провинцию», так как стратегическое 

пространство замыкается в кругу экономических интересов 

наиболее промышленно-развитых государств. Периодически в 

их подходах к региону проявляются различия, но в целом они 

осознают его значение для мирового сообщества. Среди 

экспертов распространилось мнение, что в наши дни 

исчерпывается прежний источник региональной динамики, 

однако новые источники пока еще окончательно не 

сформировались. Следовательно, нынешняя геополитическая 

ситуация возможн даст толчок к стабилизации экономики на 

Южном Кавказе. 

С учетом вышесказанного сделаем такие выводы. 

Часть стран, географически соседствующих с отдельными 

регионами Южного Кавказа, в скором времени усилят свой 

интерес к его экономике.  

Азербайджан – единственное государство, которое со 

многими своими соседями пытается выстраивать отношения на 

основе принципов равноправного партнерства с Российской 

Федерацией и Турцией. Экономический потенциал 

Азербайджана, как известно, очень высок. Поэтому, эти две 

страны – важные для него стратегические партнеры. Причём, 

потенциальные возможности Турции, по сравнению с Западом и 

Ираном, выглядят более привлекательными. Другой вопрос: 

обладает ли сегодня Турция теми реально действенными 
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механизмами, которые помогут ей в недалёком будущем встать 

вровень с лидерскими устремлениями России и США? Этот 

вопрос, надо признать, остаётся открытым. Однако постановка 

такого вопроса свидетельствует о том, что Турция будет 

продолжать поиск расширения своего экономического влияния 

как в Азербайджане, так и на территории Южного Кавказа в 

целом.  

Современный мир, сотрясаемый многочисленными 

катаклизмами в разных регионах планеты, подталкивает страны 

к поиску компромиссных решений в области политики, 

экономики и культуры. Но при этом некоторые нерадивые 

аналитики забывают, что вокруг других областей тоже могут 

разворачиваться сложные политические и геополитические 

процессы, которые не могу быть полностью свободны от 

экономики такой обширной территории, как Южный Кавказ. 

Это есть точка пересечения интересов многих государств мира, 

включая и Турцию, решающей развивать и стабилизировать 

собственную экономику за счёт богатых природных ресурсов 

данного региона. А Южный Кавказ – это сокровищница газа и 

нефтепродуктов.  

The present article deals with the economic interests of Turkey 

in the South Caucasus. It is emphasized that in recent years Turkey 

is actively developing economic, political, religious and cultural ties 

with other countries. However, due to the expanding economic area 

of the South Caucasus at the turn of XX-XXI centuries, the region of 

the planet has become particularly attractive for Turkey. The 

Turkish government, leading analysts, economists, politicians and 

businessmen are aware that the South Caucasus in 2010-2014, 

actually turns into a new “geopolitical province” as a strategic 

space in the closed circle of the economic interests of the largest 

countries. And Turkey is primarily seeks economic benefit for 

themselves to use the rich natural resources of this region, first of all 

- the sources of oil and gas. 
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В статье акцентируется внимание на экономических 

интересах Турции на Южном Кавказе. Подчеркивается, что в 

последнее время Турция активно развивает экономические, 

политические, религиозные и культурные связи с другими 

государствами, стремится усилить свое присутствие на 

экономическом пространстве Южного Кавказа. Обосновано, 

что Южный Кавказ в 2010 – 2014 годы фактически 

превратился в новую геополитическую территорию с 

богатыми природными ресурсами, как источник нефте- и 

газоснабжения. 

Ключевые слова: ландшафт Южного Кавказа; политико-

экономические отношения; компания BOTAS; Транскаспийский 

газопровод. 
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УДК: 327 

Кузьменко А. С. 

аспірант кафедри суспільно-політичних наук,глобалістики та 

соціальних комунікацій Відкритого міжнародного університету 

розвитку людини «Україна» 

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА В ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ В 

УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

У статті проаналізовано проблему туристичної сфери в 

глобалізаційних процесах. Досліджено міжнародний туризм як 

чинник розвитку всієї туристичної сфери. Визначено як 

міжнародна політика в туристичній сфері вдосконалюється в 

умовах глобалізації.  

Ключові слова: міжнародний туризм, глобалізація, 

глобалізм, економічний розвиток, туристична діяльність, 

сучасніть, розвиток, міжнародні відносини. 

Розвиток туризму став можливий завдяки науково-

технічному та соціально-економічному прогресу суспільства, 

тобто створенню інфраструктури туризму. Розвиток системи 

автомобільних, повітряних перевезень сприяв розвитку 

масового туризму. Розширюється мережа готелів, ресторанів, 

з’являються автопрокатні фірми. Мандрівників приваблюють 

історико-архітектурні пам’ятки, театри, музеї, курорти, що 

пропонують лікування, катання на лижах. Усе більше й більше 

країн пропонують поїздки на виставки, ярмарки, наукові 

конгреси, спортивні змагання. Розвиток туризму є одним з 

пріоритетів соціальної політики будь-якого уряду, що створює 

відповідні соціально-економічні умови, формує іміджеву 

конкурентоспроможність своєї країни, забезпечує безпеку 

перебування туристів на своїй території. 
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Нині туризм посідає значне місце в міжнародних 

відносинах. Близько 650 млн. осіб щорічно відвідують 

закордонні країни в туристичних цілях. Міжнародний туризм є 

не тільки популярним видом відпочинку, а й сферою світової 

економіки, що активно розвивається. 

У багатьох державах світу туризм розвивається як 

система, яка надає всі можливості для ознайомлення з історією, 

культурою, звичаями, духовними із релігійними цінностями 

даної країни і її народу, і дає прибуток у скарбницю. 

Туристична діяльність у розвинених країнах є важливим 

джерелом підвищення добробуту держави [1]. 

Дослідження проблем реалізації політики держави у сфері 

туризму зумовлене його багатогранністю та суспільною 

значущістю. Основна увага в дослідженнях явищ і процесів, 

пов’язаних з політикою у сфері туризму, приділяється питанням 

економіки й організації, правовим і екологічним аспектам 

функціонування туризму.  

Ринок туристичних послуг задовольняє потреби населення 

у відпочинку та змістовному проведенні дозвілля і функціонує 

за загальними законами світового ринку. Він є складником 

ринку послуг, його видовим компонентом. Світовий ринок – це 

глобальна система, яка регулює співвідношення попиту й 

пропозиції, а регулятором виступають міжнародні економічні 

зв'язки . 

Ефективна політика держави у сфері туризму значною 

мірою впливає на розвиток і вдосконалення соціальної 

інфраструктури країни, створює додаткові робочі місця, 

забезпечує бюджетні надходження, сприяє захисту 

навколишнього середовища й поліпшенню екологічної 

обстановки. 

 

Прогноз найбільш популярних туристичних напрямків до 

2020 р. 
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Країна 

Кількість 

туристичних 

прибуттів, млн. 

Частка на 

світовому 

туристичному 

ринку, % 

Динаміка 

зростання 

2000-2020 рр., 

% 

Китай 137,1 8,6 8,0 

США 102,4 6,4 3,5 

Франція 93,3 5,8 1,8 

Іспанія 71,0 4,4 2,4 

Гонконг 59,3 3,7 7,3 

Італія 52,9 3,3 2,2 

Великобританія 52,8 3,3 3,0 

Мексика 48,9 3,1 3,6 

Росія 47,1 2,9 6,7 

Чеська 

Республіка 
44,0 2,7 4,0 

Всього 708,8 44,2 - 

Джерело: [Кобяк М. Мировой рынок гостинично-

туристских услуг // Туризм: практика, проблемы, перспективы. 

– 2000. – №2][9]. 

Дослідження проблем реалізації політики у сфері туризму 

зумовлене його багатогранністю та суспільною значущістю. 
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Основна увага в дослідженнях явищ і процесів, пов’язаних з 

розвитком туризму, приділяється питанням державного та 

корпоративного управління соціально-економічними, 

організаційно-правовими, екологічними, культурологічними та 

іншими аспектами функціонування сфери туризму. 

Сучасний етап розвитку світового господарства 

характеризується домінуванням сфери послуг як у структурі 

національного виробництва більшості країн світу, так і в 

системі міжнародних економічних відносин, що потребує 

відповідних змін у політиці держави у сфері туризму[5].  

В цьому контексті варто врахувати, що серед основних 

видів послуг найбільш високі показники розвитку 

спостерігаються у сфері міжнародного туризму. За попередніми 

прогнозами Всесвітньої туристської організації, незважаючи на 

існуючий ризик економічного спаду через детермінанти 

туристичного попиту, міжнародний туризм нарощуватиме 

темпи свого розвитку. Однак порівняно з попередніми роками в 

ХХІ столітті будуть відбуватися значні зміни структури 

світового ринку туристичних послуг. 

При формуванні політики у сфері туризму слід брати до 

уваги той факт, що туризм поступово стає однією з найбільш 

сталих складових світової економіки, яка за останні десятиріччя 

має стабільні  темпи зростання і не зазнає істотних коливань 

попиту/пропозиції, тому вважається одним з 

найперспективніших напрямків соціально-економічного 

розвитку. На сучасному етапі туризм став частиною стилю 

життя більш ніж третини людства й участь у туристичному 

процесі можна розглядати як специфічну систему соціальних 

комунікацій та важливу складник життя багатьох людей. 

Туризм – явище багатофункціональне соціальне явище, 

яке потребує специфічного політичного реагування. Серед 

основних соціальних функцій туризму слід виокремити 

рекреаційну, соціальну, культурну,екологічну та економічну. 

Рекреація як біологічна функція та соціальне надбання певного 
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етапу розвитку людства сама є поняттям широким і 

поліаспектним. Туризм є мобільним складником рекреації, 

пов'язаним з доланням простору задля відпочинку, розваги, 

лікування або з будь-якою іншою метою, не пов'язаною з 

отриманням прибутку[2].  

1993 року Статистична комісія ООН набула ширшого 

визначення туризму:  туризм — це діяльність осіб, які 

подорожують і здійснюють перебування в місцях, які 

знаходяться за межами їх звичайного середовища, протягом 

періоду, що не перевищує одного року підряд, з метою 

відпочинку, діловими та іншими цілями. 

Туризм у глобальному виді виступає засобом соціальної 

комунікації та саморозвитку особистості, підвищення рівня 

освіти та загальної культури завдяки ознайомленню з 

культурою, побутом, традиціями та віруваннями, стилем та 

характером життя інших народів, з культурною спадщиною 

людства та перлинами природи. Безпосереднє спілкування 

різних народів і різних культур сприяє взаємозбагаченню та 

саморозвитку індивідуальної та національної культури, відіграє 

значну роль в укріпленні миру та порозуміння на планеті, 

розширює культурні та ділові контакти. Можна стверджувати, 

що саме у XX столітті, завдяки масовості, туризм став явищем 

сучасної культури[3,4].  

З другого боку, туризм, прискорюючи культурний обмін, 

прискорює інноваційні процеси в сфері культури. У зв'язку з 

цим актуальною стає проблема крос-культурних комунікацій 

(поведінки туристів в іншому культурному середовищі, 

спроможність і здатність до сприйняття іншої культури, інших 

культурних традицій). Туризм як форма проведення дозвілля 

притаманний лише певній частині населення, що має вільний 

час і відповідний рівень життя, який дозволяє подорожувати. 

Тобто, подорожування виступає ознакою певного рівня і стилю 

життя, фіксатором соціального статусу, засобом закріплення 

іміджу та інших соціальних ознак. Доступність туристичних 
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послуг, соціальна орієнтованість туризму розширює коло 

споживачів, залучаючи нові й нові верстви населення до 

туризму, вводить його до стилю життя суспільства, вирівнюючи 

соціальні можливості населення. 

Туризм є глобальним явищем, прояви якого в умовах 

конкретної території відбивають вплив дії об'єктивних умов і 

суб'єктивних чинників, що забезпечують порівняльні переваги 

розвитку туризму на цих територіях. На попередньому етапі 

розвитку нашої країни домінуючими у сфері політики в 

туристичній галузі були суб'єктивні чинники, реалізовані в 

принципах пострадянської, централізованої економіки[14]. За 

умов такої моделі соціально-економічного розвитку, що 

визначала розвиток «туристичного господарства», як і інших 

галузей соціальної сфери, за залишковим принципом, жорсткої 

лімітації міжнародних туристичних обмінів, що впливало на 

формування попиту на послуги туризму, спотворюючи його 

дефіцитністю значної кількості послуг та штучно спрямовуючи 

на внутрішній попит, застосування ресурсного підходу не тільки 

на теоретичному рівні, але і в практиці проектування та 

містобудування, що дало свої позитивні наслідки у вигляді 

таких елементів територіальної структури як курортно-

рекреаційні зони, курорти, туристичні центри. 

        Таким чином, централізована політика держави у сфері 

туризму сприяла тому, що у географії туризму формувалась 

ресурсна парадигма, згідно якою визначався примат ресурсів 

(передусім природно-рекреаційних) як визначального чинника 

розвитку туризму на певній території [10]. Характер цих 

ресурсів, їх поєднання з культурно-історичними та 

інфраструктурним забезпеченням території визначають рівень і 

масштаби територіальної рекреаційної системи (ТРС), її 

спеціалізацію. Безумовно, значення ресурсів у розвитку та 

функціонуванні туризму, насамперед у формуванні ТРС, 

незаперечне, оскільки ресурси є властивістю території, їх 

поєднання визначає рівень привабливості певних територій для 
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розвитку туризму, впливає на формування попиту та туристичне 

споживання. Ресурсна парадигма ґрунтується на дії закону 

абсолютних переваг, чинність якого для розвитку, 

функціонування та територіальної  організації туризму є 

беззаперечно [7]. 

Таким чином, сучасний розвиток міжнародної політики 

туризму як складника географічного мислення в напрямках, які 

відображають новітні соціальні орієнтири загальнонаукового 

процесу, по-перше, свідчать про здатність наукової дисципліни, 

що безпосередньо відбиває функціонально-змістовну сутність 

такого складного і багатоаспектного явища, як туризм, вчасно 

реагувати на вимоги модернізації концептуальних аспектів; по-

друге, саме ґрунтуючись на цьому, визначає її ключову роль у 

реалізації всіх підходів у формуванні вихідних теоретико-

методологічних засад туризмології як цілісного і єдиного зі 

світоглядного боку системного розуміння туризму. 

Розвиток політики міжнародних туристичних зв'язків 

спричинив створення численних міжнародних організацій, які 

сприяють поліпшенню роботи цієї сфери світової торгівлі. У їх 

число входять: спеціалізовані установи системи Організації 

Об'єднаних Націй (ООН), організації, де питання розвитку 

міжнародного туризму обговорюються епізодично і не є 

головними у сфері діяльності; неурядові спеціалізовані, 

міжнародні комерційні, національні і регіональні організації з 

туризму[11].  

Всесвітня організація з туризму (World Tourism 

Organization) – установа Організації Об'єднаних Націй. 

Провідна міжнародна організація у сфері туризму. Штаб-

квартира розміщена  в Мадриді (Іспанія). Всесвітня туристська 

організація  займається розвитком  загальнодоступного туризму. 

Генеральний секретар організації   Рафаї Талеб (Йорданія). 

Створена в 1925 року.  як Міжнародний конгрес офіційних 

туристичних асоціацій у Гаазі. Після Другої світової війни 

перейменована в Міжнародний союз офіційних туристичних 
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організацій (зі штаб-квартирою в Женеві), у який входили 109 

національних туристичних організацій і 88 асоційованих членів. 

У 1967 року перетворений у міжурядовий орган, який 

співпрацює з іншими організаціями. 1969 року  Генеральна 

асамблея ООН ухвалила резолюцію, у якій визнавалася роль, 

яку перетворений Міжнародний союз офіційних туристичних 

організацій повинен відігравати у сфері туризму. 1974 року 

Міжнародний союз був перетворений у Світову організацію з 

туризму. Перша генеральна асамблея пройшла в Мадриді у 

травні 1975 року. Секретаріат розмістився в Мадриді на 

запрошення іспанського уряду. А вже у 2003 р. СОТ отримала 

статус спеціалізованої установи Організації Об'єднаних 

Націй[12].  

Туризм відіграє важливу роль в  житті кожної людини. 

Тому вже з початку століття почали створюватися різні 

організації покликані регулювати індустрію туризму. 

Найважливішою і центральної організацією в цій галузі стала 

Всесвітня туристична організація. Об'єднавши понад 154 країн 

зі всього світу, ВТО служить розвитку міжнародних зв'язків і 

туризму.  

Те, що до туризму долучилися ширші верстви населення, 

викликало масовий попит на економічні подорожі з повним 

обслуговуванням, організовувані агентствами подорожей, 

кількість яких у світі швидко зростало. Набули значного 

поширення чартерні літакові рейси і круїзи.  

Нові масштаби призвели до створення великих асоціацій: 

у 1947 р. в Парижі утворений Міжнародний союз офіційних 

туристських організацій (МСОТО), пізніше перетворений на  

Всесвітню туристську організацію (ВТО). Організаційний 

початок діяльності ВТО зараховується травнем 1975 року, коли 

на I сесії її генеральної асамблеї (Мадрид, Іспанія) були 

прийняті робоча програма, різні правила і регламенти діяльності 

керівних органів, фінансові принципи, правила персоналу та 



Міжнародна політика в туристичній сфері в умовах глобалізації 

 

99 

  

інші робочі документи, а також обраний генеральний секретар 

ВТО . 

Слід визнати, що процес формування ВТО як міжурядової 

організації виявився досить складним і затягнутим, незважаючи 

на те, що вона створювалася на основі досить авторитетної 

міжнародної організації – Міжнародного союзу офіційних 

туристських організацій. Процес перетворення неурядового 

МСОТО в міжурядову ВТО для наочності можна простежити у  

хронології, яка відображає етапи формування співробітництва в 

галузі міжнародного туристського обміну.  Згідно з п. 1 ст. 3 

статуту, основною метою ВТО є сприяння розвитку туризму для 

зроблення внеску в економічний розвиток, міжнародне 

взаєморозуміння, мир, процвітання, загальну повагу і 

дотримання прав людини та основних свобод для всіх людей 

незалежно від раси, статі, мови і релігії. У п. 2 цієї статті, 

зокрема, сказано, що, передбачаючи цю мету, організація 

надасть особливого значення інтересам країн, що 

розвиваються,у сфері туризму. До статуту ввійшло й інше 

принципове положення, яке обмовлялося при формуванні 

принципів діяльності ВТО, а саме важливість і необхідність 

співпраці з організаціями системи ООН. Зокрема, у п. 3 ст. 3 

сказано, що ВТО “встановить і буде підтримувати ефективну 

співпрацю з відповідними органами ООН та її спеціалізованими 

установами і знайде можливість встановити ділові відносини з 

Програмою розвитку ООН, а також візьме участь в її діяльності. 

У зв'язку з тим, що ВТО “буде вести пошук  окремих угод 

про співпрацю  з іншими установами системи ООН, які 

займаються туризмом або пов'язані своєю діяльністю з 

туризмом”. Також були укладені робочі угоди з Міжнародною 

організацією цивільної авіації (ІКАО), Міжнародною морською 

організацією (ІМО), яка того часу носила назву “Міжурядова 

морська консультативна організація” (МКО). Ці угоди набули 

чинності 1978 року. У подальшому були підписані угоди з 

ЮНЕСКО, МОП, ФАО, ЮНЕП і ВООЗ. 
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Основні положення ВТО:         

1. Туризм – форма проведення вільного часу.  

2. Туризм –  ефективний засіб сприяння соціально-

економічному зростанню країни.  

3. Природне, культурне і людське навколишнє 

середовище – основна умова розвитку туризму.  

4. Туризм носить гуманний характер.  

5. Кожна людина має право на вільні подорожі.  

6. Спрощення формальностей подорожей – основа 

розвитку туризму.  

7. Безпека і захист туристів, повага їх гідності – 

найважливіші умови розвитку туризму.  

8. Держави повинні вживати заходів у боротьбі з 

тероризмом, удосконалювати якість туристських послуг, 

планувати розвиток туристичної інфраструктури. 

Бюджетні витрати ВТО на здійснення адміністративних 

функцій і реалізацію спільної програми покриваються за 

рахунок членських внесків ібудь-яких інших надходжень 

відповідно до фінансових правил організації. Розмір членських 

внесків визначається за так званою “формулою Лусака”, 

прийнятою при формуванні ВТО. Формула передбачає певний 

відсоток бюджету організації, який і визначає дійсний розмір 

членського внеску тієї чи іншої країни [13]. 

Організація публікує значну кількість матеріалів, 

переважно англійською, іспанською та французькою мовами. 

Секретаріат ВТО, крім  цієї інформації, надає членам організації 

дозвіл на продаж деяких матеріалів, щорічно випускаючи для 

цього спеціальний каталог, основними виданнями якого нині є 

щомісячник «Новини ВТО» («WTO News»), а також щорічники 

“Зарубіжний туризм  прикордонні формальності” (“Travel 

Abroad  Frontier Formalities”), “Щорічник туристської 

статистики” (“Yearbook of Tourism Statistics”), “Статистичний 

збірник” (“Compendium of Tourism.Statistics”) [6]. 
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Робоча програма ВТО формується і затверджується на 

дворічний період. Одним з істотних елементів при її підготовці і 

визначенні останніми руками стають розміри бюджетних 

асигнувань, тобто відбувається формування так званої 

“програми-бюджету організації”. У роботі з формування 

програми-бюджету ВТО активну участь беруть Технічний 

комітет за програмою і координації (ТКПК) і Бюджетно-

фінансовий комітет (БФК). Програма і бюджет організації 

затверджуються генеральною асамблеєю. 

 Основні цілі ВТО:  

1. Прискорювати і сприяти розвитку туризму 

(міжнародного та внутрішнього) миру, взаєморозумінню, 

здоров'ю та процвітанню людей у світі.  

2. Надавати людям змогу мати доступ до освіти і культури 

під час подорожей.  

3. Поліпшувати стандарти проживання і перебування в 

менш розвинених районах світу через допомогу в забезпеченні 

необхідною матеріально-технічною базою  для іноземного 

туризму та розвитку транспортних шляхів. 

4. Розширювати можливості країн, що приймають 

туристів, і тим самим робити внесок у їх економіку.  

5. Виступати в ролі міжнародного агентства з координації 

та співпраці між країнами.  

6. Визначати теми пленумів і засідань, а також 

координувати туристські інтереси країн-учасниць, включаючи 

як національні туристські організації, так і професійні сектори 

та організації, що представляють інтереси подорожників. 

7. Встановлювати постійний взаємозв'язок між різними 

об'єднаннями туроператорів.  

8. Реалізовувати все вищезгадане якнайдієвіше. 

З урахуванням тенденцій реформування усіх сфер 

суспільного життя доцільним, на нашу думку, є розроблення 

основних напрямків розвитку політики у сфері туризму в 

Україні до 2020 року. Вони мають стати концептуальною базою 
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довгострокової Державної програми розвитку туризму, 

створення організаційно-правових та економічних засад 

становлення туризму як високорентабельної галузі економіки, 

важливого засобу культурного та духовного виховання 

громадян України, відтворення їх трудового потенціалу.                                

В Україні туристська діяльність перебуває у стадії 

реформування та розвитку. Наявні туристичні ресурси 

використовуються не повністю, проте динаміка туристичного 

ринку України свідчить про тенденції до зростання числа 

туристів [14]. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що політика держави в 

туристичній сфері в сучасних умовах набуває особливого 

значення. Дослідження проблем реалізації політики держави у 

сфері туризму зумовлене його багатогранністю та суспільною 

значущістю. Основна увага в дослідженнях явищ і процесів, 

пов’язаних з політикою у сфері туризму, приділяється питанням 

економіки й організації, правовим і екологічним аспектам 

функціонування туризму.  Україна не є винятком, і українська  

туристична сфера потребує особливої уваги і формування 

сучасної державної політики регулювання туристичної сфери на 
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Джерело: [Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності 

в Україні. - Чернівці: Книги - XXI, 2003. – 300 с.] [8]. 

основі світового досвіду і специфіки України, як країни, що 

територіально і культурно-цивілізаційно знаходиться на межі 

Європи і Азії, і може бути ланцюгом між європейською та 

азійською цивілізаціями. 
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The article analyzes the problem of the tourism sector in the 

globalization process. Studied international tourism as a factor of 

development of the tourism industry. Detected as international 

politics in tourism improved under globalization. 
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В статье проанализирована проблема туристической 

сферы в глобализационных процессах. Международный туризм 

исследованый как фактор развития всей туристической сферы. 

Исследовано как международная политика в туризме 

совершенствуется в условиях глобализации. 

Ключевые слова: международный туризм, глобализация, 

глобализм, экономическое развитие, туристическая 

деятельность, современные, развитие, международные 

отношения. 

http://www.unwto.org/


Тактика и стратегия Запада, Турции и России на территории Южного 

Кавказа 

105 

  

УДК: 355.43(4)+(560)+(470+571):316.75(470.62) 

 

Озен Мурат Ахмет оглу 

докторант Бакинского славянского университета 

(Азербайджан) 

ТАКТИКА И СТРАТЕГИЯ ЗАПАДА, ТУРЦИИ И РОССИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЮЖНОГО КАВКАЗА 

У статті схарактеризовано деякі шляхи та методи 

політичного діалогу з країнами Південного Кавказу з метою 

забезпечення безпеки кордонів Туреччини та Росії. Особливі 

акценти зроблені на внутрішньому компоненті специфічної 

турецької моделі зовнішньополітичної діяльності та реалізації 

Заходом власної політики на Південному Кавказі. Зроблено 

висновок щодо проведення відносно довгострокової політики 

США, Російської Федерації та Туреччини в цьому регіоні. 

Ключові слова: тактика, стратегія, ідеологія, Південний 

Кавказ. 

На рубеже XX-XXI веков появление суверенных 

закавказских государств коренным образом изменило 

евразийскую геополитику, предоставив Турции возможность 

восстановить тесные многовековые связи с Азербайджаном, 

Грузией и Арменией. Но уже в конце XX столетия на территории 

Южного Кавказа возникло немало социальных и экономических 

проблем. Так, для новых суверенных образований 

принципиально важным было сохранение и укрепление 

собственной независимости. В этом смысле будущая 

идеологическая ориентация республик Южного Кавказа стала 

предметом серьезного беспокойства для Турции и её западных 

союзников, особенно США.  
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С одной стороны, правительство ведущих западных держав 

в наши дни всерьёз обеспокоено возможностью распространения 

на территории Южного Кавказа радикальных исламистских идей, 

по большей части экспортируемых из Ирана и смежных с ним 

мусульманских государств. С другой стороны, Запад вынужден 

считаться с опасной для него перспективой восстановления 

российского контроля над бывшими закавказскими 

республиками, которые были и по-прежнему находятся в 

определенной экономической и социальной зависимости от 

Росии. Чтобы противостоять этим угрозам, Запад, пользуясь 

своими дипломатическими правами и полномочиями отчасти 

использует и турецкую светскую идеологию, равно как и форму 

правления. Например, к 1991 году Запад предложил для вновь 

созданных независимых государств на Южном Кавказе и в 

Центральной Азии так называемую «турецкую модель» 

государственного устройства. Турция в свою очередь 

приветствовала это решение, так как оно не только укрепляло 

позиции Анкары на международной арене, но также обеспечивало 

ее эффективным рычагом в региональном соперничестве с 

Россией и Ираном.  

Президент Турции Демирель критически отзывался о 

любого рода вмешательствах России в дела бывших советских 

тюркских республик. Он не только выступал за политическую и 

экономическую активизацию Турции в бывших советских 

республиках, но и призывал Запад обратить внимание на 

Закавказский регион. Что же касается урегулирования этнических 

конфликтов на Южном Кавказе, то он решительно призвал 

европейские государства и западные институты, такие, как ОБСЕ 

и некоторые другие, занять активную позицию в этом вопросе. По 

его мнению, Россия должна изменить модель своего поведения, 

если она хочет играть позитивную роль в окончательном 

разрешении этнических конфликтов в регионе.  

Все события на рубеже XX – XXI веков стали предметом 

постоянного обсуждения в западных средствах массовой 
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информации. На основе анализа многочисленной информации 

соответственно выстраивается стратегия Запада на Южном 

Кавказе. Остановимся на самых главных ориентирах. Так, 

разнообразные природные и химико-промышленные запасы 

Южного Кавказа, его выгодное с торгово-экономической точки 

зрения географическое и геополитическое положение, а также 

потенциально богатые ресурсы на энергетическом рынке 

приковывают пристальное внимание западных политиков, 

экономистов, социологов, политологов, а также успешных 

современных бизнесменов. Неудивительно, что в наши дни 

немалая часть западной историографии посвящена вопросам 

тактики и стратегии Запада в этом регионе планеты. В ряде 

исследований подчеркивается политическое и экономическое 

значение Южного Кавказа для Запада вообще и для США в 

частности. В этой связи высказываются соображения о том, какой 

в наши дни может быть политика США на Южном Кавказе. Об 

этом на рубеже XX – XXI столетий пишут в своих книгах Питер 

Павильонис, Ричард Гирагосин, Фредерик Старр и другие.  

Каждый из западных учёных ищет не только свою выгоду от 

размышлений экономического характера, политических 

пристрастий и собственных амбиций, но и с позиции поиска 

благополучия современного Запада при обострении конфликтов 

сторонних государств. По этой причине во многих зарубежных 

исследованиях наблюдаются не столько теоретические 

рассуждения, сколько проявляется вполне практический 

интерес к тем или иным социально-политическим проблемам. 

Например, защита национальной безопасности, задачи, 

касающиеся производства и транспортировки энергоресурсов 

Каспия, эксплуатации его нефтяных и газовых месторождений.  

В первом десятилетии XXI века явственнее звучит мысль 

об угрозе западным границам и соответственно национальным 

интересам. В то же время в периодической печати западных 

стран все чаще раздаются призывы перейти от крайней 

оппозиции к реализации планов Турции и Запада утвердиться на 
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энергетическом рынке Южного Кавказа к практике 

взаимовыгодного сотрудничества. Оно и понятно: поскольку 

Южный Кавказ преподносится как арена жесткого российско-

турецкого соперничества, вполне логичными в глазах 

современных западных исследователей выглядят призывы 

всячески поддерживать Турцию против России.  

Однако подчеркнём, что стратегические интересы Запада 

и России на Южном Кавказе сегодня не ограничиваются только 

одними политическими амбициями или получением 

экономической выгоды. Немаловажное значение приобретает 

этнография Южного Кавказа. С этой целью анализируется и 

даже некоторым образом перекраивается в наши дни 

этнолингвистическая карта этого региона. Помимо статей 

сугубо экономического или политического содержания, 

западная и российская пресса много пишет о психологических 

качествах абхазцев, аварцев, лезгин, даргинцев, лакцев и других 

народов, составляющих население этого региона. Заметно и 

стремление ученых и публицистов глубоко и основательно 

изучить их быт и традиции.  

Количество дискуссий в отношении тактики и стратегии 

Запада и России в этом регионе явно возростает. Политические 

вопросы приобретают психологический и моральный оттенки. В 

конечном итоге некоторые западные ученые усматривают 

тесную взаимозависимость между этническими проблемами 

региона и международным соперничеством за каспийские ресурсы, 

в других вопросах. Встречаются и открытые обвинения в адрес 

России по поводу преднамеренного обострения ситуации на 

Южном Кавказе (например, дискуссия о предотвращении 

осуществления проекта Баку-Джейхан).  

Одновременно вполне самостоятельным направлением 

западной политической науки можно считать изучение турецкой 

политики на Южном Кавказе после распада Советского Союза. 

Аналитики пришли к выводу, что принципиальные перемены во 

внешнеполитической стратегии Анкары обусловливаются 
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превращением биполярного международного порядка в 

многополярный. Что это означает? По мнению многих экспертов, 

Турция в первую очередь может потерять своё прежнее 

стратегическое значение в глазах Запада, что заставит ее 

радикально изменить свое поведение на международной арене. 

Каковы будут эти изменения – вопрос, которым в современный 

период истории задаются политики и политологи на Западе.  

Правда, приходится признавать, что у ряда западных 

учёных уже есть более или менее удовлетворительный ответ на 

этот вопрос. Например, В. Джон, Кевин О’Брейн, Ян Книпперс и 

некоторые другие известные западные историки-религиоведы и 

политологи не исключают, что в последние годы Турция может 

реконструировать свои политические амбиции в отношении 

ряда территориальных притязаний к Южному Кавказу. 

Другая группа западных исследователей (Е. Грахам, Найнз 

Крамар, Алан Маковски) предпочитают акцентировать главное 

внимание на исторических предпосылках, включая «имперскую» 

составляющую в нынешнем стремлении Турции усилить свое 

влияние на развитие ситуации на Кавказе и в странах Средней 

Азии. Этими же учёными не обойдены вниманием также 

культурные, языковые и конфессиональные связи, 

представляемые в качестве объективной основы для 

возрождения пантюркистского или панисламистского духа. 

Впрочем, в работах названных политологов имеются и 

существенные модификации в таком подходе. Так, некоторые 

эксперты, не отрицая признаков возрождения пантюркизма и 

панисламизма, утверждают, что в новой версии этой идеологии 

уже нет прежней имперской и интервенционистской природы – 

присутствуют только культурные и экономические мотивы. 

Третья группа западных исследователей сегодня 

однозначно расценивает Турцию как своего стратегического 

союзника в борьбе против России за каспийские нефтяные 

ресурсы и маршруты их доставки в Европу. Следуя по такому 

пути, некоторые историки и политики предлагают даже свои 
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версии причин военной и гражданско-промышленной 

активизации Турции на Южном Кавказе.  

Названные западные учёные, как видим, рассматривают 

позицию Турции как своеобразную «буферную зону» в тактике 

и стратегии России и Запада по военным и идеологическим 

проблемам на территории Южного Кавказа. Они также не 

исключают борьбу России за природные ресурсы на обширной 

территории Южного Кавказа с различных точек зрения. Хотя в 

принципе есть единый стержень, которые объединяет 

приведённые позиции: при всех случаях приоритетное внимание 

уделяется механизму влияния экономики, политических сил и 

лоббистов на процесс формирования общей стратегии Турции и 

России на Южном Кавказе. 

С осени 2014 года один за другим следуют заседания, 

симпозиумы, саммиты с участием высоких представителей 

различных западных государств, где дискутируется острый и 

весьма неприятный для России вопрос. Так, 27 сентября 2014 

года члены клуба «Экспертная среда», действующем при 

Центре международной журналистики и исследований, 

выдвинули на обсуждение следующий тезис: «Западная военная 

активизация на территории Южного Кавказа – это второй 

антироссийский фронт?» К тому же ведущая клуба «Экспертная 

среда» и одновременно руководитель Центра международной 

журналистики и исследований при Министерстве иностранных 

дел Вероника Крашенинникова с беспокойством указывает на 

то обстоятельство, что с 2010 по 2014 годы в различных 

регионах Южного Кавказа стала резко возрастать военно-

политическая активность.  

На повестке дня сегодня стоит вопрос: каковы главные 

ориентиры Запада по отношению к перспективам развития 

Южного Кавказа в приграничных зонах, а также различных 

секторах? Так, журнал «Foreign polici» (США) 23 сентября 2014 

года опубликовал материал «Грузия решилась принимать 

на собственной территории сирийских повстанцев», который 
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непосредственно связан с событиями, происходящими 

на Южном Кавказе. Заслуживает внимания и тот факт, что 

летом 2014 года в Белом Доме было принято решение 

о подготовке 5000 так называемых «умеренных 

оппозиционеров» с целью борьбы против официального 

правительства Башара Асада.  

Следует отметить, что Запад в 2010 – 2014 годах пытался с 

большим или меньшим успехом лавировать между странами 

Ближнего Востока и Североатлантическим альянсом. Дело в 

том, что Южный Кавказ в указанный исторический период 

находился, образно выражаясь, между «молотом и 

наковальней»: усиление военно-политической активности 

Запада в этом регионе при существовании «Исламского 

государства» и территориальных притязаниях Афганистана. 

При этом США ориентируются на усиление своего влияния на 

Южном Кавказе.  

В то же самое время далеко не всегда стратегические 

планы Запада в отношении Южного Кавказа с успехом 

претворяются в жизнь. Так, в наши дни завязывается тесный 

клубок военных и идеологических проблем вокруг Южного 

Кавказа, в которых главную роль играет концепция 

«американской исключительности». Приведём некоторые 

факты. Явно заходит в тупик политика США на Ближнем 

Востоке. Она совершенно непредсказуема. Война в Сирии 

затянулась, и авторитет США после отказа от прямого 

вторжения в это государство в отдельных политических кругах 

падает. При этом США экономически зависит от Саудовской 

Аравии, которая сегодня активно торгует нефтью не только с 

Китаем, но и с отдельными регионами Южного Кавказа. 

Из всего выше сказанного следует, что Запад, Турция и 

Россия реализуют на всем пространстве Южного Кавказа свои 

прагматические интересы при наличии сложных и 

противоречивых проблем экономического, политического, 
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военного, идеологического и другого характера, присущих 

этому региону. 

 

This article describes some of the ways and methods of 

political dialogue with the republics of the South Caucasus in order 

to ensure the security of the borders of Turkey, the West and Russia. 

In the center of attention - the internal components of a specific 

turkish model as a bastion of self-preservation and strengthening of 

the independence of the Russian Federation and the United States. 

On the other hand, this model is an alternative to the communist 

ideology. The author of this article presented the main, in his 

opinion, the facts and arguments in favor of a strategy of the West in 

the South Caucasus summarized some of the most significant events 

at the turn of XX-XXI centuries. There are natural and chemical-

industrial stocks in the region, a favorable geographical and 

geopolitical position, and rich resources in the energy market, 

ensuring the optimum trade-economic turnover with Russia, Turkey 

and the West. Considering these positive factors that have the South 

Caucasus region, the article expressed reasonably interesting 

hypotheses and assumptions about the long-term American, Russian 

and Turkish policy in the respective republics. 

Key words:  tactics, strategy, ideology, the South Caucasus. 

В статье охарактеризованы некоторые пути и методы 

политического диалога со странами Южного Кавказа с целью 

обеспечения безопасности границ Турции и России. Особенные 

акценты сделаны на внутреннем компоненте специфической 

турецкой модели внешнеполитической деятельности и реализации 

Западом собственной политики на Южном Кавказе. Сделан вывод 

о проведении относительно долговременной политики США, 

России и Турции в этом регионе. 

Ключевые слова: тактика, стратегия, идеология,  

Южный Кавказ. 
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АМЕРИКАНІЗАЦІЯ,  МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА 

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ У 

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ 

Організація та проведення політичних кампаній – це 

сфера дії політичних комунікацій. Завданням політика є 

створення трикутника з політики, знань і досвіду,  та 

комунікації для проведення успішної політичної кампанії. 

Дослідник Й. Вагнер вважає, що  кампанії сьогодення 

відрізняються від  кампаній минулих років використовуваними 

стратегіями, неодноманітністю громадян, що є також 

виборцями, змінами державних стратегій і світових парадигм 

розвитку, наближенням партій до центру та становленням 

сучасних, конкуруючих між собою інфо-та медіапропозицій. 

Поясненням такої позиції є американізація, модернізація та 

глобалізація політичних комунікацій і політичних кампаній. [1]. 

Ключові слова: політика, комунікація, політична 

комунікація, політичні кампанії, американізація, модернізація, 

глобалізація, модель, імпорт, експорт, виборчі комунікації, 
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медіа, суспільство, ЗМІК, політичні актори, система, 

парадигма. 

Поняття американізації походить з книги «Американізація 

світу» британського журналіста Віліама Т. Стеда, яка була 

опублікована 1902 р. та розповідала про лідерство США у ХХ 

ст. на основі їх продуктивності та економічної сили. Згодом, 

передусім під поняттям «американізація» почали розуміти 

запозичення технологічних інновацій із США, але згодом 

поняття набуло негативного забарвлення. Перед початком 

Другої світової війни поняття американізації було синонімом 

культурного занепаду, політичної та моральної нейтралізації. З 

1950-х років у США та в американського стилю життя знову 

з’являється багато шанувальників. Найбільший вплив США на 

старий континент припадає на 80–90 роки ХХ ст., що навіть 

деякі дослідники називали цей вплив – «МакДональдизацією», 

що свідчило про гомогенність і тривіальність американської 

культури.  

У сфері мас-медіа та комунікації провідна роль США стає 

сумнівною в 1960-х роках, оскільки відбуваються структурні 

зміни в міжнародному форматі створення новин і їх 

оприлюднення. Анселм Доерінг-Мантейффель датує 

походження модернізації 20–30 роками минулого століття, 

незалежно від американізації [2]. Тоді модернізація і 

американізація розглядалися як синоніми і тільки після 

середини ХХ ст. стали незалежними поняттями. 

Помітною стає тенденція експорту комунікативних 

технологій для політичних і виборчих кампаній. Головною 

країною-експортером є США. Розроблені комунікативні 

технології спочатку використовуються в маркетинговій сфері, а 

згодом і в політичних кампаніях. Під експортом комунікативних 

технологій треба розуміти процес запозичення комунікативних 

технологій. Також часто називають цей процес 

«американізацією політичних кампаній».  
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Останнім десятиліттям з появою нових комунікативних 

технологій з’явилося набагато більше визначень американізації. 

Так, П. Льоше дає визначення американізації як  «упровадження 

сучасних виборчих технологій і стратегій у вигляді імпорту» 

[3]. Характерним є те, що компоненти сучасної виборчої 

кампанії сприймаються як імпортовані товари та послуги із 

США і одночасно невід’ємними символами колонізації Європи. 

Нові варіанти стратегічних дій під час виборчих кампаній, 

орієнтація на політичний маркетинг у плануванні виборчої 

комунікації, наслідування американських тенденцій висвітлення 

в новинах і використання американських виборчих цінностей 

під час формування новин. З точки зору виборчих кампаній, 

США виступає джерелом національних комунікативних 

інновацій. Нині майже не можна знайти виборчу кампанію у 

світі, яка б не походила зі США або не мала безпосередньої 

причетності до США [4]. Також політичні консультанти 

вважають США місцем народження нових стилів виборчих 

кампаній і стилів інформування публіки [5]. 

Багато дослідників і політичних консультантів 

сперечаються чи є американізація та модернізація одним і тим 

же поняттям. З політичної точки зору складник модернізації 

базується на ендогенній основі: зміни виборчої комунікації 

пов’язані зі структурними змінами в політиці, суспільстві та 

системі ЗМІК. Конкретноіше це виражається через явище 

традиційної політичної публічності та процеси, що 

безпосередньо пов’язані  з нею –  індивідуалізація, 

фрагментація, технологізація та відсутність стабільності. На 

рівні акторів це виражається у професіоналізації та спеціалізації 

у виборчій комунікації.  

Патрік Донгес наголошує, що США більше не є джерелом 

змін, а є тільки прикладом можливого розвитку. Самі 

американські виборчі кампанії є прикладом використання 

найновіших технологій, які згодом стають загальновживаними в 

процесі модернізації. Прикладом поєднання доступних 
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технологій, які мають високу результативність за умови 

яскравого, впевненого лідера та професійної команди [6].  

Сучасні дослідники виборчої комунікації пропонують 

пояснення процесу американізації двома моделями глобальної 

дифузії американських виборчих кампаній і маркетингових 

технологій, які побудовані на різноманітних принципах – 

імплементації й адаптації (див. табл. 1.1). 

 

Таблиця 1.1 

Моделі глобальної дифузії американських виборчих 

кампаній та маркетингових технологій 

 

«Модель імпорт-експорт» 

↓ 

Імплементація виборчих технік і 

практик, які були обрані в США 

↓ 

Професіоналізація політичних 

кампаній за межами США 

↓ 

Гібридизація 

↓ 

Специфічні додавання традиційних 

національних виборчих технологій 

разом з обраними рисами 

американського стилю виборчих 

кампаній 

 

«Модель адаптації» 

↓ 

Адаптація успішних американських 

стратегій і виборчих кампаній 

↓ 

Трансформація політичних кампаній 

за межами США 

↓ 

Стандартизація 

↓ 

Поступова ліквідація специфічних 

традиційних національних виборчих 

кампаній і їхнє заміщення медіа 

кампаніями, якими керують 

консультанти із залученням великої 

кількості інвестицій 

Джерело:  Featherstone Mike. Global modernities / 

Featherstone Mike, Lash Scott, Robertson Roland. – London: Sage 

Publications, 1995. – 295 c. 

Під час використання «моделі імпорт-експорт» 

імпортуються певні техніки та організаційні стилі ведення 

виборчої кампанії зі США, які впроваджуються та 
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модифікуються з урахуванням національного контексту 

політичної комунікації та конкуренції. Модель направлена на 

запозичення так званих «down-to earth-techniques» технологій – 

тобто простих технологій, що можуть бути легко впроваджені в 

будь-який стиль виборчих кампаній і маркетингових стратегій. 

Тобто відбувається оптимізація та професіоналізація 

національних ноу-хау без адаптації головних віх стратегічної 

маркетингової логіки, яка практикується у виборчих кампаніях 

американськими консультантами та політичними менеджерами. 

«Модель імпорт-експорт» відповідає за інтеграцію технічних та 

методичних інновацій у різноманіття інструментів, які 

використовуються партіями під час виборчої кампанії. Партії 

шукають стратегії, які зможуть пристосувати їх гетерогенність 

до динаміки сучасного ринку виборчих комунікативних 

технологій. Це означає, що такі партії мають сильну орієнтацію 

на маркетинговий складник у виборчій кампанії і виборчих 

комунікативних технологіях [7]. 

Проти поверхневих і дуже часто спонтанно-ситуативних 

процесів запозичення виступає «модель адаптації». Вплив цієї 

моделі є довготривалим, стабільним і структуроутворювальним 

на розуміння національних виборчих кампаній. Європейські 

політичні консультанти запозичують приклад інтерпретації 

американських виборчих кампаній, а саме стратегічне 

розуміння ведення виборчої кампанії та маркетингово-

орієнтовані технології. Аксіомами цієї моделі є: цілеспрямоване 

наближення до загальноприйнятої організації виборчих 

кампаній та програмно-діалогічної безперервності, фіксації на 

іміджі кандидата, стратегічний розвиток партії та лідера як 

продукту, маркетинг, що спрямований на цільові групи. 

«Модель імпорт-експорт», яку також називають моделлю 

умовної американізації, є характерної для ФРН, оскільки 

історично пов’язана з великою кількістю контактів німецьких 

політичних консультантів з їх американськими колегами, 

починаючи від 60-х років ХХ ст., коли Віллі Брандт посилав 
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своїх радників до США. Таким чином, ми отримуємо 

пояснення, чому всупереч розбіжностям у системах США та 

ФРН, велика кількість технологій, запозичених із США або 

схожих, були свою реалізовані у виборчих кампаніях ФРН. 

Постає питання чому ж усе-таки певні компоненти 

запозичуються та імплементуються.  

Поки «модель імпорт-експорт» концентрується на 

імплементації обраних американських виборчих технологій у 

вигляді підтримки національних виборчих кампаній, 

довготривалі наслідки «моделі адаптації» впливають на 

стратегії у ЗМІК, стратегії роботи з цільовими аудиторіями. 

Отже, «модель імпорту-експорту» призводить до гібридизації 

різноманітних стилів виборчих кампаній, коли остаточний 

продукт «моделі адаптації» є стандартизована форма виборчих 

кампаній. 

Під поняттям гібридизації Ф. Плассер розуміє 

«доповнення традиційних виборчих кампаній, притаманних цій 

країні, з обраними рисами ведення виборчої кампанії, а саме: 

посмодерністський стиль і велика залежність від ЗМІК. 

Гібридний стиль – це суміш особливих аспектів кампаній, що 

керуються ЗМІК та політичними консультантами, а також 

державно-культурною специфікою, що формуються та 

визначаються інституційним порядком, виборчою та партійною 

системами, регулятивною системою, культурними нормами та 

цінностями » [8]. 

«Модель імпорт–експорт» тісно пов’язана з процесом 

модернізації. Цю модель розуміють як процес імпорту–

експорту, оскільки запозичуються технології, які вважаються 

ефективними. Тому найчастіше розвиток у виборчих 

комунікаціях і технологіях вбачається як частина загального 

модернізаційного розвитку в усіх сферах суспільного життя. 

Якщо європейські демократії будуть дотримуватися тих же 

тенденцій адаптації американських параметрів політичної 

комунікації, то зрештою це приведе до стандартизації 
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політичної конкуренції, де останній етап модернізації є 

глобалізація. 

Модернізація не виключає дифузійно–теоретичних 

аспектів розвитку виборчих технологій, а навпаки стабілізує в 

односторонньо-направленому процесі конвергенції, одночасно 

невиразно усуваючи можливість культурної гегемонії США. 

На думку Дена Каспі, який досліджує вплив США на 

виборчі комунікативні технології в Ізраїлі, а також займається 

вивченням процесу міграції американських політичних 

консультантів до Південної Америки, вважає що за загально-

суспільної потреби американізація підпорядковується 

модернізації [9]. У цьому випадку американізацію треба 

сприймати, як доволі обґрунтовану, але не обов’язкову або 

необхідну умову для політичної модернізації. Стандартизація 

передбачаєсиметричний і вільний обмін практиками ведення 

виборчих кампаній, цінностями та нормами поміж культур. 

Більш того, стандартизація – це об’єктивний критерій, який у 

цьому контексті заперечує глибокі зміни в державній політичній 

системі, які пов’язані з адаптацією американізованих практик 

(див. табл. 1.2). 

Модернізаційний процес політичної комунікації має 

характерні риси, за яким його можна ідентифікувати: 

 ЗМІК –посідаютьцентральне місце в політичному 

процесі; 

 розуміння політики відбувається через медійний чинник; 

 

 

Таблиця 1.2 

Концептуальні засади американізації, модернізації та 

глобалізації 

 

 
Американізація 

(дифузія) 

Модернізація 

(еволюція) 

Глобалізація 

(стандартизація) 

Джерело США Реакція на Змішано (вплив 
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інновацій внутрішньо – 

системну 

суспільну зміну 

США такий же, як і 

зміни) 

Позиція 

джерела до 

актора, що 

запозичує 

інновації 

Вертикально Вертикально Горизонтально 

 

Джерело: Swanson David L. Politics, media and modern 

democracy: an international study of innovations in electoral 

campaigning and their consequences / David L. Swanson, Paolo 

Mancini. - Westport: Greenwood, 1996. – 288 c. 

 перехід від трудомістких форм політичної комунікації до 

форм, що основані на капіталі: реклама на телебаченні, 

професійний консалтинг у сфері побудови іміджу та ЗМІК; 

 Професійний менеджмент тем і подій та спроби 

контролювати тональність і контекст висвітлення (spin control); 

 домінантність відносин між політичними та 

журналістськими елітами; 

 чітка фрагментація медійної публічності; 

 перехід від традиційної партійної логіки до вільної медіа 

логіки, підготовка до змін в інституційній структурі, що 

посилює політичну конкуренцію та підвищує суспільні спроби 

інтеграції в медіа централізованих демократіях. 

Модернізація – це глибинний і тривалий період змін. 

Представники класичної теорії модернізації Еміль Дюркгайм, 

Макс Вебер і Георг Зіммель виходили з того, що сучасні 

суспільства будуть ставати складнішими, будуть схожими на 

комплекси процесів і явищ та будуть продовжувати 

диференціюватись у подальшому. Також В. Шульц вважає, що 

відбувається процес поступового, але постійного ускладнення 

суспільства і це є одним із найголовніших елементів 

модернізації. Для виборчої комунікації це має такінаслідки: 
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 послаблення традиційного зв’язку із соціальним 

середовищем та організаціями – загальноприйняті ознаки, як 

церква або належність до професійних союзів, партій, чи тверді 

ідеологічні вподобання втрачають свою значимість; 

 усе більшу роль відіграють ситуативні фактори – як 

короткочасні виборчі теми, сприйняття економічної ситуації, 

наділення партій і кандидатів компетенціями, які мають 

значення для виборців; 

 стрімке зменшення показника явки виборців і мінливість 

виборців – усе більше й більше виборців змінюють 

власніуподобання від виборів до виборів, або також під час 

виборчої кампанії [10].  

Як уже зазначалося, останнім процесом розвитку 

політичної комунікації та комунікативних технологій може 

стати глобалізація. Цей процес є найхарактернішим для ЗМІК, 

оскільки саме в цій сфері відбувається найбільша кількість 

однакових або схожих процесів. По-перше, підґрунтям є 

«готовність» держави або суспільства більше чи менше 

відповідати вимогам глобалізації.  По-друге, наступним 

аргументом є все більша концентрація видів комунікації, 

технологій, політичних акторів, капіталу та інвестицій. Завдяки 

поширенню процесів обміну інформацією не тільки через 

державні кордони, стало легше орієнтуватися на лідерів ринку 

та запозичувати конкретні виборчі стратегії. Різниця ідеї 

глобалізації політичної комунікації від американізації та 

модернізації полягає в тому, що тут не йдеться про 

підпорядкування, а відбувається побудова певної черги. Таким 

чином, держави можуть обслуговувати себе завдяки 

загальнодоступним ресурсам. 

Отде, США є безперечним лідером в експортуванні 

виборчих технологій. Під поняттям «американізація» треба 

розуміти стратегії виборчих кампаній, які походять зі США та 

запозичуються згодом іншими державами. Американізація – це 

процес дифузії. Модернізація – це зміна виборчих стратегій 
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унаслідок реакції на системно-суспільні процеси. Модернізація 

– це процес еволюції. Глобалізація приводить до стандартизації 

стратегій і структур, висхідною точкою є США або державні 

процеси. Більшість країн Європи та ФРН, насамперед, 

запозичують виборчі комунікативні технології відповідно до 

«моделі імпорт-експорт». Унаслідок більшість дослідників 

погоджуються з тим, що взаємозалежність американізації та 

модернізації не можна заперечувати, насамперед у 

постмодерністських виборчих кампаніях. У зв’язку з 

використанням великої кількості комунікативних технологій у 

виборчих кампаніях стає зовсім звичайним той факт, що чим 

більше модернізована держава, тим більше є вірогідність того, 

що країна буде запозичувати інновації інших держав. Хоча у 

випадку ФРН важко говорити про американізацію, тому що на 

заваді цьому стоїть парламентський контекст політики ФРН, але 

з кожним роком усе цікавіше споглядати й аналізувати, як 

держава та її партії трансформують нові тенденції для себе та 

під себе, створюючи таким чином нові акценти в політичній 

комунікації, яка як наслідок має доволі значнийвплив на 

континенті Європа. 
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Organizing and conducting political campaigns - a scope of 

political communication. The task of politics is to create a triangle of 

policy, knowledge and experience, and communication for a 

successful political campaign. Researcher J. Wagner believes that 

the present campaign different from campaigns of previous years 

used different strategies of citizens who are voters, changes in 

government policies and paradigms of global development approach 

of parties to the center and the formation of modern, competing info 

and media proposals. The explanation for this position is 

Americanization, modernization and globalization of political 

communication and political campaigns.  

Keywords: politics, communication, political communication, 

political campaigns, Americanization, modernization, globalization, 
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model, importing, exporting, election communications, media, 

society, ZMIK, political actors, the system paradigm. 

Организация и проведение политических кампаний - это 

сфера действия политических коммуникаций. Задачей политика 

является создание треугольника из политики, знаний и опыта, 

и коммуникации для проведения успешной политической 

кампании. Исследователь И. Вагнер считает, что кампании 

настоящее отличаются от кампаний прошлых лет 

используемыми стратегиями, неодноманитнистю граждан, 

также избирателями, изменениями государственных 

стратегий и мировых парадигм развития, приближением 

партий в центр и становлением современных, конкурирующих 

между собой инфо- и медиапропозиций. Объяснением такой 

позиции американизация, модернизация и глобализация 

политических коммуникаций и политических кампаний.  

Ключевые слова: политика, коммуникация, политическая 

коммуникация, политические кампании, американизация, 

модернизация, глобализация, модель, импорт, экспорт, 

избирательные коммуникации, медиа, общество, ЗМИК, 

политические актеры, система, парадигма. 
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кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних 

відносин та зовнішньої політики 

Київського міжнародного університету 

ПОНЯТТЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ, ЇЇ СУТНІСТЬ ТА 

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ 

Сьогодні глобалізація стала однією з найвпливовіших сил, 

які визначають подальший хід розвитку нашої планети в 

цілому. Вона стосується усіх сфер суспільного життя, 

включаючи економіку, політику, соціальну сферу, культуру, 

екологію, безпеку тощо. Безсумнівно, глобалізація містить як 

позитивні, так і негативні аспекти. Її позитивний вплив 

пов'язаний з ефектом конкуренції, до якої вона неминуче 

призводить, а негативний – з потенційними конфліктами, 

якими вона загрожує. 

Як би не ставилися до глобалізації її противники і 

прихильники, потрібно визнати, що вона вже явно змінила 

світову систему, породжуючи нові проблеми і відкриваючи нові 

можливості. 

Одним з основних питань, пов'язаних з феноменом 

глобалізації, нині є питання про те, хто опиняється у виграші 

від глобалізації? 

Ключові слова: глобалізація, конкуренція, національна 

економіка, політика, культура, взаємозалежність, 

суверенітет, держава, розвиток. 

Звертаючись у пропонованій статті до дослідження 

феномену глобалізації, автор перш за все намагається знайти 
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відповідь на питання: що несе з собою сучасна загальна 

взаємозалежність країн та народів – перспективу загального 

прогресу та процвітання чи нові загрози і конфлікти? 

Метою дослідження таким чином є: виявити головні 

сфери і напрями глобалізації як явища, а також визначити й 

з’ясувати роль глобалізації у тих чи інших соціально-

політичних та культурних процесах та явищах, що відбуваються 

нині. 

Сьогодні існує безліч спроб дати коротке, але містке 

визначення глобалізації, і поки прийти до спільного знаменника 

не вдається. Однак, для багатьох є прийнятним розуміння 

сучасної глобалізації, запропоноване Ентоні Гідденсом, який 

визначив глобалізацію як «інтенсифікацію всесвітніх відносин, 

що зв'язують віддалені один від одного місця таким чином, що 

локальні події формуються подіями, що відбуваються за багато 

миль звідси, і навпаки» [1]. 

Якщо спробувати дати визначення глобалізації кількома 

словами, то можна сказати, що глобалізація – це, за словами 

відомого українського дослідника проблем глобалізації Олега 

Білоруса, процес прискорення та вдосконалення різноманітних 

міжнародних потоків товарів та інформації в загальному 

контексті соціального розвитку [2]. 

Якщо ж дати більш широке визначення, то можна сказати, 

що глобалізація – це процес інтенсифікації взаємозв’язків між 

різними формами організації суспільного життя, унаслідок 

якого посилюється взаємозалежність акторів міжнародних 

відносин [3]. 

Як зауважує М. Делягін, один з перших у Росії дослідників 

феномену глобалізації, глобалізація характеризується такими 

рисами, як «руйнування адміністративних бар'єрів між 

країнами, планетарне об'єднання регіональних фінансових 

ринків, поширення фінансових потоків, конкуренції, інформації 

й технологій по всьому світу. Найважливішою рисою 

глобалізації, на його думку, є формування в масштабах усього 
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світу не просто фінансового або інформаційного ринку, а 

фінансово-інформаційного простору, в якому у все більшій мірі 

здійснюється не тільки комерційна, але й вся діяльність 

людства» [4]. 

Відомий російський філософ С. Панарин визначає 

глобалізацію як «процес ослаблення традиційних 

територіальних, соціокультурних і державно-політичних 

бар'єрів, становлення неупорядкованих зовнішніх впливів і 

нової системи міжнародної взаємодії й взаємозалежності» [5]. 

Однак на сьогоднішній день немає загальновизнаної концепції 

глобалізації. У різних регіонах, суспільствах, наукових 

дисциплінах цей термін має свій специфічний зміст. Процес 

глобалізації, таким чином, ще має потребу в серйозному 

теоретичному осмисленні.  

Отже, в широкому сенсі мова йде про зростаючий 

взаємозв'язок і взаємозалежность всіх сегментів світової 

економіки і політики. Глобалізація сьогодні означає новий етап 

інтеграційних процесів у світі і призводить до втягування 

більшої частини людства в єдину відкриту систему фінансово-

економічних, суспільно-політичних і культурних зв'язків на 

основі новітніх засобів інформатики і телекомунікацій. 

Незмінно підкреслюючи економічні основи, що відбуваються 

сьогодні у світі глобальних змін, різні автори виділяють різні 

аспекти глобалізації, наприклад: організаційно-управлінський, 

економічний, технічний, просторовий, культурний, політичний. 

Об'єктивний же зміст глобалізації становлять різнорідні за 

їх походженням, сферам прояву, механізмам і наслідкам 

процеси, що дозволяє і вимагає розглядати глобалізацію як 

якісно самостійну, складну систему явищ і відносин, цілісну у її 

системності, але внутрішньо вельми суперечливу. У літературі 

нині найчастіше вказується кілька зримих джерел усіх або 

частини тих процесів, які в сукупності і утворюють явище 

глобалізації в цілому, а саме: поява перших суб'єктів світової 

економіки і політики (транснаціональних корпорацій, держав, 
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міжурядових організацій), поєднання інтересів, здібностей і 

можливостей, які б дозволяли їм діяти глобально в одній чи 

кількох сферах життєдіяльності на повсякденній основі (як 

"суб'єктів глобальних відносин"); розвиток різного роду 

комунікацій, інфраструктур та відносин, що призводить до 

такого ступеня соціальної взаємопов'язаності і взаємозалежності 

світу, коли вельми численні ще ознаки соціально-історичної 

дикості особистості, конкретних суспільств та сучасної людини 

як роду в цілому, перестають бути проблемами ізольованих 

"ведмежих кутів" і стають загальною проблемою всього 

людства, що загрожує його безпеці, перспективам його 

висхідного розвитку і самому збереженню життя на планеті; 

стабільні, довготривалі негативні екологічні та інші наслідки 

господарювання людини на планеті, що досягли у другій 

половині XX століття масштабів, що загрожують небезпеками 

не тільки відчутно близького вичерпання невідновних 

природних ресурсів, але і непрогнозованою за її наслідків 

мутації всієї біосфери Землі, включаючи людину; 

трансформаційні процеси в міжнародному праві, що є 

юридичною основою, надбазисом глобалізації, що призводить 

до залежності незалежних країн перед світовим 

співтовариством, в основному перед думкою західного світу, і 

транснаціональними корпораціями, які мають свої інтереси у 

більшості країн світу. 

Варто зазначити, що хоча термін «глобалізація» сьогодні 

перетворився на популярне кліше, як стверджує дослідник 

проблем глобалізації Зігмунт Бауман, сама ідея даного явища не 

нова [6]. Зародки глобалізації ми можемо спостерігати вже у 

добу Античності. Зокрема, Римська імперія була однією з 

перших держав, яка утвердила своє домінування у регіоні 

Середземномор’я, що призвело до переплетіння різноманітних 

культур. Витоки ж глобалізації знаходяться в XVI та XVII 

століттях, коли стабільний економічний ріст в Європі 

сполучався із успіхами у мореплавстві та географічними 
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відкриттями, у результаті чого іспанські та португальські 

мореплавці розповсюдилися по всьому світу та зайнялися 

колонізацією Америки. 

Після Другої світової війни глобалізація відновилася у 

прискореному темпі. Цьому сприяли покращення в технологіях, 

які призвели до швидких морських, залізничних та повітряних 

перевезень, а також доступності міжнародного телефонного 

зв’язку. З 1947 року усуненням бар’єрів для міжнародної 

торгівлі займалася Генеральна Угода з Тарифів та торгівлі ( 

GATT) – серія угод між основними капіталістичними країнами 

та країнами, що розвиваються. 1995 року 75 учасників GATT 

створили Всесвітню торгівельну організацію (ВТО). З того часу 

ще 21 країна, в тому числі і Україна, приєдналися до ВТО. 

 Своїми коренями вона сягає творчості багатьох 

мислителів XIX і початку ХХ століть у галузі геополітики, 

такими, як, наприклад, МакКіндер, який описав те, в який 

спосіб нині об’єднуватиметься світ [7]. Однак ще у 1970-х рр.. 

термін «глобалізація» мав суто теоретичне значення, а у 

сучасному розумінні був використаний 1983 року у статті 

економіста Т. Левіта, який говорив про економічну 

глобалізацію, а у 1985 році соціолог Р. Робертсон розширив 

зміст поняття, розглянувши його як соціальний процес, 

внаслідок якого зникають географічні, соціальні та культурні 

системи [8]. 

Деякі дослідники виділяють так звану протоглобалізацію, 

або глобалізацію – 1 [9]. ЇЇ часові рамки окреслюються  

наступним чином: середина ХІХ – початок ХХ століття (до 

початку Першої світової війни); її географічний ареал – 

атлантичний світ, Європа, Північна Америка. На підставі деяких 

показників, вони стверджують, що на початку ХХ століття світ 

був більш глобалізованим, цілісним та однорідним, ніж у 

середині [9]. Зокрема, Півночноатлантичний регіон сто років 

тому був більш гомогеннішим утворенням, ніж через кілька 

десятків років після двох світових воєн. 
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На нашу думку, факторами, що сприяли розвитку та 

поширенню глобалізації, серед інших, слід, зокрема, виділити 

такі:  

– По-перше, західний світ вийшов з важких випробувань 

1970 – 1980-х років і відновив свою роль світової економічної 

домінанти; 

– по-друге, інформаційна революція дозволила зв'язати 

воєдино окремі регіони планети; 

– по-третє, крах комунізму, а потім і криза в Азії, створили 

ілюзію перемоги ліберальних цінностей у світовому масштабі; 

– по-четверте, серйозне значення мав зростаючий 

культурний обмін між країнами периферії і "першим світом". 

З кінця ХХ століття глобалізація подавалася як явище нове 

для економічної, соціальної та культурної сфер, як засіб 

універсального поширення західних цінностей і інструмент 

формування загальносвітового співтовариства, як запорука 

швидкого освоєння будь-де у світі науково-технічних досягнень 

і залучення периферійних регіонів планети у світове 

господарство. Кожен з цих аспектів глобалізації ніс певне 

ідеологічне навантаження, яке, з точки зору теорії, виявилося не 

конкурентоспроможним, адже: а) глобалізація не може 

вважатися принципово новим явищем міжнародного життя. 

Щоб переконатися в цьому, можна навіть не зупинятися на суто 

кількісних параметрах окремих її "хвиль", а зупинитися на тому 

факті, що наприкінці XIX століття масштаби міжнародних 

торгових, інвестиційних і особливо міграційних потоків були 

незрівнянно більшими, ніж на початку XXI ст. Набагато 

важливішим є інша обставина,  що з’ясовується  при більш 

пильному аналізі самого поняття "глобалізація". Цілком 

очевидно, що даний термін використовується для позначення 

процесів, які, в тому чи іншому аспекті, охоплюють весь світ 

[10]. Але що являє собою цей світ і хто ототожнює його з 

масштабами всієї планети? Зрозуміло, що подібну тотожність 

можуть вбачати лише представники західної цивілізації, здатні 
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вільно пересуватися по всьому світу та отримувати адекватну і 

своєчасну інформацію про всі події, що відбуваються на 

планеті. Для більшості ж наших сучасників, які населяють так 

звану світову периферію, світ обмежений межами їх локального 

співтовариства, а всепланетний масштаб тих чи інших процесів 

навряд чи доступний навіть їхній уяві. На рубежі XX – XXI 

століть новою виявилася не та сукупність явищ, яка стала 

позначатися терміном "глобалізація", а глибина нашого 

осмислення глобалізаційних процесів; поміщаючи поняття 

глобалізації в центр сучасної соціології, ми порушуємо 

філософське правило, що пропонує не множити кількість 

сутностей понад необхідне; б) глобалізація не є інструментом 

формування справді єдиного світу. Якщо в попередні епохи 

відбувалося розширення кордонів різних, світів, які часом 

навіть протистояли один одному, то сучасна глобалізація, 

хочемо ми того чи ні, втілює в собі експансію виключно 

європейської цивілізації. Не слід вважати глобалізацію 

інструментом взаємодії і розвитку різних культур і традицій; 

вона була і залишиться засобом побудови европоцентричного 

світу. Так звані "бічні гілки Заходу" є, насправді, європейськими 

гілками, тому що історія другої половини XIX і всього ХХ 

століття не дає нам прикладів того, щоб яка-небудь з цих гілок 

дала б життя тому, що можна було б назвати породженням 

Заходу як такого. Аналіз фактів свідчить, що в сучасних умовах 

уніфікація стає все менш ймовірною; про це ж говорить і 

еволюція методів європейської експансії. Глобалізація, яка на 

перших її етапах підтримувалася політичними методами, нині 

перемістилася в економічну і фінансову сферу. Тому, як 

стверджує Кеннет Браун, в новому столітті культурна інтеграція 

(або уніфікація), проти якої спрямовані найбільш пафосні 

виступи антиглобалістів, не являє собою необхідну умову 

переважання західних країн над рештою світу і тому взагалі 

може бути знята з порядку денного [10]. Європейська 

цивілізація зберігає і збереже свої культурні основи в 



О.Ф. Самойлов 

 

132 

 

господарсько-субординованому, але культурно й ідеологічно 

різнорідному світі; в) глобалізація в економічному плані не 

зближує, а субординує регіони і країни світу. Кожен етап 

європейської експансії, починаючи з розвитку 

середземноморської торгівлі і до наших днів, був обумовлений 

науково-технічними досягненнями та поступовою зміною 

панівних технологічних укладів. Саме ця динаміка дозволила 

європейцям пройти ряд послідовно змінюваних одна одною 

форм соціальної організації за два тисячоліття, в той час як в 

іншому світі традиційні суспільства зберігалися у практично 

незмінній формі. В історії Європи основні чинники, які 

забезпечували господарський прогрес, змінилися не один раз: 

військова могутність Античності поступилася місцем 

Середньовічній монополії на землю, потім провідну роль стали 

грати власники капіталу. Так чи інакше, контроль над найбільш 

рідкісним в суспільстві ресурсом, рідкісним фактором 

виробництва залишався основою соціальної поляризації. Але 

якщо це так, то світова нерівність у сучасних умовах є 

нездоланною. Справді, з початку ХХ століття західні 

господарські системи все більшою мірою знаходили риси 

"економік, заснованих на знаннях", де знання – це здатність 

переробляти отримувану інформацію і виробляти нову – 

виявилися головним виробничим ресурсом; г) виробництво 

інформації та унікальної продукції, в якій відображені основні 

досягнення культури, радикально відрізняється від виробництва 

інших матеріальних благ: воно вимагає високого, а не низького, 

як в індустріальному суспільстві, рівня освіти працівників; в 

процесі виробництва відбувається вдосконалення робочої сили, 

а не її виснаження; споживання науко-і інформаційно ємкої 

продукції стає фактором, що сприяє, а не перешкоджає 

накопиченню капіталу, і, нарешті, інформаційний продукт може 

бути реалізований багато разів, приносячи власникові прибуток, 

але залишаючись при цьому його власністю. Саме з того 

моменту, як західні економіки почали «грунтуватися на 



Поняття глобалізації, її  сутність та теоретичні підходи 

 

133 

  

знаннях», будь-які спроби «наздоганяючого» розвитку, який 

передбачає мобілізацію традиційних факторів виробництва, 

виявилися приречені. «Нова нерівність», цей продукт нової 

економіки, виступає результатом не стільки зовнішньої 

експансії західного світу, скільки його внутрішнього прогресу; 

глобалізація ж, яку нерідко вважають причиною поглиблення 

сучасної нерівності, не є такою; просто вона не здатна стати 

значущим чинником подолання цієї нерівності; д) нинішня 

глобалізація, на нашу думку, не долає, а закріплює 

периферійний характер окремих країн, що обумовлюється її 

внутрішньою логікою. На всіх етапах розширення меж впливу 

тієї чи іншої цивілізації виникало добре відоме історикам 

протиріччя між метрополією, яка прагнула нав'язати свою волю, 

і колоніями або провінціями, які бажали більшої самостійності 

та автономії. Якщо звернутися до досвіду імперій минулого, то 

ми побачимо, що всі вони – від східних деспотій і 

Стародавнього Риму до Британської імперії і Радянського 

Союзу – розпалися саме в силу неможливості оптимізувати 

відносини між центром і периферією. У зв'язку з цим слід ще 

раз підкреслити, що європейська модель розширення меж своєї 

цивілізації базувалася не стільки на підкоренні інших народів та 

їх інкорпорування у зону свого впливу, скільки на створення 

нових товариств європейського типу, в яких самі ж європейці 

складали або абсолютну більшість, або значну їх частину (як в 

державах Латинської Америки). Саме тому сучасну 

глобалізацію схематично можна представити у вигляді 

декількох концентричних кіл, що йдуть від центру до периферії: 

– перше з них охоплює Західну Європу, США, Канаду, 

Австралію і Нову Зеландію; 

– друге включає в себе країни з сильною європейським 

культурним впливом і значною роллю вихідців з Європи; сюди 

відносяться Росія, Латинська Америка і деякі держави 

Близького Сходу, в першу чергу Ізраїль; 
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– до третього кола входять країни, що були колоніями 

європейських метрополій і сприйняли багато із західних 

цінностей; це, перш за все, Індія, а також деякі країни Північної 

Африки, ПАР, низка азійських держав; 

– для країн четвертого кола здобуття незалежності стало 

скоріше проблемою, аніж досягненням – до них належить 

більшість африканських держав; 

– цілком окреме місце займають країни Азії – Японія, 

Корея, Тайвань, Малайзія і Сінгапур, які успішно копіюють 

західний спосіб життя, зберігаючи при цьому власну систему 

цінностей, а також мусульманські країни, які до цього дня 

залишаються малозрозумілими вихідцям із Заходу [11]. 

Варто наголосити, що при спробах розглянути такий 

яскравий феномен як глобалізація, було напрацьовано три 

основних теоретичних підходи: імперіалізм, теорія залежності 

та теорія світової системи. Ці три класичних підходи до 

розуміння глобалізації можуть вважатися класичними, але це, 

звичайно, не всі теорії, які були запропоновані. Існує ще цілий 

ряд таких теорій, як, наприклад, теорія модернізації, теорія 

стадій зростання, концепція взаємозалежності національних 

господарств, концепція рівного партнерства тощо. Розглянемо 

деякі з них. 

Теорія імперіалізму. Теорія імперіалізму вперше була 

запропонована англійським вченим Дж. Гобсоном [12]. 

Засновниками цієї теорії також вважають О. Бауера та Р. 

Гильферинга [13]. 

Теорії імперіалізму та неоколоніалізму пояснюють 

структуру світу як боротьбу між  провідними державами за нові 

ринки збуту, джерела сировини, галузі вкладання капіталу, за 

посилення їх культурного та політичного впливу.  

Робота Гобсона була опублікована на початку 1900-х рр., 

під час «боротьби за Африку» між західними державами. На 

думку Гобсона, колоніалізм став наслідком спроб знайти нові 

ринки для інвестицій, так як можливості західного виробництва 
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перевищували можливості вигідної реалізації на власних ринках 

[12]. Відповідно до його теорії, більшість населення може 

дозволити собі купити лише відносно невелику частину 

товарів,що виробляються, тому весь час існує гостра 

необхідність як у нових ринках збуту, так і у шляхах 

здешевлення виробництва шляхом пошуків дешевої сировини та 

робочої сили в інших частинах світу. Термін імперіалізм, в 

розумінні Гобсона, означав прагнення завоювати та поработити 

інші народи, і одним із проявів цього прагнення був імперіалізм 

– спрямована назовні експансія [там само]. 

Цей процес сприяв як економічному розвитку західних 

країн, так і збіднінню більшої частини решти світу, так як з не 

індустріальних регіонів викачувалися ресурси. 

Неоімперіалізм. Пізніші автори, скориставшись ідеями 

Гобсона, створили теорію неоімперіалізму [11]. Об’єктом 

їхнього дослідження є сучасне суспільство. Старі колоніальні 

імперії, на кшталт Британської, зникли, практично всі 

колоніальні райони стали країнами з самостійним управлінням. 

Однак, як стверджують прихильники цієї теорії, індустріальні 

держави зберігають контроль над рештою світу завдяки своєму 

лідерству у світовій торгівлі, впливу потужних корпорацій, які 

діють у глобальному масштабі. Західні країни здатні зберігати 

своє привілейоване становище безкінечно довго, контролюючи 

всі галузі сучасного суспільного розвитку. 

Теорія залежності. З теорією неоімперіалізму нерозривно 

пов'язаний інший підхід, що отримав назву теорії залежності. 

Він був вперше сформульований у результаті аналізу ситуації, 

що виникла у Південній Америці. Відповідно до теорії 

залежності, світова спільнота розвивалася нерівномірно, у 

результаті чого ядро індустріального світу (США, Європа, 

Японія) відіграє домінуючу роль, а країни третього світу 

знаходяться у залежності від цього ядра. Причини та природа 

такої залежності обумовлюються тим, на якій стадії знаходився 

процес колонізації конкретної країни і хто її проводив. 
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Залежність, як правило, полягає у тому, що економіка країн 

третього світу базується на виробництві товарних культур для 

розвинених країн. 

Наприклад, Бразилія була і залишається найбільшим 

виробником та експортером кави. В якості інших товарних 

культур можна назвати цукор, каучук та банани (звідси  

походить принизлива назва «бананові республіки», що 

закріпилася за нестабільними регіонами Південної Америки 

завдяки тим, хто проводить різницю між ними та 

процвітаючими регіонами Півночі). Ведення сільського 

господарства виключно традиційними методами,а також 

вирощування товарних культур на експорт завадило розвитку у 

південноамериканських країнах сучасного промислового 

виробництва. По мірі того, як вони все далі відстають від 

індустріальних держав Європи та Північної Америки та 

потрапляють в залежність від їх постачань промислових товарів, 

у цих країнах починається стагнація.  

Економіст Андре Гундер Франк по відношенню до 

еволюції країн третього світу застосував вислів «розвиток 

недорозвиненості». Ці країни, як він вважає, збідніли саме у 

результаті того, що вони займають підлегле становище по 

відношенню до індустріальних країн [14]. Індустріальні країни 

збагачувалися за рахунок третього світу, який вони самі ж і 

створили завдяки своїй колоніальній та неімперіалістичній 

політиці. 

Теорія залежності – або метатеорія залежності – набула 

найбільшої популярності у 1960 – 70 роки. Метатеорія 

залежності та периферійного розвитку була висунута групою 

латиноамериканських економістів та соціологів. Її засновник – 

відомий аргентинський економіст Рауль Пребіш [15]. 

Метатеорія ділиться на три напрями: залежної 

нерозвиненості, залежного розвитку та відтворення залежності. 

Вихідним моментом теорії є твердження про те,що 

капіталістична система у світовому масштабі одночасно 
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породжує економічний розвиток та слабко розвиненість на 

міжнародному, національному та локальному рівнях. 

Прихильники концепції залежної нерозвиненості стверджують, 

що капіталістична система сприяє недорозвиненості країн, що 

розвиваються і що справжній розвиток неможливий доти, аж 

поки ця система існує. Так, А. Франк стверджував, що 

метрополія присвоює економічний надлишок своїх сателітів та 

використовує його для свого власного розвитку. Сателіти ж 

залишаються слабко розвиненими, оскільки не мають доступу 

до свого ж надлишку, а також унаслідок поляризації суспільства 

та експлуататорських протиріч, які створюються та 

підтримуються метрополією всередині країни – сателіта. Ці 

протиріччя стимулюють процес розвитку метрополій та 

обумовлює процес «суброзвитку» сателітів [14]. 

Схема «сателізації» була заснована на моделі лінійної 

залежності, що призводило до абсолютизації залежності між 

країнами. Вона закривала теоретичну сферу для пояснення 

зростання та розвитку (навіть обмеженого), який відбувався у 

ряді країн. Певним виходом з цього стала концепція про 

відтворення чи зміну залежності, яка передбачає те, що деякі 

країни світової периферії чи їх сектори господарства, які 

знаходилися у залежності, можуть вийти з-під залежності. Дана 

концепція розглядає стратегії розвитку як такі, що 

субсидіюються з-за кордону. Ціна, яку платить той чи інший 

сектор господарства держав за подолання залежності, не варта 

того. Наприклад, міжнародна допомога тому чи іншому 

виробнику країни, що розвивається, може укріпити положення 

даного виробника на світових ринках, але вона ж може і 

загострити валютне становище країни унаслідок збільшення 

імпорту, що призводить до ще більшої залежності. 

Теорія світ-системи. Теорія світ-системи, запропонована 

Іммануїлом Валлерстайном, є найбільш складною спробою 

інтерпретації картини світової нерівності. За Валлерстайном, з 

16 століття аж до наших днів відбувався процес формування 
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системи глобальних економічних та політичних зв’язків, 

заснованих на експансії капіталістичної світової економіки. Ця 

система передбачає існування країн ядра, напів-периферії, 

периферії та зовнішньої арени. Держави ядра – це ті, у яких  

раніше всього виникли сучасні види підприємництва, а потім 

почався процес індустріалізації: Великобританія, Нідерланди, 

Франція і країни Північно-західної Європи, які приєдналися 

пізніше, наприклад, Німеччина. На території країн ядра 

зародилося промислове виробництво, виникли передові для того 

часу форми сільського господарства, сформувалися 

централізовані уряди [11]. 

Держави, розташовані на півдні Європи, навколо 

Середземного моря (такі, як Іспанія), стали напівпериферією 

країн ядра. Вони були пов'язані з північними країнами 

відносинами торгової залежності, але їхня економіка не 

розвивалася. Ще пару століть тому периферія - "зовнішня межа" 

світової економіки - проходила по східному краю Європи. З цих 

районів, наприклад з тих, де зараз розташована сучасна Польща, 

сільськогосподарські культури надходили безпосередньо до 

країн ядра. Значна частина Азії та Африки в той час належала 

до зовнішньої арени – її не зачіпали торговельні зв'язки, які 

формувалися в країнах ядра. У результаті колоніальної експансії 

та подальшої діяльності великих корпорацій, країни Азії та 

Африки були залучені в систему світової економіки. Сьогодні 

країни третього світу складають периферію великої світової 

системи, в ядро якої увійшли і придбали домінуюче становище 

Сполучені Штати і Японія. Валлерстайн стверджує, що оскільки 

країни ядра домінують у світовій системі, вони в стані 

організувати світову торгівлю так, щоб вона відповідала їхнім 

інтересам. Він згоден з прихильниками теорії залежності в тому, 

що країни першого світу придбали можливість експлуатувати 

ресурси країн третього світу у своїх власних цілях. Концепція 

містить також положення про державну залежності, згідно з 
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яким розрив між центром і периферією визначає основне 

протиріччя світової системи.  

Сьогодні глобалізація багатьом здається дуже 

привабливою і всеохоплюючою, однак поки що вона перебуває 

в початковій стадії, і передбачити всі її наслідки дуже складно. 

Але вже окреслилися деякі перші результати цієї нової системи 

світового устрою. Можна сказати, що її вплив на соціально-

економічні процеси і становище в окремих країнах і регіонах є 

неоднозначним. До позитивних рис глобалізації слід віднести 

зростання контактів і зв'язків між народами в області економіки; 

торгівлі, технології та культури. Протягом останніх 50 років 

середній прибуток на душу населення в світі виріс втричі. 

Світовий ВВП збільшився з 3 трильйонів до 30 трильйонів 

доларів. За останню чверть століття більш ніж на 10% зросла 

кількість людей, які досягли середнього рівня добробуту [16]. 
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Today, globalization has become one of the most influential 

forces that determine the future course of our planet as a whole. It 

applies to all areas of public life, including the economy, politics, 

social sphere, culture, the environment, security and others. 

Undoubtedly, globalization contains both positive and negative 

aspects. Its positive effects associated with the effect of competition 

http://left.ru/2005/9/frank126.phtml
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to which it inevitably and negative - with potential conflict, which it 

threatens. 

Whatever attitude to globalization supporters and its 

opponents, we must admit that it has clearly changed the global 

system, creating new problems and opening up new opportunities. 

One of the main issues related to the phenomenon of 

globalization, now is the question of who appears to benefit from 

globalization? 

Key words: globalization, competition, national economy, 

politics, culture, interdependence, sovereignty, state development. 

Сегодня глобализация стала одной из самых влиятельных 

сил, которые определяют дальнейший ход развития нашей 

планеты в целом. Она касается всех сфер общественной 

жизни, включая экономику, политику, социальную сферу, 

культуру, экологию, безопасность и тому подобное. 

Несомненно, глобализация содержит как положительные, так 

и отрицательные аспекты. Ее положительное влияние связан с 

эффектом конкуренции, к которой она неизбежно приводит, а 

отрицательный - с потенциальными конфликтами, которыми 

она угрожает. 

Как бы ни относились к глобализации ее противники и 

сторонники, нужно признать, что она уже явно изменила 

мировую систему, порождая новые проблемы и открывая 

новые возможности. 

Одним из основных вопросов, связанных с феноменом 

глобализации, в настоящее время является вопрос о том, кто 

оказывается в выигрыше от глобализации? 

Ключевые слова: глобализация, конкуренция, национальная 

экономика, политика, культура, взаимозависимость, 

суверенитет, государство, развитие. 
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РОЛЬ КАНАДСЬКОЇ ДИПЛОМАТІЇ У ВЕЛИКІЙ 

ДВАДЦЯТЦІ (G20) 

У статті проаналізовано роль і позицію Канади у 

створенні Великої двадцятки (G20), досліджено значущість 

цієї діяльності для Канади зокрема та її латиноамериканських 

партнерів і світу в цілому. 

Акцентовано увагу на лідерстві Канади на початкових 

етапах створення форуму міністрів фінансів і керівників 

центральних банків G20 та визначено її роль як члена-

засновника в саміті G20. Аргументовано значущість 

проведення четвертого саміту голів держав й урядів Групи 

двадцяти в Торонто (26–27 червня 2010 року), зокрема як 

доказу того, що G20 підвищує глобальний статус і вплив 

Канади, порівняно з її статусом у G8.  

Проаналізовано пріоритети зовнішньої політики прем’єр-

міністра Канади Стівена Харпера щодо G20. 

Ключові слова: Канада, Велика двадцятка (G20), Велика 

вісімка (G8), Група семи (G7), прем’єр-міністр Стівен Харпер, 

Пол Мартін, фінансова криза, Торонто, саміт. 

Велика двадцятка – група двадцяти міністрів фінансів і 

керівників центральних банків 20 економік (дев’ятнадцять з 

найбільших економік світу та Європейського Союзу) – стала 

ефективним центром управління у світі, в економічній і, 

останнім часом усе частіше, у соціальній сфері, і навіть у сфері 
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розвитку й безпеки. Варто зазначити, що своїм створенням ця 

група здебільшого завдячує Канаді, оскільки Пол Мартін 

(прем’єр-міністр Канади від 12 грудня 2003 до 6 лютого 2006 

року) був її провидцем і співзасновником як очільник 

міжнародного форуму міністрів фінансів 1999 року і прибічник 

формату зустрічі на вищому рівні під час перебування на посаді 

прем’єр-міністра Канади. Рішення про організацію G20 було 

ухвалене на зустрічі міністрів фінансів і голів центральних 

банків країн Групи семи (G7) у Вашингтоні 25 вересня 1999 

року. Ідея створення Групи двадцяти обумовлена ухваленим на 

зустрічі лідерів Великої сімки в Кельні в червні 1999 року 

рішенням встановити неформальний механізм для діалогу щодо 

ключових питань економічної і фінансової політики між 

системоутворювальними країнами світу з метою досягнення 

стабільного і стійкого зростання світової економіки на благо 

всіх країн. Засновницька конференція міністрів фінансів і 

керівників центральних банків Групи двадцяти відбулася 15–16 

грудня 1999 року в Берліні [7].  

Нагадаємо, що членами двадцятки є Австралія, Аргентина, 

Бразилія, Великобританія, Німеччина, Індія, Індонезія, Італія, 

Канада, Китай, Корея, Мексика, Росія, Саудівська Аравія, США, 

Туреччина, Франція, ПАР, Японія і Європейський Союз. Серед 

постійних учасників зустрічей двадцятки варто виділити МВФ, 

Європейський центральний банк і Світовий банк [2]. 

Чинний прем’єр-міністр Канади Стівен Харпер (від 6 

лютого 2006 року) відіграв значну роль у роботі саміту 2008 

року. Він приймав четвертий саміт голів держав й урядів Групи 

двадцяти в Торонто (26–27 червня 2010 року), який був 

присвячений світовій фінансовій кризі. Сприйняття Канадою 

G20 як клубу «системно значущих держав», які реалізують 

«компетентний суверенітет», об’єднало її в тісній співпраці з 

Іспанією, Мексикою, Бразилією і навіть з Аргентиною [10].  

Пріоритети Стівена Харпера щодо G20 (зростання за 

рахунок приватного сектору, фінансова відповідальність, 
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зважене фінансове регулювання, лібералізація торгівлі і 

спрямування зовнішньої політики на Європу, Південну й 

Північну Америку) створили спільну платформу з лідерами 

Іспанії, Мексики та Бразилії як у межах зустрічей лідерів G20, 

так і за її межами. 

Членство Канади у Великій двадцятці (G20) важливе в 

кількох аспектах: задля розуміння і пояснення здійснення 

управління G20 і задля ведення канадської зовнішньої політики. 

Канада як член Великої вісімки (G8) виступала співзасновником 

ширшої G20 на рівні міністрів фінансів і керівників 

центральних банків 1999 року. Це демонструє, як і наскільки 

ефективно може бути збільшена роль організаційних центрів 

глобального управління, як вони можуть зміцнюватись або 

замінюватись, якщо необхідно охопити ресурси і засвідчувати 

пріоритети держав, роль яких на міжнародній арені невпинно 

зростає. 

Роль канадської дипломатії у Великій двадцятці також 

виступає основним показником того, чи змінила Канада власний 

статус як держави, що набуває значущості у світі, на державу – 

визнаного лідера в мінливому світі. Членство Канади в цій 

ексклюзивній групі найвпливовіших лідерів системно значущих 

країн світу свідчить про те, що Канада набула визнаного статусу 

«основного гравця». Але, щоб відповідати йому, Канада 

повинна також використовувати власний статус у G20 для того, 

щоб взяти на себе ініціативу відповідно до власних 

національних інтересів та основних національних цінностей, 

сумісних з будь-якою групою держав, щодо забезпечення 

бажаних результатів, а також для того, щоб G20 надійно 

формувала світовий порядок у цілому. 

Позиція Канади в G20 уже давно стала предметом 

дискусій серед трьох конкуруючих шкіл теоретичної думки. 

Так, перша школа виступає прибічником G8, зважаючи на 

досвід і перспективи у ньому. Не заперечуючи повністю 
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значущості G20, її члени стверджували, що Канада може 

якнайкраще забезпечити свої переваги, працюючи в меншій, 

згуртованішій, випробуваній часом групі, яка об’єднує 

атлантичних і тихоокеанських партнерів, однодумців з питань 

демократичних цінностей тощо. Представники цього напрямку 

зазначають, що 2010 року Канада зуміла протистояти критиці з 

боку деяких партнерів з G20 через проведення в цій країні 

саміту G8 (Канада 2010 року також головувала в G8), який 

відбувся напередодні саміту G20 у невеликому місті Хантсвілл 

(провінція Онтаріо), довівши, що вона здатна провести їх 

успішно [9]. 

Друга школа допускає, що G8 мала важливе значення для 

успіху Канади у Великій двадцятці. Її представники 

наголошували, що 1999 року міністр фінансів Канади Пол 

Мартін (від 1993 до 2002 року) і міністр фінансів Сполучених 

штатів Америки Лоуренс Саммерс (від 1999 до 2001 року) 

скористалися впливом на міністрів фінансів Великої сімки і 

самітом Великої вісімки, аби створити G20. Вони зазначали, що 

G7 (США, Канада, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, 

Японія), у тому числі G8 (США, Канада, Німеччина, Велика 

Британія, Франція, Італія, Японія і Росія, яка була виключена зі 

списку G8 після анексії Криму 24 березня 2014 року) відіграли 

важливу роль, надаючи Канаді можливість бути лідером 

глобальної системи фінансового управління під час фінансової 

кризи 90-х років ХХ століття. Безумовно, Стівен Харпер 

скористався нагодою на офіційному обіді щодо відкриття саміту 

2010 року, який було проведено в курортному регіоні Мускока 

(250 км від Торонто), щоб сприяти досягненню консенсусу 

щодо питання середньотермінової податково-бюджетної 

консолідації, що стало основним складником успіху саміту G20 

в Торонто наступного дня. Лідери 20 країн із найпотужнішими 

економіками світу обговорили проблеми державного боргу та 

бюджетного дефіциту, зобов’язалися скоротити бюджетні 

дефіцити вдвічі протягом наступних трьох років, мотивуючи це 
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світовою кризою; ядерні програми Ірану та Північної Кореї, 

спільну боротьбу з тероризмом тощо [10]. 

Представники третьої школи теоретичної думки вважали, 

що G20 є, передусім, винятковим світовим форумом, завдяки 

якому Канада може здійснювати і здійснює вплив на світ. 

Виникає потреба об’єднати на засадах рівності нову групу 

«системно значущих держав», які здійснюють значно більший 

вплив на ситуацію у світі, задля укладання ефективних і 

законних угод світового рівня і забезпечення їх виконання. 

Вони також стверджували, що Пол Мартін на посаді прем’єр-

міністра Канади боровся за те, щоб створити саміт G20, який 

«сприяв би відкритішому і продуктивнішому діалогу Північ-

Південь» [9]. Вони зазначали, що й окремі особистості, й уряди 

можуть досягти конкретних результатів, перевершивши 

можливості своїх країн, як це зробила Канада в G20, 

забезпечивши повноправне членство в цьому форумі таких 

близькосхідних країн, як Туреччина й Саудівська Аравія. Ці 

суперечливі твердження й аргументи свідчать про відсутність 

систематичного і теоретично-обгрунтованого аналізу причин, 

які сприяли успіхам Канади в G8 і G20. 

Загальновизнаним фактом є те, що в управлінні G20 

Канада є впевненим лідером. Канада пройшла шлях від країни, 

що не була представлена на форумі міністрів фінансів G5 1973 

року, на першому саміті G6 1975 року, до ініціатора і 

співзасновника форуму міністрів фінансів G20 1999 року і його 

інституційно та ідейно впливового очільника від 1999 до 2001 

року. Як співзасновник і куратор Канада започаткувала нові 

критерії членства G20 – «системна значущість», – її визначним 

досягненням стала ідея «глобалізації, що приносить користь 

усім», а згодом і концепція «компетентного суверенітету» як 

нові принципи, які необхідні для ефективного управління в усе 

взаємозалежнішому світі [12]. Ініціатива Канади 2004–2005 

року щодо переведення G20 на рівень лідерів держав створила 
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платформу на майбутнє і дозволила сформувати коаліцію, яка 

забезпечила переможний вибір групи у відповідь на світову 

фінансову кризу 2008 року. Канада стала членом-засновником 

Першого саміту G20 2008 року і була вперше вповноважена  як 

третя країна (після «імперій старого світу» – Сполучених 

Штатів і Великої Британії) провести саміт, який став постійним 

пріоритетом як економічний форум серед його членів. Саміт у 

Торонто в червні 2010 року в дійсності визначив відносини між 

G20 і G8, який також проводився напередодні в Канаді в 

Мускока. Незабаром головний банкір Канади очолив Раду з 

фінансової стабільності (FSB), на відміну від МВФ і Світового 

банку, яких, починаючи з 1944 року, очолювали лише європейці 

та американці [8].  

Завдяки такій сильній позиції Канади в G20 вплив держави 

виявився надзвичайно важливим і сприяв набуттю G20 статусу 

провідника зростаючої ефективності управління у світі. Від 

самого початку самітів G20 Канада була лідером упровадження 

ефективних методів фінансового регулювання і нагляду, 

податкової консолідації, лібералізації торгівлі і відповідальності 

за дотримання зобов’язань. Саміт Великої двадцятки в Торонто 

дозволив успішно стримати першу хвилю фінансової кризи, яка 

розпочалась у Європі завдяки плану середньострокової 

податково-бюджетної консолідації, що зрештою дає впевненість 

учасникам ринку, що жодну європейську країну не спіткає доля 

Греції і, відповідно, криза не вийде за межі Європи [6]. 

Канада використала дипломатію в межах G20 для 

управління своєю внутрішньою політикою, виконання власних 

зобов’язань у межах міжнародних форумів і в цьому сенсі стала 

прикладом для інших країн. У G20 Канада змогла гнучко 

поєднати роботу коаліцій з конкретних питань, щоб дозволити 

взаємодію розвинених країн і країн, що розвиваються, для 

досягнення всіма учасниками власних цілей. У вирішенні 

найрізноманітніших питань (від лібералізації обліку статутного 

капіталу до впровадження глобального банківського податку) 
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вона часто покладалася на рішення коаліції країн, що стрімко 

розвивалися [1]. 

У цьому важливу роль відіграли три латиноамериканські 

учасники форуму та Іспанія. Ідея і створення G20 за ініціативи 

Канади стали виявом її нової ідентичності як країни 

американського континенту. Канада стала свідком того, як 

Мексика, також член Північноамериканської зони вільної 

торгівлі (НАФТА), потерпають від фінансової кризи в грудні 

1994 року і як страждає від цього бюджет Канади і її валюта, 

яку Wall Street Journal назвав «північним песо». Вона також 

усвідомлювала необхідність рятувати від кризи Бразилію 

восени 1998 року і допомагати Аргентині 2001 року. Роль 

Канади в G20 значною мірою визначалась участю її міністра 

фінансів Пола Мартіна у Форумі міністрів фінансів західної 

півкулі [9]. 

Приймаючи саміт у Торонто саме тоді, коли G20 

переходила від американського до європейського етапу кризи, 

Канада запропонувала взяти у ньому участь й Іспанії. У цьому 

контексті варто зазначити, що Канада з Іспанією та її 

латиноамериканськими партнерами стурбовані тим, що 

можливості без взаємодії в розрахунково-обліковій сфері й 

надалі не допускатимуть ці країни до участі в глобальних 

форумах з управління, а це не сприятиме ефективному 

управлінню у взаємопов’язаному світі ХХІ століття. Отже, 

Канада, Іспанія, а також їх латиноамериканські партнери від 

початку були єдиними в G20, ефективно співпрацюючи над 

такими ключовими питаннями, як дефіцит і контроль боргу, 

зміцнення фінансової нормативно-правової бази, лібералізація 

торгівлі, справедливе оподаткування та фінансування 

тероризму. Саміт G20 продемонстрував солідарність Канади та 

Іспанії і сприяв поглибленню їх ширшого партнерства як 

ключових членів нової торгової угоди між Канадою та Європою 

у межах Європейського банку реконструкції та розвитку (ЕБРР), 
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Організації безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) та 

Організації Північноатлантичного договору (НАТО), їх 

готовність відстоювати права і захистити цивільне населення в 

Афганістані й Лівії. Канада і її латиноамериканські партнери 

продовжують співпрацю в самітах Північної та Південної 

Америк (діалог НАФТА-МЕРКОСУР), Організації 

американських держав, Міжамериканському банку розвитку і в 

межах низки двосторонніх угод про вільну торгівлю, які уклала 

Канада [8]. 

Досягнення Канади у створенні G20 для Канади, її 

латиноамериканських партнерів і світу зокрема можна системно 

оцінити в термінах ефективності на основі таких параметрів 

установ саміту. За першим параметром внутрішньополітичного 

управління Канада використовувала дипломатію в G20, щоб 

забезпечити свою політику і політичні цілі всередині країни. За 

основним критерієм досягнень конкретних країн, згаданих у 

колективних комюніке, Канада з трьома заліковими балами 

посідає п’яте місце серед 20 членів після восьми зустрічей на 

вищому рівні. Зазначимо, що попереду Канади опинилися 

Китай, Італія, Саудівська Аравія та Південна Африка з чотирма 

заліковими балами кожна, а на одному рівні з нею – Японія, 

Мексика, Росія, Сполучені Штати Америки та Європейський 

Союз з трьома заліковими балами кожен. Бразилія здобула два 

залікових бали, а Аргентина – жодного. Показники Канади 

відображають позитивну динаміку – усі її залікові бали здобуті 

ще із саміту в Сеулі, у листопаді 2010 року і пізніше [10]. 

Значно помітнішим став успіх Канади на першому 

широковідомому Вашингтонському саміті, який відбувався 14–

15 листопада 2008 року в період фінансової кризи. Цей саміт 

надав лідерам можливість переглянути колишні позиції на 

міжнародному рівні, насамперед, щодо податково-бюджетного 

стимулювання. Стівен Харпер – відомий фінансовий 

консерватор – здобув перемогу у федеральних виборах 14 

жовтня 2008 року в Канаді завдяки обіцянці, що в Канаді ніколи 
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не буде дефіциту бюджету. Він використав рішення G20 як 

виправдання післявиборчого ходу свого консервативного уряду, 

коли Канаді необхідно було зробити власний внесок у 

податково-бюджетне стимулювання, яке схвалив 

Вашингтонський саміт. У тронній промові від 19 листопада 

2008 року Харпер визначив державну політику Канади, ішлося 

про саміт G20 у Торонто, але не згадувався саміт G8 у Маскоці, 

який відбувся раніше. Рейтинги С. Харпера, за даними 

опитувань громадської думки,  цього часу зросли [11]. 

На саміті 2010 року в Торонто Канада продемонструвала 

високий результат. Лідери Великої двадцятки оприлюднили 

декларацію, у якій постановили скоротити свої бюджетні 

дефіцити на 50 відсотків до 2013 року і поступово зменшити 

державний борг до 2016 року, засвідчили наміри робити 

«узгоджені дії для підтримки економічного підйому, створення 

робочих місць і досягнення впевненішого, стійкішого і 

збалансованішого зростання» [8]. 

Прем’єр-міністр Канади Стівен Харпер зазначив, «хоча 

світова економіка потребує додаткових державних вливань, 

країни повинні впорядкувати свої державні бюджети», і звернув 

увагу на те, що учасники саміту поставили перед собою «чітку 

історичну мету» – домогтися скорочення державного боргу і 

стабілізувати співвідношення боргу до ВВП [9].  

Саміт у Торонто привернув увагу всередині країни і 

значно підвищив рейтинги Канади. Громадська підтримка 

Харпера зросла від 29 відсотків напередодні саміту до 31 

відсотку після нього завдяки тому, що країна здобула два 

залікові бали. Хоча це було і незначне підвищення, Харпер був 

єдиним лідером країни-члена G7, рейтинг якого зріс. Саміт 

тривав два дні. Ключові теми обговорювалися другого дня, 

зокрема: боротьба з наслідками світової кризи, фінансове 

регулювання, низка міжнародно-політичних питань тощо. 
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За даними канадських ЗМІ, проведений саміт виявився 

загалом сприятливим для країни-господаря. Здебільшого 

канадські кореспонденти наголошували на тому, що, завдяки 

зусиллям С. Харпера, саміт набув належного 

макроекономічного підходу і правильної ідеї. Журналіст Ендрю 

Койн зазначив, що G20 перейшла на канадську модель, ідеально 

завуалізувавши це у заголовку: «Саміт схвалює те, що господар 

робить і відстоює» [11]. Менш ніж через рік після саміту в 

Торонто, у межах передвиборної кампанії напередодні 

загальних виборів у Канаді 2 травня 2011 року, роль Харпера в 

організації саміту в Торонто постійно згадувалась, зазвичай, у 

телевізійних дебатах між кандидатами. На виборах головний 

критик Харпера щодо саміту в Торонто, лідер Ліберальної партії 

Канади Майкл Ігнатьєв і його партія перемістилися з другого на 

третє місце, значно втративши в рейтингах. Консервативний 

уряд Харпера вперше здобув більшість. 

Другий аспект – обговорення з метою прийняття рішень – 

значною мірою визначався особистою роллю Харпера в 

організації обговорення. Як економіст, він зумів сформулювати 

основні позиції чітко, виразно, достовірно й лаконічно. За його 

ініціативи саміт у Торонто набув форми відкритішої дискусії 

керівників держав. Це сприяло оптимізації прийняття рішень, 

хоча виконавчий директор МВФ увесь час залишався перед 

аудиторією, стверджуючи, що всі обговорені питання 

стосувались МВФ [5]. 

На третьому етапі під час вибору напрямку, затверджуючи 

встановлені принципи й норми, Канада внесла декілька 

важливих пропозицій, які визначили структуру і 

функціонування G20. Першою була розробка критерію 

«системної значущості», заснованого на залученні до зв’язків і 

потенціалі як визначального критерію відбору членів групи. 

Друга пропозиція, висловлена ще на першому засіданні в 

Берліні 1999 року, але підтримана на другому в Монреалі 2000 

року, передбачала визнання глобалізаційної діяльності на благо 
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всіх і сприяння фінансовій стабільності як основної мети 

організації. У третій, починаючи з виступу Харпера на Першому 

саміті, пропонувалося розробляти стратегії виходу від самого 

початку, одночасно зі стратегіями стимулювання інтенсивного 

зростання, – і ця пропозиція набула підтримки лідерів. 

Наприкінці вересня 2009 року на саміті в Піттсбурзі керівним 

напрямком для саміту в Торонто і всіх подальших було 

запропоновано концепцію свідомого суверенітету як підхід, 

який держави-члени повинні прийняти за основу своєї співпраці 

в G20 [8]. 

На четвертому етапі прийняття рішень Канада домоглася 

закріплення кількох ключових зобов’язань, які вона 

відстоювала. Це також допомогло запобігти прийняттю кількох 

пропозицій, проти яких вона виступала. Її видатним 

досягненням стало прийняття на саміті в Торонто зобов’язання 

щодо бюджетної консолідації з жорсткими цільовими 

показниками і часовими термінами – скорочення на половину 

дефіциту бюджету у відсотках від валового внутрішнього 

продукту (ВВП) до 2013 року і зупинення зростання боргу у 

відсотках від ВВП до 2016 року. Вона також у звичайному 

порядку отримала бажане антипротекціоністське законодавство 

і незабаром домоглася відшкодування за порушення. У Лондоні 

2009 року Канада превентивно припинила санкції проти 

офшорних зон (країн із низькою ставкою оподаткування), що 

могло б зашкодити партнерам Канади із Співдружності в 

Карибському басейні. Пізніше вона блокувала пропозицію щодо 

введення податку Світового банку [5]. 

За даними 107 наявних експертних оцінок, дотримання 

членами їхніх пріоритетних зобов’язань, прийнятих на перших 

семи зустрічах на вищому рівні, на тлі загального середнього 

показника в 71 %, показник Канади становив 82 %, Мексики – 

66 %, Бразилії – 67 %, Аргентини – 51 %, Європейського Союзу 

– 83 %, а Сполучених Штатів – 77 %. Варто наголосити, що 
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показник дотримання Канадою своїх зобов’язань завжди був 

набагато вищим за середній для кожного саміту. Він становив 

88 % для Вашингтонського саміту, 75 % – для Лондонського, 80 

% – для саміту в Піттсбурзі, 88 % – для саміту в Торонто 

(поступившись тільки постраждалим від кризи країнам ЄС, які 

виконали 90 %), 81 % – для саміту в Сеулі, 87 % для саміту в 

Каннах (який проводив франкомовний побратим Канади, її 

європейська сусідка Франція) і 88 % – для саміту в Лос-Кабос. 

Традиційно низька результативність Мексики різко зросла на 

час саміту в Каннах і сягнула 84 %, а в Лос-Кабос, де вона 

приймала саміт, – до 85 %. Бразилія почала зростання такими ж 

темпами, хоча із дещо мінливішими тенденціями, порівняно із 

самітом в Торонто. Аргентина, за показниками виконання 

зобов’язань, серед своєї групи посідає нижчі рядки списку [12]. 

У наступному аспекті формування глобального управління 

Канада також досягла помітних успіхів. У G20, на відміну від 

G8, ніколи не було інституційного компонента, у якому Канада 

не брала б повноцінну участь від самого початку. Зокрема, 

починаючи з 1999 року, Канада заснувала й очолила і форум 

міністрів фінансів і керівників центральних банків G20, ідея 

щодо формування якого виникла ще в G8, поставивши тим 

самим Мексику, Бразилію й Аргентину на однаковий рівень, 

щоб утворити свого роду новий центр глобального 

економічного управління від самого початку. У канадському 

Монреалі в жовтні 2000 року відбулася друга зустріч на рівні 

міністрів. Канада також продемонструвала готовність провести 

в Оттаві у листопаді 2001 року Третій саміт, у зв’язку з тим, що 

призначене раніше місце проведення не може прийняти цей 

форум через теракти 11 вересня. На відміну від Міжнародного 

валютно-фінансового Комітету МВФ Канада невдовзі змогла 

довірити головування на форумі перспективним країнам, які не 

були членами G8, – спочатку Індії 2002 року, а потім – Мексиці 

2003 року. 
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Після проведення саміту Великої двадцятки в 

американському Піттсбурзі  24 вересня 2009 року головною 

темою, яку обговорювали президенти країн і міжнародних 

організацій, була фінансова криза та проблеми клімату. Лідери 

держав з нетерпінням чекали на проведення двох самітів у 

наступному році, незважаючи на те, що фінансово-економічна 

криза почала вщухати. Ці два саміти було проведено Канадою, а 

потім Південною Кореєю (саміт Великої двадцятки в Сеулі 11–

12 листопада 2010 року). На офіційному рівні Канада стала 

співголовою на Вашингтонському саміті центральної робочої 

групи G20 щодо фінансової реформи, а у Піттсбурзі – нової 

центральної Рамкової робочої групи [8]. 

Поза межами G20 Канада відігравала ключову роль у 

формуванні відносин з аналогічними багатосторонніми 

установами на вищому рівні. Канада також ініціювала 

створення Форуму фінансової стабільності (FSF), який більшою 

мірою сформувався у складі членів G7 1999 року. Вона 

підтримала його розширення щодо масштабів G20 і більшу 

інституціоналізацію у форматі Ради фінансової стабільності 

(FSB) 2009 року, таким чином, надаючи Іспанії, Мексиці, 

Бразилії та Аргентині членство в цій раді. Голова центрального 

банку Канади очолив Раду фінансової стабільності 4 листопада 

2011 року. 

Література 

1.Велика двадцятка вжила заходів [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/news/ 49d4e999ac461/ 

2.Велика двадцятка збільшить фінанси МВФ для боротьби з 

кризою [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.newsru.ua/arch/finance/14mar2009/dvadczetka.html 

3.Велика двадцятка оголосила себе регулярним головним 

форумом [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.epravda.com.ua/news/4abf63bec706a/ 

http://www.epravda.com.ua/news/


Роль канадської дипломатії у Великій двадцятці (G20) 

 

155 

  

4.Лідери G20 підписали дорожню карту [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.newsru.ua/finance/ 

16nov2008/karta.html 

5.Міністри фінансів G20 обговорять у Лондоні заходи для 

боротьби з кризою і реформування МВФ [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://www.newsru.ua/finance/13mar2009/ 

g20.html 

6.Семенченко О. Велика двадцятка обіцяє допомагати 

економіці до її повного одужання [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.radiosvoboda.org/content/article/ 

7.1815015.html 

8.Сьоме Г., Бондаренко Т. Рятівники світу: велика вісімка чи 

велика двадцятка? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.deutsche-welle.com/dw/article/0,,4459677,00.html 

9.An Opportunity for Growth: Canada’s Internet Economy Lags 

Our G-20 Counterparts [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:http://www.cantechletter.com/2014/10/opportunity-growth- 

anadas-internet-economy-lags-g-20-counterparts/ 

10.Every G20 nation wants to be Canada [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://www.reuters.com/article/2009/09/ 

26/columns-us-g20-canada-advantages-idUSTRE58P05Z20090926 

11.Harper arrives at G20 summit as Russia flexes military 

muscles [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.cbc.ca/news/world/harper-arrives-at-g20-summit-as-

russia-flexes-military-muscles-1.2836243 

12.Prime Minister Harper Denies Colonialism in Canada at G20 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://archive.newswire.ca/en/story/534215/prime-minister-harper-

denies-colonialism-in-canada-at-g20 

13.First Nation Leaders Stunned By Harper’s G-20 

Remarks[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.firstnationsdrum.com/2009/10/first-nation-leaders-

stunned-by-harpers-g-20-remarks  

http://www.newsru.ua/finance/
http://www.newsru.ua/finance/13mar2009/
http://www.radiosvoboda.org/content/article/
http://www.deutsche-welle.com/dw/article/0,,4459677,00.html
http://www.cantechletter.com/2014/10/opportunity-growth-%20anadas-internet-economy-lags-g-20-counterparts/
http://www.cantechletter.com/2014/10/opportunity-growth-%20anadas-internet-economy-lags-g-20-counterparts/
http://www.reuters.com/article/2009/09/
http://www.firstnationsdrum.com/2009/10/first-nation-leaders-stunned-by-harpers-g-20-remarks
http://www.firstnationsdrum.com/2009/10/first-nation-leaders-stunned-by-harpers-g-20-remarks


І.І. Судак 

 

156 

 

The article has analysed Canada’s role and its attitude to the 

creation of G20, investigated the importance of this activity for 

Canada in particular, for its partners in Latin America and for the 

world in general. 

It is focused on the Canada leadership on the initial stages of 

the creation of forum of Ministers of Finance and heads of G20’s 

central banks, and defined its role as a foundation member in the 

summit G20. The article gives reasons for the importance of holding 

the fourth summit of G20 heads of states and governments in 

Toronto ( June  26–27, 2010), which proves that G20 raise the 

universal profile and influence of Canada in comparison with its 

profile in G8. 

The article analyzes the priorities of foreign policy of 

Canadian prime-minister Stephen Harper concerning G20.  

Key words: Canada, G20, G8, G7, Prime Minister, Stephen 

Harper, Paul Martin, financial crisis, Toronto, summit. 

В статье проанализирована роль и позиция Канады в 

создании Большой двадцатки (G20), исследовано значимость 

этой деятельности собственно для Канады и ее 

латиноамериканских партнеров и мира в целом. 

Акцентировано внимание на лидерстве Канады на 

начальных этапах создания форума министров финансов и 

руководителей центральных банков G20, а также определена 

ее роль как члена-учредителя в саммите G20. Аргументировано 

значимость проведения четвертого саммита глав государств и 

правительств Группы двадцати в Торонто (26–27 июня 2010 

года), в частности как доказательства того, что G20 

повышает глобальный статус и влияние Канады по сравнению 

с ее статусом в G8. 

Проанализированы приоритеты внешней политики 

премьер-министра Канады Стивена Харпера по G20. 
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кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного 

права та порівняльного правознавства Київського 

міжнародного університету 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИТЯГНЕННЯ ДО 

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ДЕРЖАВ ЗА СКОЄННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗЛОЧИНІВ У 

РЕТРОСПЕКТИВІ СТОРІЧЧЯ ГЕНОЦИДУ 

ВІРМЕНСЬКОГО НАРОДУ 

У статті автор розглядає проблеми притягнення до 

міжнародно-правової відповідальності Туреччини за 

міжнародний злочин у ретроспективі сторіччя подій 1915 року, 

які визнані більшістю країн світу як геноцид вірменського 

народу, і висвітлює основні аспекти, відповідно до яких це є 

необхідною умовою збереження системи міжнародного права 

як підсистеми міжнародних відносин. Автор проводить аналіз 

проблеми зворотної дії положень Конвенції про попередження 

злочину геноциду та покарання за нього 1948 року, в аспекті 

притягнення до відповідальності за події 1915 року. 

Ключові слова: міжнародно-правова відповідальність 

держав, злочин геноциду, відповідальність за скоєння 

міжнародних злочинів, ретроактивна дія, сатисфакція, 

компенсація, реституція.   

Основою міжнародного правопорядку є дотримання 

міжнародно-правових норм та у випадку їх порушення гарантія 

міжнародно-правової відповідальності держави-порушника. В 

умовах сучасних реалій важко переоцінити важливість для 
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спроможності існування системи міжнародного права 

забезпечення несення відповідальності за порушення 

імперативних норм міжнародного права та скоєння 

загальновизнаних міжнародних злочинів. У даній статі 

пропонується аналіз основних проблем у сфері притягнення до 

міжнародно-правової відповідальності держав за скоєння 

міжнародних злочинів з огляду на сторіччя винищення 

вірменського народу в Османській Імперії 1915 року, яке відоме 

як перший геноцид двадцятого століття, і визначення підстав 

для міжнародно-правової відповідальності Туреччини перед 

сучасною Вірменією та вірменським народом за скоєння 

найтяжчого міжнародного злочину. 

Тема відповідальності за злочин геноциду та покарання за 

нього неодноразово досліджувалася як на національному, так і 

на міжнародному рівні. Можна виокремити праці таких учених, 

як Барсегов Ю.Г., Блищенко І.П., Буткевич В.Г., Буроменський 

М.В., Галенська Л.М., Мюллерсон Р.А., Решетов Ю.О., 

Тимченко Л.Д., Трайнін О.М., Тункін Г.І., Ушаков Н.А., 

Черниченко С.В., Бассіуні М.,   Броунлі Я., Верле Г., Грефрет Б., 

Камінга М., Кассезе А., Купер Л., Ліпман М., Мерон Т., 

Робінсон Н., Фархад М., Фердросс А., Шабас У., Шоу М. та ін. 

Мета статті полягає в загальному аналізі актуальних 

проблем притягнення до міжнародно-правової відповідальності 

держав за скоєння міжнародних злочинів у ретроспективі 

сторіччя геноциду вірменського народу. 

1. Загальна характеристика та історичні аспекти 

геноциду вірменського народу 

Геноцидом вірменського народу називають політику 

Османської імперії стосовно вірменського населення, яка 

передбачала масові вбивства, поневолення та депортацію вірмен 

у період Першої світової війни. Ця політика була введена 

урядом младотурків, який був на той час при влади, і 

здійснювалась у різних регіонах Османської Імперії. У цій статі 
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зупинимося лише на декількох значних історичних фактах, що 

характеризують політику геноциду та її передумови. 

Як засвідчує історія, Велика Вірменія була першою 

державою, яка прийняла на державному рівні християнську 

релігію ще 301 року. Упродовж тривалого періоду історії 

Вірменія була неодноразово поділена між сильнішими 

державами регіону. 

Після російсько-турецької війни 1877–1878 рр.,  

відповідно до Сан-Стефанського мирного договору, Вірменія 

була остаточно поділена між Російською Імперією і 

Туреччиною. Берлінський трактат 1878 р., що закінчив цю 

війну, також передбачав для Османської імперії певні реформи 

щодо території Турецької Вірменії і надання вірменам гарантій 

самоврядування та безпеки [5]. 

З початком Першої світової війни младотурецький уряд, 

який прийшов до влади, сподіваючись зберегти залишки 

ослабленої Османської імперії, взяв на озброєння політику 

пантюркізму – створення величезної Турецької імперії, яка 

вбирає в себе все тюркомовне населення Кавказу, Середньої 

Азії, Криму, Поволжя, Сибіру і тягнеться до кордонів Китаю. 

Політика тюркізму передбачала тюркізацію всіх національних 

меншин імперії. Вірменське населення, яке складалось із 

християн, розглядалося головною перешкодою для реалізації 

цього проекту. Жертвами політики геноциду стали також й інші 

національні меншини, які сповідували іншу віру, зокрема греки, 

єзиди та ін. 

Про причини цих гонінь історики ще й досі не дійшли 

єдиного висновку. Причиною став до межі загострений 

націоналізм, або прагнення "спростити" і зробити однорідним 

етнічний склад імперії? За іншими версіями причиною 

вважають помсту за допомогу добровольців-вірмен російській 

армії, що тоді воювала з турками [24]. 
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Уже наприкінці 1911 року було прийняте рішення про 

депортацію всіх вірмен із Західної Вірменії (Східна Туреччина), 

однак младотурки використовували початок Першої світової 

війни як зручну можливість для його здійснення [7]. 

Політика геноциду здійснювалась у декілька етапів: 

- 24 квітня 1915р., з арешту та подальшого винищення 

близько тисячі представників вірменської інтелігенції, в 

основному в столиці Османської імперії Константинополі 

(Стамбулі), розпочався перший етап знищення вірменського 

населення. Нині, 24 квітня, відзначається вірменами всього 

світу як день пам'яті жертв Геноциду. 

- Другим етапом «остаточного з’ясування Вірменського 

питання» став набір до турецької армії близько трьохсот тисяч 

вірменських чоловіків, пізніше роззброєних і вбитих своїми 

турецькими колегами. 

- Третій етап Геноциду ознаменувався різаниною, 

депортацією і «маршами смерті» жінок, дітей і старих у 

сирійську пустелю, де сотні тисяч людей були вбиті турецькими 

солдатами, жандармами і курдськими бандами, або гинули від 

голоду й епідемій. Тисячі жінок і дітей зазнали насильства. 

Десятки тисяч були насильно звернені в іслам. 

- Останньою стадією Геноциду є тотальне й абсолютне 

заперечення турецьким урядом масових убивств і знищення 

вірмен на їх же батьківщині [24].  

Ще 1915 року з першою хвилею емігрантів 

Великобританія, Російська Імперія та Франції виступили зі 

спільною декларацією, яка засуджувала дії Османської імперії 

[16]. 

Уже 1916 року президент США Вудро Вілсон оголосив 8–

9  жовтня Днями допомоги Вірменії. Це не єдині приклади 

визнання злочинної політики Османської Імперії того часу, яка 

призвела до найбільшого знищення вірмен в історії. За даними 

Музею-інституту геноциду вірмен  НАН Вірменії, напередодні 
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Першої світової війни в Османській імперії мешкало два 

мільйони вірмен. Близько півтора мільйона було знищено за 

період від 1915 до 1923 року. Решта півмільйона вірмен були 

розсіяні по всьому світу [24]. 

Незважаючи на процес міжнародного засудження 

Геноциду вірмен, Туреччина продовжує боротися проти його 

визнання всіма засобами, включаючи пропаганду, 

фальсифікацію наукових фактів, лобіювання. 

2. Юридичне визначення злочину геноциду 

Поняття «геноцид» уперше застосував у правовому 

значенні відомий польсько-американський юрист Рафаель 

Лемкін. Це слово походить від грецького genos (народ, раса) та 

латинського caedо (вбиваю) [15]. Ще в 30-х роках Р. Лемкін 

почав займатися питанням юридичної відповідальності за 

знищення етнічних груп, вивчаючи події 1915-го року в 

Османській імперії стосовно вірменського народу. Уперше, 

поняття «геноцид» було вжито  під час Нюрнберзького процесу 

1945 р. [9, c. 32], проте сам Статут Нюрнберзького трибуналу не 

передбачав відповідальності за злочин геноциду. Зусилля Р. 

Лемкіна призвели до того, що вже 11 грудня 1946 р. Генеральна 

Асамблея ООН ухвалила резолюцію 96 (I), за якою геноцид 

визнавався злочином згідно з міжнародним правом, що тягне за 

собою юридичну відповідальність. Незабаром почався процес 

розроблення міжнародної конвенції з цього питання. 9 грудня 

1948 р. Генеральна Асамблея ООН одностайно ухвалила 

Конвенцію про запобігання злочину геноциду та покарання за 

нього, яка набула чинності 12 січня 1951 р.  

Відповідно до ст. ІІ Конвенції, геноцидом вважаються 

наступні дії, вчинені з наміром знищити, повністю або частково, 

будь-яку національну, етнічну, расову або релігійну групу як 

таку, включаючи: а) вбивство членів такої групи; b) заподіяння 

серйозних тілесних ушкоджень або розумового розладу членам 

такої групи; с) навмисне створення для якої-небудь групи таких 
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життєвих умов, які розраховані на її повне або часткове фізичне 

знищення; d) заходи, розраховані на запобігання 

дітонародження в середовищі такої групи; e) насильницька 

передача дітей з однієї людської групи в іншу [8]. 

Конвенція прямо визнає геноцид злочином за 

міжнародним правом, що породжує відповідальність як 

фізичних осіб (ст. IV), так і держави (ст. IX). Важливе 

положення міститься в ст. I Конвенції, вона покладає на 

держави-учасниці загальне зобов'язання «запобігати і карати» за 

злочини геноциду [8]. 

Усі держави-учасниці зобов'язуються вживати належних 

заходів з метою запобігання злочину геноциду, у якій би країні і 

при яких би обставинах вони не мали місце. Крім того, держави-

учасниці Конвенції зобов'язані забезпечити належне 

переслідування і покарання всіх осіб, винних у скоєнні цього 

злочину [1, c. 426]. Положення цієї Конвенції є 

загальновизнаними імперативними нормами міжнародного 

права. 

Беззаперечною є тенденція універсалізації криміналізації 

злочину геноциду та встановлення міжнародної кримінальної 

відповідальності за скоєння цього злочину, зокрема, Римський 

Статут постійно діючого Міжнародного кримінального суду від 

1998 року в ст. 5 також передбачає відповідальність за злочин 

геноциду [19]. 

Відповідно до сучасного міжнародного права геноцид є 

найтяжчим міжнародним злочином, що тягне за собою 

міжнародно-правову відповідальність як держав, так і винних у 

скоєнні цього злочину осіб. Дане положення визнане всіма 

державами світу і є нормою jus cogens (імперативною нормою) 

загального міжнародного права.  

Злочин геноциду як найтяжчого порушення міжнародних 

зобов'язань erga omnes і як міжнародного злочину нині, 

безумовно, можна вважати загальновизнаним як у теорії, так і 
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практиці міжнародного права. Зважаючи на його особливу 

небезпечність для людства, Міжнародний кримінальний 

трибунал для Руанди зазначив, що геноцид являє собою «злочин 

злочинів» [25].  

Нині відповідальність за злочин геноциду передбачена як 

у національних законодавствах держав світу, так і на 

міжнародному рівні. 

3. Поняття та загальні риси відповідальності держав за 

міжнародні протиправні діяння 

Відповідно до загальновизнаного підходу (В.Г. Буткевич, 

Г.І. Тункін, А.М. Талалаєв, Л.М. Шестаков, Е.О. Шибаєва та ін.) 

під міжнародно-правовою відповідальністю держав розуміють 

ті юридичні наслідки, які виникають перед державою-

порушницею у зв’язку зі скоєнням міжнародного 

протиправного акту [6, c. 459].   Питання відповідальності, яке 

перейшло до міжнародного права з національних правових 

систем як невід’ємний загальний принцип права неодноразово 

досліджувалось упродовж історії розвитку науки міжнародного 

права. Ще постійна Палата міжнародного правосуддя в рішенні 

справи про завод Хорзуф 1928 р. наголошувала на безумовності 

принципу права, за яким будь-яке порушення міжнародно-

правових зобов'язань тягне за собою зобов'язання компенсувати 

спричинену шкоду [14]. 

Інститут міжнародно-правової відповідальності держав 

характеризується достатньою складністю серед інших 

інститутів міжнародного публічного права. Головною ланкою 

непорозуміння є відсутність кодифікації основних положень 

щодо відповідальності держав за міжнародні протиправні 

діяння, оскільки це питання регулюється Резолюцією 53/86 

прийнятою ГА ООН 12 грудня 2001 р., яка має 

рекомендаційний характер і не зобов’язує держави. Однак серед 

джерел міжнародного права не останнє місце посідають 

міжнародно-правові звичаї, загальноприйняте розуміння 
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міжнародного звичаю – практика, визнана в якості правової 

норми [17, ст. 38]. В історії міжнародного права існує значний 

масив практики притягнення держав до міжнародно-правової 

відповідальності, по суті, Резолюція 56/83 є відображенням 

такої практики і передбачає такі форми міжнародно-правової 

відповідальності, як реституція (повернення незаконно 

привласненого майна), компенсація та сатисфакція (задоволення 

нематеріальних вимог) [12, ст. 34]. 

Отже, беззаперечним є той факт, що будь-яке міжнародне 

протиправне діяння (дія або бездіяльність) тягне за собою 

міжнародно-правову відповідальність і у випадках, коли 

держава відмовляється від несення відповідальності, 

міжнародне співтовариство має домогтися несення 

відповідальності за допомогою примусу, під яким, здебільшого, 

розуміють індивідуальні або колективні санкції.  

Забезпечення відповідальності суб’єкта-порушника 

міжнародно-правових норм по суті є основою роботи 

міжнародного права як підсистеми міжнародних відносин для 

забезпечення світового правопорядку, миру та безпеки 

світового співтовариства держав. 

4. Деякі аспекти міжнародно-правової відповідальності за 

скоєння міжнародних злочинів 

Теорія міжнародного права чітко розмежовує поняття 

міжнародного протиправного діяння (делікту) та міжнародного 

злочину (що є, по суті, порушенням імперативної норми 

міжнародного права). Основною відмінністю між цими двома 

категоріями є те, що скоєння міжнародного злочину вважається 

неприпустимим порушенням міжнародного миру і окрім 

відповідальності держави, вводить у сферу дії міжнародного 

права і відповідальність привладного індивіда, діями та виною 

якого був скоєний цей злочин. 

У будь-якому випадку, міжнародно-правова практика ще з 

часів Ліги Націй засуджувала держави та окремих привладних 
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індивідів за скоєння міжнародних злочинів. Першим 

прецедентом такого засудження вважається Нюрнберзький 

Процес 1945 року над злочинцями Європейських країн Осі 

(Нюрнберзький військовий трибунал). Характерними рисами 

цього процесу є те, що він був покликаний встановити 

справедливість через притягнення до кримінальної 

відповідальності привладних індивідів, що скоїли міжнародні 

злочини, які на момент їх скоєння не були криміналізованими 

відповідно до міжнародного права та кримінального 

законодавства інших країн. По суті, цей процес заперечив для 

міжнародного права принцип Nullum crimen cine lege 

(Злочинним вважається лише таке діяння, яке зафіксоване в 

законі).  

Цікавою є думка російського дослідника Барсегова Ю.Г. У 

своїй праці «Геноцид вірмен – злочин проти людства» він 

зазначає, що ті норми міжнародного права, які були застосовані 

при оцінці дій фашистської Німеччини стосовно євреїв і 

слов'янського населення Східної Європи, повинні 

застосовуватись і до оцінки ідентичних за змістом дій турецької 

держави щодо вірмен. Це підтверджується не тільки логічним 

висновком за аналогією, через повну схожість правової ситуації, 

а й конкретним міжнародно-правовим інструментарієм, що 

прямо і безпосередньо належить до геноциду вірмен  [3, c. 25]. 

Позицію Ю.І. Барсегова поділяє й швейцарський професор 

Альфред Заяс. Він зазначає, що Конвенція про попередження 

злочину геноциду та покарання за нього від 1948 р. може мати 

зворотну дію в часі, у зв’язку з відповідністю до вже існуючих 

норм міжнародного права, включаючи Лондонську угоду від 

8.08.1945 р., відповідно до якої був скликаний Нюрнберзький 

трибунал, і Конвенцію про незастосування строків давності до 

воєнних злочинів і злочинів проти людяності від 1968 р.  До 

того ж, надання Конвенції зворотної дії в часі слугує важливим 

чинником запобігання майбутніх актів геноциду завдяки 
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створенню прецеденту покарання за акти геноциду, які мали 

місце до набрання чинності Конвенції. “Зважаючи на те, що 

існує вищий рівень захисту прав людини згідно з нормами  jus 

cogens, застосування зворотної дії в часі щодо актів геноциду є 

не лише справедливим, але й необхідним для підтримання 

міжнародного правопорядку” [26]. 

Нюрнберзький військовий трибунал - це перший, проте не 

єдиний випадок заперечення дії принципу Nullum crimen sine 

lege у міжнародному праві: наступні міжнародні трибунали 

щодо колишньої Югославії (1993) та щодо Руанди (1994), які 

діяли ad hoc (тимчасово), так само притягали до кримінальної 

відповідальності осіб, у діяннях яких не було прямого 

порушення законів країн їх громадянства, проте, зважаючи на 

масштабність і безпрецедентність цих злочинів, вони були 

криміналізовані трибуналами й отримали подальше закріплення 

в кримінальних кодексах країн. 

Ці факти свідчать на користь положенню, відповідно до 

якого, міжнародно-правові норми, що стосуються встановлення 

відповідальності, мають ретроактивну дію в часі.  

5. Події 1915 року та їх тлумачення у світлі сучасних 

історико-правових досліджень 

З огляду на вищезазначене, історичні факти засвідчують, 

що політика Османської імперії щодо винищення вірменського 

населення безумовно є злочинною і є політикою геноциду. Для 

світового співтовариства все ще залишається відкритим питання 

притягнення до міжнародно-правової відповідальності 

Туреччини за скоєння цього злочину. 

 На думку Барсегова Ю.М., встановлення світовою 

спільнотою міжнародно-правової відповідальності турків і 

Туреччини за геноцид вірмен передбачає визнання нею 

преюдиціального факту вчинення злочину, оцінку належним 

міжнародним органом відповідних дій на основі існуючих норм 

міжнародного права і, врешті-решт, наявність самої 
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нормативної бази для такої юридичної кваліфікації. У 

заперечливій позиції Туреччини, на його думку, проглядається 

ледь завуальована погроза: мир з Туреччиною можливий тільки 

за умови відмови вірмен від осуду геноциду. Елементарна 

логіка говорить про зворотне: не можна будувати нові 

відносини, не засудивши минуле, не давши йому належну 

оцінку – не лише моральну та політичну, але й міжнародно-

правову. Міцний мир і справжня дружба між народами з 

настільки складним минулим можливі тільки при однозначному 

засудженні геноциду і створенні на цій основі впевненості в 

тому, що криваві методи не будуть знову використані 

Туреччиною для досягнення своїх політичних цілей [4]. 

Визнання факту геноциду вірмен і міжнародно-правової 

відповідальності Туреччині, за скоєння цього злочину – 

ключове питання нормалізації відносин між Туреччиною і 

Вірменією, між турецьким і вірменським народами. 

У світлі  тлумачення історичних даних можна виокремити 

декілька проблемних аспектів відповідальності Туреччини 

перед Вірменією: 

1. Туреччина не визнає, що політика младотурків може 

бути визнана політикою геноциду. Щодо цього питання за сто 

років від часу різанини вірменського народу Туреччиною все ж  

були зроблені значні кроки. Так, 2015 року 24-го квітня голова 

уряду Туреччини на своєму сайті офіційно висловив співчуття 

вірменському народу, який постраждав у період Першої світової 

війни: “...Ми бажаємо, щоб душі вірмен, які загинули в подіях 

початку ХХ століття, спочивали з миром, а їх онукам передаємо 

свої співчуття [18]”. Це значний крок, з огляду на сторічне 

мовчання та відмежування від подій початку ХХ ст., проте 

подібна заява не може бути розцінена як визнання акту 

геноциду і як сатисфакція за міжнародним правом, оскільки 

масові вбивства вірмен ще й досі Анкара називає “подіями 1915 

року”. 
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2. Проблема ретроактивної дії норм міжнародного права, 

зокрема Конвенції про попередження злочину геноциду та 

покарання за нього 1948 р. Ця проблема пов’язана насамперед із 

тим, що Конвенція не зазначає, чи мають її положення зворотну 

дію в часі. Отже, прямо не вказує, що події 1915 року можуть 

підпадати під її юрисдикцію. Резолюція ГА ООН 96(І) від 1946 

р. досить розмито, проте зазначає, що поняття «геноцид» 

належить до всіх схожих актів, здійсненних упродовж історії: 

«…Можна вказати на численні злочини геноциду, коли повного 

або часткового знищення зазнали расові, релігійні, політичні та 

інші групи» [13]. 

У докладі Міжнародного центру перехідного правосуддя 

(ICTJ), який був розроблений для Турецько-вірменської комісії 

з примирення (TARC), ішлося про неможливість застосування 

зворотної дії в часі до Конвенції про попередження злочину 

геноциду та покарання за нього. “Міжнародне право взагалі 

забороняє зворотну дію в часі щодо договорів, якщо інше не 

випливає зі змісту договору, або не встановлено іншим засобом. 

Конвенція про геноцид не містить положень щодо необхідності 

застосування до неї зворотної сили. Навпаки, текст Конвенції 

наводить на думку, що він повинен накладати перспективні 

зобов’язання лише на держави-учасниці після набрання нею 

чинності” [22]. 

Турецький представник Гюндюз Актан, висловлюючи 

позицію проти можливості застосування зворотної дії закону 

щодо Конвенції, наголошує на тому, що в разі прийняття такої 

норми постають запитання: наскільки далеко в часі Конвенція 

може мати силу, чи не повинна в такому випадку Конвенція 

застосовуватись і до інцидентів, що мали місце набагато раніше, 

ніж 1915 рік [20]? 

Свого часу американський дослідник Н. Робінсон у 

Коментарі до Конвенції щодо Геноциду зазначав, що 

заздалегідь не обумовлений правовою нормою закон не може 
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мати зворотної дії в часі [23, c. 114–115]. Проте практика 

міжнародних кримінальних трибуналів ad hoc прямо 

підтверджує можливість ретроактивної дії договорів, що 

встановлюють імперативні норми, зокрема – визначають 

міжнародні злочини. 

6. Міжнародно-правова відповідальність Туреччини перед 

вірменським народом 

Метою даної статті не є доведення того, що різанина 

вірменського населення на території Османської Імперії була 

актом геноциду, оскільки цей факт був визнаний значною 

кількістю держав світу і, на думку автора, є беззаперечним. Але, 

враховуючи офіційну позицію Турецького уряду, вважаємо 

необхідним обґрунтувати основні аспекти необхідності 

міжнародно-правової відповідальності Туреччини як 

правонаступниці Османської Імперії перед Вірменією за діяння, 

скоєні в період Першої світової війни. 

Отже, доки Туреччина відсторонюється від 

відповідальності щодо геноциду вірмен не лише повним 

запереченням, але й принципом права Nullum crimen sine lege, 

посилаючись на те, що на той момент не існувало заборони 

вести політику таким чином. У даному аспекті слід зазначити, 

що злочинними діяння Османської Імперії були визнані ще 1915 

року спільною Декларацією Великобританії, Франції та 

Російської Імперії. Зокрема, у Декларації політика Османської 

Імперії щодо вірмен була названа “нові злочини Туреччини 

проти людства та цивілізації”. Держави заявляли про особисту 

відповідальність за ці злочини всіх членів Османського уряду, а 

також тих агентів, які причетні до цієї різанини [16], тому 

вважаємо посилання на “незабороненість” політики геноциду 

необґрунтованою. 

 Також беззаперечним для цивілізованого світу ще з часів 

класичного міжнародного права є принцип Pacta sunt servanda 

(принцип сумлінного дотримання міжнародних договорів). Цей 
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принцип є основою дієвості системи міжнародного права.  Як 

уже було зазначено вище, політика младотурків у період 

Першої світової війни стосовно вірменського населення прямо 

порушила положення Берлінського трактату 1878 р., який, між 

іншим, передбачав для Османської Імперії певні реформи щодо 

території Турецької Вірменії і надання вірменам гарантій 

самоврядування та безпеки. Зокрема, Стаття LX1 цього 

договору передбачала: “Блискуча Порта зобов'язується 

здійснити, без подальшого уповільнення, поліпшення і 

реформи, відповідно до місцевих потреб в областях, населених 

вірменами, і забезпечити їх безпеку від черкесів і курдів....” [5]. 

Вочевидь це положення було порушене масовим винищенням і 

депортацією вірменського населення. 

Відповідно до норм міжнародного права, держави, які 

вчиняють акти геноциду, несуть такі міжнародно-правові 

зобов’язання стосовно жертв зазначених порушень: 1) 

розслідувати всі подібні випадки, переслідувати та карати 

винних осіб; 2) надавати жертвам адекватне відшкодування 

завданої шкоди і 3) відсторонювати осіб, що скоїли такі акти, 

від займаних ними посад у правоохоронних та інших органах 

влади [8]. У даному конкретному випадку вже майже немає 

серед живих винних осіб і майже не залишилося жертв, що 

іммігрували під час геноциду. Основною і, мабуть, єдиною 

формою міжнародно-правової відповідальності Туреччини за 

злочин геноциду перед міжнародним співтовариством може 

виступити сатисфакція [8].  Саме сатисфакція Туреччини перед 

вірменським народом може стати важливою ланкою в 

примиренні двох народів та налагодженні миру в регіоні. 

Як відомо, безкарність породжує нові порушення. Саме 

безкарність Туреччини свого часу стимулювала уряд 

фашистської Німеччини та сталінського Радянського Союзу 

розв’язати світову війну, в порушення норм міжнародного 

права, поділивши між собою Європу. 
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Саме безкарність призвела до можливості анексії 

Кримського півострова в порушення територіальної цілісності 

України, гарантованої положеннями низки міжнародних 

договорів (Статутом ООН ст. 2, Договором про дружбу, 

співробітництво і партнерство між Україною та РФ 1998р. та 

ін.) 

При скоєнні державою міжнародного злочину важливо 

розуміти, що «потерпілою стороною» виступає міжнародне 

співтовариство в цілому [2, c.343–351]. І нині можна вважати 

загальновизнаною нормою міжнародного права положення, що 

будь-який міжнародний злочин завдає шкоди всім державам 

світу. На цій підставі припинення актів геноциду можуть 

вимагати всі держави. Вони також мають право вдаватися до 

міжнародних санкцій з урахуванням імперативних норм 

міжнародного права та принципу пропорційності.  

Світове співтовариство через сто років має всі необхідні 

засоби для того, щоб притягнути Туреччину до міжнародно-

правової відповідальності за порушення конкретних 

міжнародно-правових зобов’язань та за скоєння міжнародного 

злочину геноциду. 

Відомо, що головною міжнародною організацією з 

боротьби та протидії геноциду є Організація Об’єднаних Націй. 

Саме вона займається гуманітарними питаннями в цій сфері та 

проводить активні заходи з забезпечення безпеки постраждалим 

від геноциду групам осіб. Тому вважаємо, що саме ООН має 

стати гарантом міжнародно-правової відповідальності 

Туреччини перед міжнародним співтовариством. 
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Article also highlights the main aspects according to which the 

realization of international responsibility is the only requirement for 

the   preservation of the system of international law as a subsystem 

of international relations. The author analyzes the problem of 

retroactive provisions of the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide on 1948, in terms of liability 

for events of 1915. 

Key words: international legal responsibility of States, the 

crime of genocide, liability in international law, retroactive force, 

satisfaction, compensation, restitution 

В статье автор рассматривает проблемы привлечения к 

международно-правовой ответственности Турции за 

международное преступление в ретроспективе столетия 

событий 1915 года, которые были признаны большинством 

стран мира как геноцид армянского народа, и освещает 

основные аспекты, в соответствии с которыми это есть 

необходимым условием сохранения системы международного 

права как подсистемы международных отношений. Автор 

анализирует проблемы обратного действия положений 

Конвенции о предупреждении преступления геноцида и 

наказания за него 1948 года, в аспекте привлечения к 

ответственности за события 1915 года. 

Ключевые слова: международно-правовая 

ответственность государств, преступление геноцида, 

ответственность за совершение международных 

преступлений, ретроактивное действие, сатисфакция, 

компенсация, реституция. 
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СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: 

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ І РЕЗУЛЬТАТИ РИЗЬКОГО 

САМІТУ 2015 РОКУ 

У даній статті йдеться про основні проблеми Східного 

партнерства Європейського Союзу, розглядається ставлення 

Європейського Союзу до цього проекту напередодні та під час 

Ризького саміту 2015 року, основні завдання, що їх ставили 

перед собою держави-члени ЄС і країни-учасниці Східного 

партнерства під час саміту, а також  висвітлюються його 

основні результати. 

Ключові слова: Східне партнерство, Європейська 

політика сусідства, Ризький саміт, криза, українсько-

російський конфлікт, диференційований підхід, Угода про 

асоціацію, лібералізація візового режиму, Зона вільної торгівлі. 

З моменту свого запуску на саміті в Празі в травні 2009 р 

ініціатива Східного партнерства (СП) – як проект ЄС у межах 

Європейської політики сусідства (ЄПС) – значно  

еволюціонувала. Політичні події в Україні (і в Східній Європі в 

цілому), започатковані під час Вільнюського саміту в листопаді 

2013 року, підкреслили переваги європейської інтеграції і точно 

визначили існуючі вразливі місця Партнерства, тому 

актуальність теми дослідження є безсумнівною. 



О.А. Чумаченко 

 

178 

 

Метою даної статті є з’ясування основних тенденцій у 

ставленні ЄС до Східного партнерства, головних завдань, що 

стояли перед Євросоюзом напередодні Ризького саміту 2015 

року та його результатів. 

Джерельною базою дослідження є документи ЄС, 

передусім, Підсумкова декларація Ризького саміту Східного 

партнерства [1] і Комунікація ЄС щодо країн-учасниць Східного 

партнерства [2]. Серед літератури до теми зазначимо статті 

таких експертів, як Dominik Tolksdorf [3], Shaun  Walker [4], 

Thomas de Waal і Youngs Richard [5], Я. Полянська [6] та ін. 

Протягом останніх півтора років головною темою у 

Східному партнерстві Євросоюзу був російсько-український 

конфлікт, утім Ризький саміт, який відбувався 21–22 травня 

2015 року, мав визначити й обговорити ширше коло проблем, 

що стосуються всього регіону.  

У цілому реакція Євросоюзу на дії Росії була твердою і 

зваженою, але напередодні саміту в політичних колах держав-

учасниць СП були побоювання, що політика ЄС на східному 

напрямку будується переважно навколо Росії і не враховує 

ключових проблем країн Східного партнерства. При подібному 

підході шість країн-партнерів Вірменія, Азербайджан, 

Білорусія, Грузія, Молдова й Україна – замість того, щоб брати 

участь у політичному процесі як незалежні держави з власними 

особливостями і потребами, ризикують перетворитися на 

пасивних учасників геополітичного суперництва між Росією та 

ЄС. 

Щоб усунути цю небезпеку, Євросоюз усвідомлює 

необхідність підтримки фундаментальних політичних реформ у 

країнах Східного партнерства та використання їх як стійкої 

основи для пом’якшення суперечностей з Росією. Тому одним з 

головних завдань Ризького саміту було зосередитися на тому, 

щоб зробити відчутний внесок у цей процес. 



Східне партнерство Європейського Союзу: основні тенденції і результати 

Ризького саміту 2015 року 

179 

  

Від початку поточної кризи, каталізатором якого стали 

антиурядові мітинги в Україні в 2013 році, лідери ЄС 

неодноразово заявляли, що Східне партнерство має перейти на 

новий рівень. На практиці, однак, існує ціла низка чинників, що 

утримують країни Євросоюзу від того, щоб підвищити значення 

Східного партнерства.  

За час свого існування Стратегія Східного партнерства 

зазнала деяких змін і ускладнилась [2]. Принцип «більше за 

більше» (“more for more”), який став пріоритетом у політиці 

партнерства з 2011 року й обіцяв велику фінансову допомогу від 

ЄС у відповідь на активнішу підтримку країнами-партнерами 

європейських принципів і цінностей, став серйозним кроком 

уперед. Цей принцип дозволив виявити, хто з країн-партнерів 

реально прагне до зближення з ЄС (Грузія, Молдова і Україна), 

а хто ні (Азербайджан і Білорусія). Вочевидь Вірменія 

коливається між цими двома позиціями. 

Але багато проблем, закладених ще на найперших стадіях 

партнерства, й досі залишаються не розв’язаними. Головна 

серед них полягає в тому, що програма організована за 

географічним принципом і використовує єдиний підхід до всіх 

шести держав просто тому, що вони є сусідами з Росією. Саме 

таке враження залишив після себе попередній саміт Східного 

партнерства, який відбувався 2013 року у Вільнюсі.  

На думку експертів центру Carnegie Europe Thomas de 

Waal і Youngs Richard, напередодні і під час роботи Саміту чітко 

сформувалися кілька тенденцій у ставленні країн ЄС до 

Східного партнерства [3].  

По-перше, у кілька місяців перед самітом Євросоюз 

демонстрував деяку невизначеність і сумніви, пов’язані з тим, 

як буде розвиватися конфлікт на сході України. З кризи 

останніх двох років Євросоюз виніс для себе головний урок, 

який полягає в тому, що у своїх взаєминах з країнами Східного 

партнерства він має надавати більше значення можливій реакції 

Росії на свої дії. У дійсності це змусило ЄС заздалегідь 



О.А. Чумаченко 

 

180 

 

попередити учасників партнерства: спочатку вони повинні 

поступово реалізувати Угоду про асоціацію (ті, хто її вже 

підписав: Україна, Грузія і Молдова) і тільки потім може йтися 

про подальшу інтеграцію. Щодо Вірменії і Білорусії ЄС 

націлений на надто обмежений набір пропозицій про співпрацю, 

які повинні не суперечити досі не до кінця встановленим 

правилам Євразійського економічного союзу на чолі з Росією. 

По-друге, важливе місце у зовнішній политіці ЄС зараз 

посідає перегляд Європейської політики сусідства (куди 

входить і Східне партнерство) та Стратегії безпеки ЄС. 

Європейські дипломати й аналітики згодні, що ЄС необхідно 

переглянути основні підходи до своєї зовнішньої політики з 

урахуванням останніх подій. У ЄС розуміють, що їхній підхід 

має бути гнучкішим і більше враховувати внутрішню специфіку 

кожної країни-партнера. Але ці принципи не повинні 

відволікати увагу ЄС від глибших політичних питань, які 

потребують негайного розв’язання: від врегулювання 

конфліктів до протидії авторитарним тенденціям і боротьби з 

корупцією [3]. 

По-третє, у регіоні є й інша проблема, яка серед причин 

конфлікту з Росією відіграє навіть більшу роль, ніж принципи, 

за якими ЄС вибудовує свою політику. Ідеться про посилення 

авторитарних тенденцій. Всі шість країн Східного партнерства, 

включаючи й ті три з них, які вважаються проєвропейськими, 

страждають від серйозних внутрішніх проблем. Азербайджан 

перетворився на середньоазіатську диктатуру, і сьогодні 

ситуація з правами людини там найгірша в Європі. Білорусією і 

Вірменією управляють закриті еліти, які спритно утримують 

владу у своїх руках, дозволяють проведення виборів тільки тоді, 

коли впевнені в тому, що їх економічній та політичній 

могутності ніщо не загрожує [8]. 

Усім відомо про серйозні проблеми України: від 

впливових олігархів при владі до всепроникної корупції. Те, що 
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Україна – це найбільша країна Східного партнерства, значно 

ускладнює для ЄС та інших зарубіжних партнерів завдання 

допомоги Києву в розв’язанні цих проблем. 

Молдова, хоч її і виділяють за вірність європейським 

цінностям і вільні вибори, усе ще не може перемогти корупцію, 

у якій замішані багато політичних лідерів держави. Закони про 

захист прав меншин і незалежний суд існують там здебільшого 

на папері, ніж у реальності. 

Найкраща, мабуть, ситуація в Грузії, де закріпилася 

практика чесних виборів, а ЗМІ та судова система здебільшого 

незалежні. Однак силові структури і раніше мали величезну 

владу. Крім того, у країні, як і раніше, високий рівень 

нетерпимості. 

Крім іншого, усі ці держави вкрай бідні, і цю небезпеку не 

можна недооцінювати. Подушного ВВП там менше $4, Грузія й 

Україна майже втричі бідніші за Польщу. Через понад двадцять 

років після здобуття незалежності країни Східного партнерства, 

як і раніше, залишаються слабкими державами з високим рівнем 

бідності, безробіття та іншими соціально-економічними 

проблемами. Серйозне відтікання населення з країн партнерства 

– в основному до Росії – призвів до «витоку мізків». Недавній 

перепис населення в Грузії показав, що населення країни 

скоротилося на понад 14% з 2002 року – тобто за той період, 

який прийнято вважати найуспішнішим в історії Грузії. 

У цих соціально-економічних проблем є і геополітичний 

бік. Здатність Росії домінувати або чинити тиск на країни 

Східного партнерства перебуває в прямій залежності від того, 

наскільки вони самі ослаблені цими проблемами, які водночас 

допомогли посилитися місцевим популістським і 

екстремістським партіям. 

Євросоюз неодноразово заявляв, що найефективніший 

курс для нього полягає в підтримці політичних та економічних 

реформ у країнах Східного партнерства. Річ у тому, що ЄС не 

повинен і не може змагатися з російськими джерелами впливу 
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безпосередньо. Вплив Євросоюзу має бути принципово іншого 

порядку. ЄС ще належить пройти довгий шлях для того, щоб 

підвищити ефективність підтримки фундаментальних реформ в 

країнах Східного партнерства. За два останні роки було слабо 

помітно, щоб ЄС якось переглянув власні підходи до підтримки 

реформ. 

У Білорусії, Азербайджані та Вірменії підтримка реформ 

ослабла. У Грузії і Молдови вона зберігається на докризовому 

рівні, але поки цього недостатньо для того, щоб розв’язати 

політичні проблеми цих країн. 

Україні ЄС надав кілька додаткових позик і почав 

реалізовувати низку реформаторських ініціатив. Але більшість 

спостерігачів у Києві вважають, що донбаський конфлікт 

послабив тиск, який чинив Євросоюз на уряд президента 

П.Порошенка для поглиблення реформ, і значна частина нових 

фінансових надходжень просто тоне в українській корупції [3]. 

На тлі зазначених тенденцій і настроїв держав-членів ЄС 

чітко простежувались очікування й завдання, що їх перед собою 

поставили країни-учасниці Східного партнерства. 

Україна в Ризі висловила сподівання на чітке запевнення в 

тому, що Брюссель бачить Україну членом Європейського 

Союзу навіть у віддаленій перспективі. Також важливим 

завданням української делегації було визначення ЄС 

конкретних термінів запровадження безвізового режиму 

України з ЄС (у заявах українського Міністерства закордонних 

справ фігурувала дата листопад-грудень 2016). Третьою не 

менш значущою позицією для України на саміті було 

переконати ЄС у застосуванні диференційованого підходу до 

країн-учасниць СП.  

Представник України при Євросоюзі Костянтин Єлісєєв 

одразу після завершення саміту на 8 Київському форумі 

безпеки, який відбувався 28–29 травня 2015 року, висловив 

думку, що ЄС повинен диференціювати ставлення до України, 
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Грузії та Молдови з Вірменією, Азербайджаном і Білоруссю. 

Він підкреслив, що Євросоюзу вже час відокремити три країни 

(Грузію, Молдову і Україну) від Вірменії, Азербайджану і 

Білорусі, тому що Україна може забезпечити політику 

диференціації в межах Східного партнерства. Саме таке 

завдання було визначене українською дипломатією напередодні 

Ризького саміту: поновити регіональну співпрацю між цими 

трьома країнами, зокрема – відродити ГУАМ (Грузія, Україна, 

Азербайджан, Молдова) [7]. Але цей план зреалізувати не 

вдалося, хоча тристороння угода і була підготовлена 

заздалегідь. Під час саміту Білорусь, Вірменія і Азербайджан 

відмовилися засудити анексію Криму Росією, що лише 

підкреслило принципово різні траєкторії політичного розвитку 

держав-членів СП. 

Грузія сподівалася на конкретику в термінах 

запровадження безвізового режиму з Євросоюзом. За словами 

міністра закордонних справ Грузії Тамари Беручашвілі, країна 

вже виконала всі технічні вимоги. Разом з Молдовою, у якій уже 

діє безвізовий режим з ЄС, Тбілісі сподівається на наступні 

етапи співпраці. Експерти центру Карнегі-Європа в статті 

«Реформа як стійкість: порядок денний для Східного 

партнерства» припускають, що може йтися про якусь форму 

«угоди про поетапне членство» [6].  

Азербайджан, як сказано в заяві міністра закордонних 

справ Ельмара Маммадьярова від 20 квітня, сподівається на 

зміцнення стратегічного партнерства з ЄС в енергетиці, 

економіці та у сфері міграції (Баку і ЄС раніше підписали угоду 

про спрощення візового режиму). 

Вірменія також говорить у своїх заявах про глибшу 

«співпрацю з ЄС», не вживаючи слова «членство». У заяві 

вірменського МЗС від 15 травня сказано, що Єреван розробляє 

нову правову основу відносин з ЄС, «враховуючи наші 

зобов’язання в інших інтеграційних форматах» [6].  
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Білорусь, хоч і брала участь у саміті, але особливих 

очікувань з ним не пов’язувала. При цьому Мінськ не раз 

заявляв, що вважає Східне партнерство не найудалішим 

механізмом співпраці з ЄС. 

Політичні й практичні рішення Ризького саміту, викладені 

в його Спільній декларації, що містить 30 пунктів, і зводяться 

до таких основних положень: 

Щодо надання Україні і Грузії безвізового режиму не 

визначена чітка дата, але вказується, що в ЄС «з нетерпінням 

очікують завершення виконання Україною і Грузією другого 

етапу Плану дій щодо візової лібералізації» [1]. Рекомендація 

ЄС Європарламенту і Єврораді щодо звільнення громадян від 

необхідності отримання віз для поїздок до ЄС можлива за умови  

позитивного відгуку Єврокомісії щодо прогресу України і Грузії 

наприкінці 2015 року.  

Одним з пріоритетів для ЄС на найближчі роки є 

імплементація Положення про Зону вільної торгівлі України і 

ЄС, які набирають чинності з 2016 року.  

Підтримуючи територіальну цілісність і незалежність усіх 

його партнерів, ЄС і сторони, крім Білорусі та Вірменії, а також, 

за інформацією деяких дипломатів, Азербайджана, які 

блокували питання, погодили спірні положення щодо Криму. 

Унаслідок у декларації зазначено, що країни ЄС (без згадки 

країн Східного партнерства) засуджують анексію Криму і 

Севастополя. Водночас, учасники саміту (всі, включаючи шість 

країн партнерства) підтверджують власну позицію щодо 

резолюції ООН про територіальну цілісність України від 2014 

року. Нагадаємо, тоді Білорусь і Вірменія проголосували проти 

резолюції на підтримку України.  

Як і очікувалося, ЄС у декларації не надав Україні 

перспективи членства в Євросоюзі, проте закріпив визнання 

європейських устремлінь і вибору країн Східного партнерства, 

які підписали угоду про асоціацію (Україна, Молдова і Грузія). 
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При цьому ЄС виступає за диференційований підхід до кожної 

країни Східного партнерства, тому що лише три з шести 

висловлюють зацікавленість у євроінтеграції. Також учасники 

саміту «підтримують зусилля, спрямовані на деескалацію і 

пошук політичних рішень» для розв’язання конфлікту на сході 

Україні. Учасники саміту закликають усі сторони «повністю 

виконати Мінські угоди від вересня 2014 року і лютого 2015 

року», звільнити всіх заручників. Сторони схвалили зусилля 

Нормандського формату і білоруського посередництва в даних 

питаннях.  

Також на саміті нагадали про необхідність 

співробітництва з міжнародними слідчими для визначення 

винних у катастрофі малазійського Боїнга MH-17.  

Учасники саміту також схвалюють зусилля ЄС зі сприяння 

в урегулюванні конфліктів у Придністров’ї, Нагорному 

Карабасі, а також у Грузії.  

У тексті також згадується про необхідність участі країн 

ЄС і партнерства у перегляді політики сусідства Євросоюзу. 

Окремими пунктами винесені результати співпраці ЄС та 

Азербайджану, Вірменії, Білорусі, а також успіхам 

імплементації УА з Молдовою і Грузією. Низка пунктів 

присвячений досягненням сторін у різних економічних і 

соціальних сферах. Указані конкретні спільні проекти. У 

декларації вітається надання Україні макроекономічної 

підтримки: у вигляді кредитів МВФ, Євросоюзу (на суму 1,8 

млрд євро), торговельних преференцій, безоплатної фінансової 

допомоги, а також відрядження до України цивільної місії для 

допомоги в реформах (EUAM).  

Також країни ЄС і шість країн партнерства висловили 

підтримку зусиллям Угорщини, Польщі та Словаччини 

допомогти Україні реверсними постовками газу. Учасники 

саміту очікують на допомогу ЄС у модернізації української 

ГТС, яка залишається ключовою для енергетичної системи 

Євросоюзу. У декларації вітаються зусилля зі створення 
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Енергетичного Союзу в Європі. У цілому, учасники саміту 

висловили важливість зміцнення «стійкості» країн Східної 

Європи перед обличчям нових викликів їх стабільності. 

Отже, є очевидним, що для Євросоюзу підтримка реформ 

потребує диференційованої стратегії щодо країн Східного 

партнерства. Насамперед, це означає необхідність проявити 

політичну мужність і заохотити Грузію, Молдову та Україну 

можливою перспективою вступу до Євросоюзу. Це може бути 

зроблено в якій-небудь новій формі, з повним усвідомленням 

того, що цього не станеться в найближчі п’ятнадцять, а то й 

двадцять років. 

Керуючись тією ж логікою, Євросоюз повинен 

дотримуватися своїх принципів і за жодних обставин не 

надавати особливого статусу ні Вірменії, ні Азербайджану, ні 

Білорусії, бо кожна з них проводить авторитарну внутрішню 

політику, яка не відповідає нормам ЄС. Але такий підхід не 

повинен означати ізоляції цих країн, навпаки, вони повинні 

чітко розуміти, що при дотриманні певних умов вони, як і 

раніше, можуть налагодити близькі відносини з ЄС у 

майбутньому. 

Необхідно продовжити обговорювати угоди про 

модернізацію з Азербайджаном. Потрібно активізувати 

контакти з Білоруссю, особливо враховуючи той факт, що 

санкції, які ввів ЄС проти цієї країни в 2006 році, не дали 

результатів. Для ЄС важливо знайти форму співпраці, яка 

викликала б у цих режимів бажання розглянути можливість 

хоча б обмежених реформ у середньостроковій перспективі. 

Що стосується Вірменії, яка була близька до того, щоб 

укласти Угоду про асоціацію з Брюсселем 2013 року, 

переговори повинні йти про те, як ЄС може зберегти відносини 

з країною після її вступу до Євразійського економічного союзу 

в січні 2015 року. І що робити, якщо цей російський проект 

провалиться. Утім, усі ці переговори в ідеалі повинні проходити 
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поза межами Східного партнерства, оскільки участь у Східному 

партнерстві припускає, що країни поділяють спільні з 

Євросоюзом цінності. 

Зворотним боком надання Грузії, Молдові й Україні 

перспективи вступу до ЄС мають стати жорсткішими вимоги 

проведення реформ. Зокрема, будь-яке співробітництво повинно 

бути засноване на загальному розумінні, якщо в країнах 

збережеться корупція на такому високому рівні, ніяка іноземна 

допомога або економічні реформи не матимуть сенсу. 

Якби ЄС на Ризькому саміті ставив перед собою мету 

досягти по-справжньому вражаючих результатів, цілком 

реальним варіантом для нього було б ввести безвізовий режим 

для громадян України. Крім того, Євросоюз міг би пообіцяти ще 

якимось чином підвищити статус Молдави і Грузії на додаток 

до Угоди про асоціацію з ЄС, яку вони вже підписали. Адже ця 

угода, хоч і є основою політичного й економічного 

співробітництва, усе ж не дає перспективи вступу до 

Євросоюзу. 

 

Література 
 

1.Підсумкова декларація Ризького саміту Східного 

партнерства [Електронний ресурс]//Європейська правда. – 

Режим доступу: 

http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/05/22/7034050/ 

2.EU-related communication in Eastern Partnership countries 

[Електронний ресурс] // The Eastern Partnership Review. – Режим 

доступу: http://eceap.eu/wp-content/uploads/2015/05/EPR-22-

final.pdf 

3.Tolksdorf Dominik. Eastern Partnership Summit in Riga: No 

bark or bite by EU leaders [Електронний ресурс] // Politics. – 

05/26/2015. – Режим доступу: 

http://www.huffingtonpost.com/dominik-tolksdorf/eastern-

partnership-summi_b_7425226.html 

http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/05/22/7034050/
http://www.huffingtonpost.com/dominik-tolksdorf/
http://www.huffingtonpost.com/dominik-tolksdorf/eastern-partnership-summi_b_7425226.html
http://www.huffingtonpost.com/dominik-tolksdorf/eastern-partnership-summi_b_7425226.html


О.А. Чумаченко 

 

188 

 

4.Walker Shaun. EU Eastern Partnership summit will highlight 

failure of plan to check Russia [Електронний ресурс] / The 

Guardian. – Wednesday 20 May 2015. – Режим доступу: 

http://www.theguardian.com/world/2015/may/20/eu-eastern-

partnership-highlight-failure-plan-check-russia 

5.Waal Thomas de, Youngs Richard. Reform as Resilience: An 

Agenda for the Eastern Partnership [Електронний ресурс] // 

Carnegie Europe. – 14 of May. – 2015. – Режим доступу: 

http://carnegieeurope.eu/2015/05/14/reform-as-resilience-agenda-

for-eastern-partnership/ihm3 

6.Полянська Яна. «Східне партнерство» аналізує свої 

здобутки і прорахунки [Електронний ресурс] // Радіо Свобода 

24.09.2015, Київ 15:16.– Режим доступу: 

http://www.radiosvoboda.org/content/article/27268373.html 

7.Україна закликала ЄС розділити Східне партнерство 

[Електронний ресурс]// Українська правда. – П'ятниця, 29 

травня 2015, 14:02. – Режим доступу: 

http://www.pravda.com.ua/news/2015/05/29/7069526/ 

8.Східне партнерство: стан справ перед самітом у Ризі 

[Електронний ресурс] // BBC Україна. – Режим доступу: 

http://www.bbc.com/ukrainian/politics/2015/05/150519_eastern_part

nership_explainer_dt 

This article deals with the basic problems of the Eastern 

Partnership of the European Union, considered the attitude of the 

European Union for the project before and during the Riga Summit 

in 2015, the main tasks that they set themselves the Member States 

and the countries of the Eastern Partnership at the summit, and the 

main highlights the main results. 

Keywords: Eastern Partnership, the European Neighbourhood 

Policy, Riga summit, crisis, Ukrainian-Russian conflict, a 

differentiated approach, the Association Agreement, liberalization of 

visa regime, free trade zone. 

http://www.theguardian.com/profile/shaun-walker
http://www.theguardian.com/world/2015/may/20/eu-eastern-partnership-highlight-failure-plan-check-russia
http://www.theguardian.com/world/2015/may/20/eu-eastern-partnership-highlight-failure-plan-check-russia
http://carnegieeurope.eu/2015/05/14/reform-as-resilience-agenda-for-eastern-partnership/ihm3
http://carnegieeurope.eu/2015/05/14/reform-as-resilience-agenda-for-eastern-partnership/ihm3
http://www.radiosvoboda.org/content/article/27268373.html
http://www.pravda.com.ua/news/2015/05/29/7069526/
http://www.bbc.com/ukrainian/politics/2015/05/150519_eastern_partnership_explainer_dt
http://www.bbc.com/ukrainian/politics/2015/05/150519_eastern_partnership_explainer_dt


Східне партнерство Європейського Союзу: основні тенденції і результати 

Ризького саміту 2015 року 

189 

  

В данной статье говорится об основных проблемах 

Восточного партнерства Европейского Союза, 

рассматривается отношение Европейского Союза к этому 

проекту накануне и во время Рижского саммита 2015 года, 

основные задачи, которые ставили перед собой государства-

члены ЕС и страны-участницы Восточного партнерства во 

время саммита, а также освещаются его основные 

результаты. 

Ключевые слова: Восточное партнерство, Европейская 

политика соседства, Рижский саммит, кризис, украинско-

российский конфликт, дифференцированный подход, 

Соглашение об ассоциации, либерализация визового режима, 

Зона свободной торговли. 
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доцент кафедри міжнародного права і 

порівняльного правознавства КиМУ 

СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО І 

НАЦІОНАЛЬНОГО РЕЖИМУ РЕГУЛЮВАННЯ 

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 

У статті розглядаються проблемні аспекти визначення 

правового режиму доступу до національних ринків фінансових 

послуг. Також у статті досліджується поняття правового 

режиму, визначається режим найбільшого сприяння і 

національний режим відповідно до ГАТС, а також 

аналізуються зобов’язання України щодо лібералізації ринку 

фінансових послуг 

Ключові слова: міжнародна торгівля послугами, Світова 

організація торгівлі, Генеральна угода з торгівлі послугами, 

правовий режим, режим найбільшого сприяння, національний 

режим, фінансові послуги. 

Метою статті є здійснити комплексний аналіз режиму 

найбільшого сприяння і національного режиму при допуску до 

національних ринків фінансових послуг. 

Правовий режим усе частіше утверджується як важлива 

категорія правової науки. Слово «режим» (франц., від лат. 

Reginmen – управління, керівництво) – це встановлений 

національним законодавством і нормами міжнародного права 

порядок у суспільних відносинах (національний режим, 

правовий режим).  

На думку С.С. Алексєєва, правовий режим розуміється як 

свого роду розширений блок у загальному арсеналі правового 
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інструментарію, що з'єднує в єдину конструкцію визначений 

комплекс правових засобів. Визначення режиму «несе в собі 

основні змістовні відтінки цього слова, в тому числі і те, що 

правовий режим виражає ступінь жорсткості юридичного 

регулювання, наявність визначених обмежень і пільг, 

допустимий рівень активності суб'єктів, межі їх правової 

самостійності» [2]. 

У свою чергу, Б.Я. Бляхман вважає, що юридичним 

режимам притаманні такі основні ознаки: 1) вони 

встановлюються виключно законодавчими нормативне-

правовими актами і забезпечуються державою; 2) за їх 

допомогою держава специфічним чином регламентує конкретну 

групу суспільних відносин, виділяючи при цьому ті чи інші 

суб'єкти й об'єкти права; 3) вони є особливим порядком 

правового регулювання, що складається з сукупності 

юридичних способів і характеризується складовими, які 

надають особливу направленість правовому регулюванню; 4) 

вони створюють визначений ступінь сприяння чи перешкод для 

задоволення інтересів суб'єктів права [2]. 

Поняттю правового режиму, не залежно від його виду, є 

притаманною певна структура, яка має кілька рівнів. По-перше, 

це рівень юридичної абстракції, який включає в себе т. зв. 

нетипові правові приписи (аксіоми, презумпції, функції, норми-

принципи). По-друге – рівень, який включає в себе матеріальні 

правові засоби: правові норми, правовідносини, юридичні 

факти. Третій рівень базується на процедурно-процесуальних 

правових засобах: актах реалізації, актах застосування. 

Четвертий рівень може включати в себе морально-психологічні 

правові засоби: правосвідомість; правову культуру [2]. 

Під юридичним режимом С.С. Алексєєв, зокрема, розуміє 

особливу, цілісну систему регулятивного впливу, яка 

характеризується специфічними прийомами регулювання –  

особливим порядком виникнення і формування змісту прав і 

обов'язків, їх здійснення, специфікою санкцій, способів їх 
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реалізації, а також дією одиничних принципів, загальних 

положень, які поширюються на дану сукупність норм [2].  

Д.Н. Бахрах визначає поняття правового режиму як 

комплекс суспільних відносин визначеного виду діяльності, 

закріплений юридичними нормами і забезпечений сукупністю 

юридично-технічних засобів, або як систему норм права, яка 

регулює діяльність, відносини між людьми з приводу 

визначених об'єктів [2]. 

Як зазначає Гладун З., в адміністративному праві та науці 

адміністративного права режим використовується як комплекс 

суспільних відносин певного виду діяльності, закріплений 

адміністративно-правовими нормами і забезпечений сукупністю 

організаційно-правових засобів регулювання. Його зміст 

визначається особливою соціальною цінністю суспільних 

відносин та специфічними цілями, на які спрямовано ці 

відносини, а також використанням особливих принципів, форм і 

методів діяльності, які відображаються у системі правового 

регулювання даного виду суспільних відносин [1]. 

У галузі правового регулювання міжнародної торгівлі 

товарами і послугами у межах СОТ встановлюються два види 

правових режимів доступу товарів і послуг до національних 

ринків – режим найбільшого сприяння і національний режим.  

Послуги – особливий об’єкт торгівлі, який має низку 

специфічних характеристик. Насамперед послуга не має 

матеріального виразу, хоча для її надання залучаються 

матеріальні і трудові ресурси. Окремі послуги виникли з давніх 

часів разом з виникненням торгівлі товарами. Напевно, першим 

видом були послуги перевезення. З розвитком міжнародної 

торгівлі послуги також набували транскордонного характеру. 

Згодом виникли окремі види банківських і страхових послуг.  

За результатами Уругвайського раунду торгових 

переговорів було ухвалено Маракеський пакет документів, який 

є правовою основою діяльності Світової Організації Торгівлі. 
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Генеральна угода з торгівлі послугами (ГАТС) увійшла до нього 

як Додаток 1В. Вона стала першим універсальним міжнародно-

правовим документом у галузі регулювання міжнародної 

торгівлі послугами. 

ГАТС стосується надання, розподілу, маркетингу, 

продажу і доставки будь-яких видів послуг, надання яких 

здійснюється на комерційній основі, тобто не стосується 

урядових послуг, які надаються в межах виконання функцій 

держави і фінансуються з державного бюджету [4].  

За загальним правилом свобода надання послуг 

здійснюється на основі режиму найбільшого сприяння. Як 

передбачено в ст. ІІ ГАТС: «Щодо будь-якого заходу, який 

охоплюється цією Угодою, кожний Член повинен надати 

негайно і безумовно для послуг і постачальників послуг будь-

якого іншого Члена режим, не менш сприятливий, аніж той, 

який він надає для таких же послуг або постачальників послуг 

будь-якої іншої країни» [4]. Тобто, усі іноземні постачальники 

послуг, незалежно від їх національності, повинні отримати 

однаковий обсяг прав і обов’язків при доступі на ринок. Проте, 

параграф 2 ст. ІІ дозволяє членам угоди робити вилучення з 

даного принципу, але лише з погодження Радою з торгівлі 

послугами, і на строк не більше 10 років. 

Положення ГАТС не можна трактувати так, щоб 

перешкодити будь-якому Члену в отриманні або наданні 

переваг для сусідніх країн з метою полегшення обміну 

послугами в межах прикордонних територій, виробництво і 

споживання яких здійснюється в рамках цих територій [4].  

Кожний Член повинен скласти Розклад конкретних 

зобов'язань, які він бере відповідно до положень Частини III цієї 

Угоди. Щодо секторів, для яких такі зобов'язання приймаються, 

кожний Розклад має визначати правила, обмеження і умови 

щодо доступу до ринку; умови і вимоги національного режиму; 

заходи, що стосуються додаткових зобов'язань; часові рамки 

впровадження таких зобов'язань, де це можливо; дату набрання 
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чинності такими зобов'язаннями. Розклади  конкретних 

зобов'язань додаються до цієї Угоди і є її невід'ємною частиною 

[4].  

Відповідно до правил Генеральної угоди про торгівлю 

послугами (ГАТС) Україна взяла на себе зобов’язання щодо 

забезпечення національного режиму та доступу на ринок в 11 

основних секторах послуг, зокрема секторах професійних, 

комунікаційних послуг, будівництва та супутнього технічного 

обслуговування, дистрибуції, освіти та послуг, пов’язаних із 

довкіллям, фінансових послуг (страхування та банківської 

справи), охорони здоров’я та соціальних послуг, туризму та 

подорожей, відпочинку і розваг, послуг у галузях культури і 

занять спортом та транспортних послуг, а також в інших 

галузях, в тому числі послуг індустрії краси, перукарських, spa- 

та масажних послуг. 

У зазначених секторах повинен забезпечуватися вільний 

доступ на ринок для послуг та їх постачальників, за винятком, 

коли в зобов’язаннях Україною зазначені певні умови, 

обмеження чи вимоги щодо доступу в конкретному секторі 

послуг. 

Надання національного режиму означає, що в зазначених 

секторах, і за дотримання умов та кваліфікаційних вимог, 

визначених у зобов’язаннях України, послугам і 

постачальникам країн СОТ щодо всіх заходів, які торкаються 

поставки послуг, надається режим, не менш сприятливий, ніж 

вітчизняним послугам чи постачальникам послуг. 

Відповідно до ГАТС [4] торгівля послугами  означає 

поставку послуг:  

(a) з території  однієї країни-Члена на територію будь-якої 

іншої країни-Члена. Це угоди транскордонного постачання, у 

яких сторони залишаються у країнах свого перебування у різних 

країнах. До них належать послуги зв’язку, страхові, фінансові, 

консультаційні послуги, роялті і ліцензійні платежі. 
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(b) на території однієї країни-Члена споживачеві послуг 

будь-якої іншої країни-Члена. Такі угоди базуються на 

мобільності покупця, коли покупець-нерезидент отримує 

послуги у продавця-резидента. У даному випадку йдеться про 

свободу отримання послуг за кордоном, яка пов’язана з рядом 

питань, зокрема переказу чи перевезення коштів за оплату 

наданих послуг. Відповідно до ст. XVI ГАТС, якщо рух 

капіталу через кордони країни є істотною частиною  самої  

послуги,  то  такий Член тим же бере зобов'язання дозволити 

зазначений рух капіталу.  

(c) постачальником послуг однієї країни-Члена шляхом 

комерційної присутності на території будь-якої іншої країни-

Члена. У цьому випадку йдеться про надання послуг суб’єктами 

господарювання через створення у країні споживача філій, 

представництв або дочірніх компаній.  

"Комерційна присутність" означає будь-який тип 

підприємницької або професійної діяльності, серед іншого через 

заснування, придбання або використання юридичної особи або 

створення чи використання відділення або представництва на 

території Члена з метою поставки послуги;  

(d) постачальником послуг однієї країни-Члена шляхом 

присутності фізичних осіб країни-Члена на території будь-якої 

іншої країни-Члена. Такі послуги надаються шляхом 

направлення фахівців з надання медичних, культурних, 

інформаційних, консультаційних, аудиторських та інших 

ділових послуг. 

Ст. XVI ГАТС визначає, що доступ на національний ринок 

завдяки зазначеним методам поставки здійснюється на основі 

режиму найбільшого сприяння відповідно до Розкладу поступок 

конкретної держави-члена. У Розкладі держава визначає 

сектори лібералізованих послуг і ринок, на який вони 

поширюється. Це може бути як уся територія держави, так і 

певний регіон. На таких територіях щодо зазначених поступок 

держава, якщо інше не зазначено у Розкладі, не повинна 
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зберігати або вводити обмеження, зокрема щодо кількості 

постачальників послуг або у формі кількісних квот, монополій, 

виключних постачальників послуг, або вимоги підтвердження 

економічної необхідності;  загальної вартості операцій з 

послугами або активів у формі кількісних квот чи вимог 

підтвердження економічної необхідності; загальної кількості 

операцій з послугами або загального обсягу продукції послуг, 

вираженого у показниках, що встановлюють цифрові одиниці у 

формі квот чи вимоги підтвердження економічної необхідності; 

загальної кількості фізичних осіб, які можуть бути зайняті у 

певному секторі послуг, або кількості фізичних осіб, яких 

постачальник послуг може найняти і які необхідні і мають 

безпосереднє відношення до поставки певної послуги у формі 

кількісних квот чи вимоги підтвердження економічної 

необхідності; заходи, які обмежують або вимагають конкретних 

типів юридичних осіб або спільних підприємств, через які 

постачальник послуги може надавати послугу; обмеження на 

участь іноземного капіталу у формі обмеження максимального 

відсотка іноземного володіння акціями або загальної вартості 

індивідуальних чи сукупних іноземних інвестицій [4].  

У галузі фінансових послуг Україна під час приєднання у 

2008 до СОТ взяла відтермінування лібералізації цього ринку на 

5 років. Тобто, до 2013 року надавати банківські і страхові 

послуги мали право лише резиденти, а нині ці вимоги змінені. 

Зокрема, відповідно до ст. 14. Закону України про банки і 

банківську діяльність учасниками банку можуть бути юридичні 

і фізичні особи, резиденти та нерезиденти, а також держава в 

особі Кабінету Міністрів України або уповноважених ним 

органів [10]. При чому економічні нормативи шодо частки 

нерезидентів у капіталі банку не встановлено.  

Відсутність такого роду обмежень спричинила складну 

ситуацію на банківському ринку України, насамперед щодо 

банків з російським державним капіталом. Частка державного 
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капіталу РФ в окремих системних банках становить 98-100% 

капіталу банку. Особливо з огляду на складну ситуацію в 

банківській сфері України і світу загалом, регулятор не може 

обмежити діяльність таких банків, а уряд не може вжити 

санкцій проти них як це зробили західні країни, адже 

постраждають насамперед клієнти таких банків – фізичні і 

юридичні особи України. 

Отже, Україні необхідно ґрунтовніше розробляти Розклад 

поступок щодо національного режиму доступу на фінансовий 

ринок. Уряд повинен внести зміни до Розкладу на основі 

допустимих за ГАТС виключень з національного режиму. 
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В статье рассматриваются проблемные аспекты 

определения правового режима доступа до национальных 

рынков финансовых услуг. Также в статье исследуется 

понятие правового режима, определяется режим наибольшего 

благоприятствия и национальный режим в соответствии с 
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ГАТС, а также анализируются обязательства Украины 

относительно либерализации рынка финансовых услуг. 

Ключевые слова: международная торговля услугами, 

Всемирная торговая Организация, Генеральное соглашение по 

торговле услугами, правовой режим, режим наибольшего 

благоприятствия, национальный режим, финансовые услуги. 



К.О. Коцюруба 

 

200 

 

ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА. ТЕНДЕНЦІЇ 

ДЕМОКРАТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ 

УДК: 32.019.5 

 

Бєльська Т. В. 

кандидат наук з державного управління, 

доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої 

політики Київського міжнародного університету 

ВЛАДА І СУСПІЛЬСТВО: АРХЕТИПНИЙ ПІДХІД 

У статті з’ясовано засади еволюції свідомості людини, 

встановлено, що на основі архетипів у процесі історичного 

розвитку формувалися засади володарювання і підкорення, 

визначено вплив архетипних структурних елементів на публічну 

політику і владно-суспільні відносини, проаналізовано 

особливості впливу планетарного рівня свідомості на владно-

суспільні відносини на сучасному глобальному етапі розвитку 

цивілізації. 

Ключові слова: архетип, публічна політика, владно-

суспільні відносини, глобальне громадянське суспільство 

Сьогодні важливого значення в науці набувають корінні 

питання природи людини, зокрема, вивчення психологічних 

відмінностей, дослідження архетипних структурних елементів 

свідомості, спрямованості розвитку свідомості маніпуляція 

свідомістю, формування ціннісних установок з метою 

використання в політології, соціології, психології та 

державному управлінні. 

Аналіз психології натовпу, публіки, цивілізації 

представлений у роботах таких відомих вчених, як Г. Лебон [9], 

З. Фрейд [24]. Сутність маніпулятивного впливу на релігійну 
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свідомість розглядає О.Коваль [8], вплив через ЗМІ, Інтернет – 

Почепцов Г. [17], Зодерквист Я [7], технології впливу на маси в 

період передвиборчих кампаній – О. Радченко [21], М. Варій [4]. 

Чимало досліджень присвячено проблемі формування 

свідомості людини та вивченню прихованих механізмів 

маніпулювання свідомістю, однак не до кінця з’ясованим 

сьогодні є питання як відбувається процес маніпуляції 

свідомістю в умовах глобалізації. 

Проаналізувавши можливість зміни архетипних 

структурних елементів свідомості в процесі історичного 

розвитку, можна визначити їх роль у зростанні свідомості та 

еволюції людства, проаналізувати їх вплив на владно-суспільні 

відносини на сучасному глобальному етапі розвитку цивілізації. 

Вчені все більше звертають увагу на те, що біотехнології 

втручаються в людську природу, радикально її змінюючи. В 

сучасній філософії та політичній науці найчастіше відсилаються 

до розуміння біополітики, яке ми зустрічаємо в працях М. Фуко. 

Згідно з ним біополітика є сукупністю політичних засобів 

впливу на біологічне начало людини та контроль за ним задля 

реалізації певних політичних і соціальних інтересів. Біополітика 

сягає сутності суверенної влади, важливим привілеєм якої було 

право на життя та смерть. 

У праці “Воля до істиниˮ М. Фуко звертає увагу на факт, 

існує влада над життям людей: “Ніколи, однак, війни не були 

настільки кривавими, як тепер, починаючи з XIX століття, і 

ніколи раніше, за інших рівних умов, правлячі режими не 

виробляли такі масові бійні по відношенню до своїх власних 

народів. Війни не ведуться більше в ім’я суверена, якого 

потрібно захищати, – вони ведуться тепер в імʼя всіх; цілі 

народи стравлюють один з одним, щоб вони один одного 

вбивали в ім’я необхідності жити. Бійні стали життєво 

необхідними. Саме в якості керуючих життям і виживанням, 

тілами і родом, стільком режимам вдалося розв’язати стільки 
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воєн, змушуючи вбивати стільки людей [25, с.240-241]”. Влада 

перетворюється на біовладу, коли починає управляти здоров’ям, 

народжуваністю, гігієною, сексуальністью тощо [18, с.13]. 

Питання прихованих механізмів маніпулювання свідомістю 

широко обговорюється також в ході політичних, ідеологічних, 

методологічних та правових дискусій, що проходять в контексті 

відродження євгеніки – науки про контроль над спадковістю 

людини [3; 11]. Спроби впливати на людину за допомогою 

генної інженерії були зроблені вже в період “холодної війни” 

60-х роках ХХ ст., коли СРСР і США розробили генетичну чи 

етнічну зброю. Проблемою біотехнологій останнім часом 

зацікавилися американський політолог Ф. Фукуяма та 

німецький філософ і соціолог Ю. Хабермас, які говорять про 

необхідність створення “ліберальної євгеніки”, яка може 

отримати розвиток лише тільки в суспільстві ліберальної 

демократії. Іспанський філософ Х. Ортега-і-Гассет вважав, що 

“влада означає панування думок і поглядів [13, с. 117]”. У той 

же час її трактують як здатність агентів влади шляхом 

домінування проводити у життя чи нав’язувати певні політичні 

рішення. Серед сучасних науковців з’явилася думка про те, що 

природа влади – це тайна реальної, не стилізованої 

самовпевненості, що здатна створювати особливу ауру, 

поринаючи до якої одні рішуче керують (правлять), а інші 

самозабутньо підкоряються, виконуючи будь-які накази [5, с. 4] 

або “здатність і можливість здійснювати свою волю, чинити 

вирішальний вплив на діяльність, поведінку людей [15, с. 87]ˮ. 

Тобто володарювання і підкорення коріниться в природі 

людини, в архетипних структурних елементах свідомості 

людини.  

Архетип, який був відкритий ще К. Юнгом, є ключем для 

усвідомлення суспільно-культурних цінностей та особливостей 

людей. Архетипні образи в сучасних умовах є засобом 

управління людьми, тому цікавість до проблеми архетипів серед 
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науковців в галузі державного управління та в суспільстві 

зростає. Їх мета – активувати мислення людей шляхом 

апелювання до універсальних архаїчних ідей, образів та мотивів 

вибору. Архетип, який був відкритий ще К. Юнгом, є ключем 

для усвідомлення суспільно-культурних цінностей та 

особливостей людей. На основі архетипів в процесі історичного 

розвитку формувалися засади володарювання і підкорення. 

Аналіз психології натовпу, публіки, цивілізації 

представлений у роботах таких відомих вчених, як Г. Лебон [9], 

З. Фрейд [24]. Сутність маніпулятивного впливу на релігійну 

свідомість розглядає О. Коваль [8], вплив через ЗМІ, Інтернет – 

Г. Почепцов [17], Я. Зодерквист[7], технології впливу на маси в 

період передвиборчих кампаній – О. Радченко [21], М. Варій [4]. 

Проаналізувавши можливість зміни архетипних 

структурних елементів свідомості в процесі історичного 

розвитку, визначити їх роль у зростанні свідомості та еволюції 

людства, проаналізувати їх вплив на владно-суспільні відносини 

на сучасному глобальному етапі розвитку цивілізації. 

Архетипні структурні елементи свідомості є 

концентрованим вираженням різних параметрів суспільного 

життя людей впродовж тисячоліть. На основі архетипів в 

процесі історичного розвитку формувалися засади 

володарювання і підкорення. 

Так, іспанський філософ Х. Ортега-і-Гассет вважав, що 

“влада означає панування думок і поглядів [13, с. 117]”. У той 

же час її трактують як здатність агентів влади шляхом 

домінування проводити у життя чи нав’язувати певні політичні 

рішення. Серед сучасних науковців з’явилася думка про те, що 

природа влади – це тайна реальної, не стилізованої 

самовпевненості, що здатна створювати особливу ауру, 

поринаючи до якої одні рішуче керують (правлять), а інші 

самозабутньо підкоряються, виконуючи будь-які накази [5, с. 4] 

або “здатність і можливість здійснювати свою волю, чинити 
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вирішальний вплив на діяльність, поведінку людей [15, с. 87]ˮ. 

Тобто володарювання і підкорення коріниться в природі 

людини, в архетипних структурних елементах свідомості 

людини.  

Виникає питання, як архетип співвідноситься з свідомістю 

та ментальністю. Архетип є основним структурним елементом 

індивідуальної свідомості кожної людини. Ментальність 

значною мірою сягає у несвідоме та фіксує архетипові 

відмінності між соціальними суб’єктами [1, с. 112]. Архетип – 

поняття більш глибоке, а менталітет носить колективний 

характер. Архетип більш древній, ніж культура, тому він не 

передається традицією, міграцією або мовою. Особистісні 

переживання тісно пов’язані з архетипами і здійснюються через 

певні архетипні образи, які є компонентами релігій, міфів, 

легенд і казок.  

Менталітет сукупність стереотипів мислення і поведінки, 

властивих людям певної соціально-історичної чи етнічної 

спільноти. Саме у менталітет з’єднуються усвідомлені і 

неусвідомлені, раціональні та нераціональні уявлення людей 

про світ, про себе, про своє місце в світі, про ставлення до 

інших спільнотам людей, про розумне і справедливе в мисленні 

і способі життя [23]. Менталітет історичної чи етнічної та 

національна свідомість (можливо вживати “національний 

менталітет”) є проявами колективної свідомості. 

Философ Тейяр де Шардена висловив думку, що 

“еволюція – це зростання свідомості” [22]. Звідси постає 

наступне важливе питання про напрямки (вектори) людської 

свідомості. І. Кант ще у XVIII cт. обґрунтував ідею 

закономірності руху людського суспільства до 

загальнопланетарного федеративного устрою й розвитку 

свідомості від індивідуальної до родової (загальнолюдської) у 

своїх працях, зокрема, у трактаті “До вічного миру”. Тейяр де 

Шарден визначає вектором спрямованості свідомості – 
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нескінченність, “точку Омеги” [22]. Вищою формою свідомості 

вчені визначають планетарний або планетарно-галактичний 

рівень [2]. 

Отже, мова йде про реструктуризацію буденної свідомості. 

Е. Дюркгеймом говорить про “надіндивідуальну свідомість”, 

розуміючи її як рівень свідомості, що властивий будь-якому 

колективу, відмінний від суми індивідуальних свідомостей 

людей. Продовжуючи думки Е. Дюркгейма про неідентичність 

колективного розуму сумі індивідуальних знань, М. Моїсєєв 

вводить поняття “колективний загальнопланетарний розум”, 

який притаманний інформаційній епосі. 

У ХХ ст., яке можна охарактеризувати як епоху 

колективізму, актуалізуються соціальні аспекти буття людини, 

популяризуються ідея колективної свідомості Е. Дюркгейма, 

концепція Ж. Піаже про визначальну роль соціального 

середовища в становленні людини, архетипи колективного 

несвідомого К. Юнга. Архетипи колективного несвідомого 

К. Юнга означають сферу глибинних шарів людської психіки, 

що мають стійкі риси давнього досвіду людини [2, с.13]. 

Глобалізація, перехід до інформаційного суспільства 

змінили буття сучасної людини. Відбувається перехід на 

планетарний рівень сприйняття дійсності, ідей глобального 

масштабу. Сьогодні стало зрозуміло, що без нового рівня 

свідомості, яка готова сприймати новий глобальний сучасний 

світ зусилля людства виявляться неефективними. А подальший 

прогрес цивілізації без достатньої кількості людей, котрі 

мислять планетарно, – безперспективним. Зростання 

свідомостівідбуваєтьсяпоступово і нерівномірно. 

Нерівномірність зростання свідомості породжує психологію 

володарювання і підкорення. 

Планетарна свідомість – новий, більш високий ступінь 

побудови архетипних структурних елементів свідомості, здатної 

до осмислення і сприйняття глобалізованого світу як єдиної 
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планетарної спільноти; це свідомість, пов’язана з осмисленням 

глобалізаційних процесів, яка охоплює геополітичну, соціально-

економічну та екологічну сфери діяльності людини, керується у 

своїх діях загальнолюдськими принципами й цінностями, що 

сприяють стабільному розвитку цивілізації.  

Планетарна свідомість є найбільш продуктивним шляхом 

розвитку людини, актуалізації її здібностей, що включає 

абсолютну повагу прав і свобод інших людей та співучасть у 

долі всього людства, включаючи транснаціональні, транс 

державні, екологічні, соціально-економічні, крос-культурні 

інтереси. Планетарна свідомість перебуває в процесі свого 

становлення, хоча джерела її сягають праць І. Канта, який 

обґрунтував думку про необхідність установлення всесвітнього 

громадянства; це породження нової епохи, яку характеризують 

глобалізаційні процеси [2, с. 6-7]. І. Кант припускав виникнення 

права світового громадянства (jus cosmopoliticum). Можливо, 

саме планетарний щабель розвитку свідомості людства дав 

поштовх для появи феномена глобального громадянського 

суспільства. Водночас, відбувається виробництво нових 

технологій влади, трансформація владно-управлінських 

відносин. 

В глобальному суспільстві політична влада не є втіленням 

вищої необхідності. “Політичне поле”, – відзначає Л. Герасіна, – 

раптом втратило енергію, що забезпечувала можливість 

володарювати і готовність до покірності”. У владних відносинах 

склалась незвична ситуація смислового вакууму [5, с.4].  

Зміни у відносинах влади і суспільства, що зумовлені 

науковим прогресом і глобалізацією суспільства призвели до 

створення нової теорії публічного управління, яка ґрунтується 

на розширенні кола учасників прийняття рішень. В цій теорії 

використовуються поняття “governanceˮ “goodgovernanceˮ як 

управління за допомогою глобального громадянського 

суспільства, об’єднаного в мережу. Дану концепцію 
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розробляють такі українські та зарубіжні вчені як В. Нікітін, 

А. Колодій, Л. Сморгунов. Поняття “governanceˮ в документах 

ООН розглядається як “практика економічної, політичної та 

адміністративної влади по управлінню справами держави на 

всіх рівняхˮ. Це поняття об’єднує “механізми, процеси та 

інститути, через які громадяни та групи висловлюють свої 

інтереси, реалізують законні права, виконують обов’язки, та 

балансують між розбіжностями [19, с. 54]ˮ.  

Глобалізація характеризується волею сучасного 

суспільства до віртуальності, причому віртуалізується не тільки 

суспільство, але й породжена в ньому особистість. Internet 

виступає засобом трансформації особистості та суспільства 

вцілому. Управління в системах віртуальної масової комунікації 

в інформаційному суспільстві переходить на рівень 

демократичних відносин, тому Інтернет часто називають 

“вектором демократизації” і, навіть, “зоною анархії”. Бурхливий 

розвиток Інтернету вселив в багатьох людей надію на ренесанс 

демократії. За допомогою нових форм соціальних взаємодій 

громадяни можуть миттєво висловити свою позицію з різних 

політичних питань. Мережа може стати “віртуальним 

парламентом”. Парламентські вибори, звичайно, можуть 

проводитися через Інтернет, коли громадянин, який має виборче 

право, зможе просто вводити свій персональний код в 

комп’ютер, а не йти на виборчу дільницю, але тоді зникне сама 

основа демократії ‒ широкі дебати, в яких всі зацікавлені 

сторони в межах географічної області проясняють позиції з 

певного питання. Будь-яка комунікація в мережі зрівнює 

учасників і в цьому її колосальна демократизуюча роль. 

Доступність інформації, безумовно, зробить більш 

осмисленими наші громадянські обов’язки й пожвавить 

демократію [7]. Головна функція “демократії” в умовах 

глобалізації – виділення і відчуження суспільства від народу і 

держави, розширення його до “глобального громадянського 
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суспільства” та просування до глобального управління.  

Глобальне громадянське суспільство є системою 

суспільних структур, відносин, свідомості і діяльності 

глобальної держави, що лише формується, але разом з тим має 

створити умови для самореалізації всього людства, окремих 

націй, соціальних груп та індивідів [6, с. 58]. Глобальне 

громадянське суспільство внесло зміни в розуміння поняття 

його членства або учасника, актора. Це відбулося у зв’язку з 

переосмисленням поняття громадянства, яке пов’язане, зокрема, 

з інтеграцією зростаючих потоків мігрантів у громадянські 

суспільства розвинених багатих країн.  

Ще один важливий аспект трансформації сучасної 

“громадянської ідентичностіˮ в її міжнародному вимірі – 

ускладнення соціально-просторової структури. Якщо раніше 

членство в певному громадянському суспільстві прив’язувалось 

до національної держави, то зараз відбувається диференціація 

рівнів ідентичності: поряд з “національно-державноюˮ, що 

зберігається, дедалі більшої ваги набувають “регіональніˮ, 

“транснаціональніˮ ідентичності, а також різні форми 

наддержавної ідентичності [16]. 

Глобальне громадянське суспільство може боротися за 

владу, впливати на певні рішення органів публічної влади і, 

таким чином, стати політичною силою. “Маючи в своєму 

розпорядженні щільну комунікаційну мережу, суспільство 

дихає і коливається, немов клубок електричної напруги, енергія 

якої готова у будь-який момент перетекти з одного місця в інше. 

Як і рух капіталів, рух суспільного інтересу чуйно реагує на 

будь-які подразники [10]”. 

Влада, включаючись у глобальне мережеве суспільство, 

змінює форми та методи управління. Мережева влада інформує, 

а не наказує. Вона не перешкоджає активності опозиції, критиці 

мас-медіа. Влада змінює стиль спілкування з впливу на діалог, з 

ієрархічного підпорядкування на горизонтальну комунікацію. 
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Таким чином, встановлюються нові типи і моделі відносин. В 

багатьох країнах світу зроблені успішні спроби організувати 

населення в межах структур місцевого самоврядування. На 

Заході з’явилася професія соціального організатора (community 

organizers). Слід зазначити, що демократизація влади не означає 

ослаблення держави. Навпаки, інформаційне суспільство, що є 

оборотною стороною мережевого, має можливості за контролем 

над діями громадян. Тому, пріоритетним напрямом державної 

політики багатьох країн світу став курс на побудову 

інформаційного суспільства, зокрема на розвиток національних 

і глобальних інформаційних інфраструктур. 

Владні функції держав в умовах глобалізації не 

зменшуються, а, навіть, збільшуються завдяки вдосконаленню 

техніки і апаратів влади, все ж контролювати соціально-

економічні процеси і події державам практично неможливо. 

Формується глобальна політична система – глобальна держава, 

в якій національні держави є лише їх складовою. Її суб’єктами є 

транснаціональні структури та національні держави, що 

об’єднані спільною ідеєю, умовами та факторами 

глобалізаційного розвитку. Основним засобом функціонування 

такої держави є транснаціональне право, яке формується в 

результаті відповідних міждержавних домовленостей і 

спирається на спільність інтересів між державами та базові 

цінності всього світу.  

Таким чином, особливістю публічної влади в умовах 

глобалізації є те, що вона не диктує умови суспільству, не діє як 

апарат примусу, а все більш тісно кооперується, взаємодіє з 

ним, делегуючи частину своїх повноважень інститутам 

глобального громадянського суспільства. 

Вищенаведене служить достатньою підставою для 

висновку про те, що архетипічні структурні елементи свідомості 

людей формувалися під впливом ряду чинників. Еволюція 

людства є наслідком зростання свідомості, яка в процесі свого 
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розвитку змінила кілька рівнів. Нині відбувається перехід на 

планетарний рівень свідомості.  

Сьогодні стало зрозуміло, що без свідомості, яка готова 

но-новому сприймати глобальний сучасний світ зусилля 

людства виявляться неефективними. Влада і суспільство в 

умовах глобального управління змінюють форми та методи дії. 

Отже, архетипи як універсальна ідея залучаються нині 

політологами, соціологами, психологами, як ключ до свідомості 

й підсвідомості громадян. Державним управлінцями необхідно 

більш глибоко ознайомитися з даною проблематикою з метою 

активізації мислення людей шляхом апелювання до 

універсальних архаїчних ідей, образів та мотивів вибору для 

формування ціннісних установок суспільства, об’єднання 

суспільства. 
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В статье выяснены основы эволюции сознания, 

установлено, что на основе архетипов в процессе 

исторического развития формировались основы властвования и 

подчинения, определено влияние архетипических структурных 

элементов на публичную политику и властно-общественные 

отношения, проанализированы особенности влияния 

планетарного уровня сознания на властно-общественные 

отношения на современном глобальном этапе развития 

цивилизации. 

Ключевые слова: архетип, публичная политика, властно-

общественные отношения, глобальное гражданское общество. 
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Київського міжнародного університету 

ГРОМАДЯНСЬКА АКТИВНІСТЬ В УМОВАХ 

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

УКРАЇНИ 

У статті здійснюється спроба висвітлення ролі 

громадянських практик у визначенні та реалізації українських 

інтеграційних прагнень. Доводиться необхідність участі 

інститутів громадянського суспільства в основоположних 

державних процесах. На основі комплексного аналізу даних 

соціологічних опитувань виявлено основні настрої та зміни 

зовнішньополітичних пріоритетів у суспільстві. 

Також у досліджені обґрунтована необхідність участі 

України в системі колективної безпеки та проводиться аналіз 

основних можливих перешкод на шляху такої інтеграції. 

Наголошується на потребі підвищення обізнаності  суспільства 

України завдяки наданню достовірної інформації щодо 

діяльності таких організацій. 

Особливого значення надається історичному досвіду країн, 

які стали повноправними членами Європейського Союзу та 

НАТО, й обґрунтовується необхідність урахування всіх помилок і 

використання прикладу успішних практик і адаптація їх до 

українських реалій. 

Ключові слова: євроінтеграція, євроатлантична 

інтеграція, Європейський Союз, НАТО. 
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Роль громадянської активності в євроінтеграційних 

процесах України важко переоцінити, адже революційні події, 

що відбулись у країні, стали наслідком відмови влади від 

європейського курсу. Таким чином, відстоювання  

європейського вектора зовнішньої політики нашої держави 

стало консолідуючим чинником для українського суспільства. 

Тривалий час питання вибору інтеграційного пріоритету 

відігравало роль чинника, що розділяв суспільну думку в країні 

майже навпіл. Проте саме події останнього року призвели до 

зниження рівня  регіональних розбіжностей. Хоча членство в 

Європейському Союзі тепер домінує в соціологічних 

дослідженнях, інтеграція до НАТО підтримує менше 50% 

громадян. У сучасних умовах країни питання приєднання до 

НАТО набуло надзвичайної актуальності, зважаючи на 

оборонний потенціал цієї організації. У контексті 

євроатлантичної інтеграції Верховна Рада України ухвалила 

ключове рішення, а саме скасування позаблокового статусу, що 

в майбутньому дозволить долучитись до європейської системи 

колективної безпеки. Окрім цього, вступ до НАТО дасть змогу 

позбутися статусу «буферної зони» між Європою та Росією. 

Співпраця з ЄС та вступ до НАТО – паралельні процеси, вони, 

зазвичай, взаємопов’язані, але окремі. 

Метою дослідження є визначення ролі громадянської 

ініціативи в процесі реалізації європейської та євроатлантичної 

інтеграції України. 

Нині, у контексті анексії Криму та бойових дій на сході 

України, постає питання можливості України стати членом 

НАТО. Доволі часто в Україні та за її межами лунає думка, що 

основоположний документ Альянсу передбачає однією з умов 

вступу – відсутність будь-яких територіальних претензій країн-

претендентів. Проте цей факт лише частково відповідає 

дійсності. Адже в тесті Північноатлантичного договору немає 

ніяких згадок про так звані «критерії», окрім територіальної 

приналежності країни. Хоча навіть цей факт підлягав перегляду 
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після приєднання до договору Туреччини. Стаття 10 зазначає, 

що «будь-яка європейська держава, здатна втілювати у життя 

принципи цього   Договору і сприяти безпеці у 

Північноатлантичному  регіоні» [1], може стати повноправним 

членом організації. Так звані «критерії членства» є 

формальними і неодноразово робились виключення при 

прийняті нових членів. Першою країною, що долучилась до 

НАТО, маючи при цьому територіальні претензії, була 

Німеччина. 1955 року саме ця країна стала повноправним 

членом Альянсу, незважаючи на територіальні претензії через 

Східну Німеччину. Не останню роль у процесі прийняття ФРН 

до НАТО відігравало посилення напруження між Західною 

Європою та СРСР. І  лише  1990 року, після возз'єднання 

Німеччини, колишня Німецька Демократична Республіка 

перейшла під захист Альянсу як невід'ємна частина об'єднаної 

держави. 

Оскільки питання членства в Альянсі є основоположним, 

Президент України неодноразово наголошував на потребі 

проведення референдуму з даного питання. Виходячи з цього, 

можна дійти висновоку, що підтримка населення є одним з 

ключових факторів вироблення офіційної політики держави в 

контексті євроатлантичної інтеграції. 

Аналізуючи рівень підтримки в суспільстві входження 

України до євроатлантичної безпекової структури, слід 

зазначити той факт, що згідно з опитуванням проведеним 

Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» у 

березні 2012 р., лише 13% респондентів повністю підтримали 

членство в Альянсі. Проте в нинішніх умовах, зважаючи на 

окупацію Криму та бойові дії на сході України, громадська 

думка зазнала разючих змін. Відповідно до опитування 

проведеного у вересні 2014 року, 44% громадян вважали, що 

вступ до НАТО був би нині найкращим варіантом для України 

задля гарантування безпеки держави [2]. Згідно з дослідженням, 
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проведеним соціологічною службою Центру Разумкова від 6 до 

12 березня 2015 року – «Якби наступної неділі відбувався 

референдум щодо вступу України до НАТО, як би Ви 

проголосували?» 43% респондентів підтримали б членство в 

Альянсі [3].  

 
 

Незважаючи на те, що кількість прихильників 

позаблокового статусу скоротилась удвічі, від  42% до 22%,  цей 

показник не є граничним, і за умов проведення успішної 

інформаційної кампанії можливе подолання хибних уявлень 

серед населення про Альянс. Адже серед основних причин 

противники євроатлантичної інтеграції називають такі: 

- «НАТО є агресивним імперіалістичним блоком» – 40% 

тих, хто не підтримує членство в НАТО; 

- членство в НАТО  може втягнути Україну у військові дії 

Альянсу – 39% тих, хто не підтримує членство в НАТО; 

- це зіпсує відносини з Росією – 25% тих, хто не 

підтримує членство в НАТО. 

Аналізуючи причини непідтримки населення інтеграції до 

Альянсу, слід зазначити, що всі вищепереховані фактори є 

наслідком браку достовірної інформації про організацію, 

стереотипи минулого та необізнаність населення про діяльність 
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України  у співпраці з НАТО. Адже після закінчення холодної 

війни та припинення блокового протистояння організація 

Північноатлантичного договору зазнала повної трансформації 

та переорієнтації її діяльності. Країни-підписанти 

Північноатлантичного договору своїм історичним рішення 

унеможливили війну в регіоні, створивши європейську систему 

колективної оборони, засновану на принципах демократії, 

свободи особистості і верховенства права.  З  1990 року НАТО 

почало процес трансформації та пристосування до нових 

геополітичних умов і з військового блоку перетворилося на 

політично-військову організацію. Так було створену систему 

колективної безпеки, засновану на європейських цінностях і 

політичних консультаціях. А нова Стратегічна концепція НАТО 

узгоджує діяльність альянсу з новими міжнародними 

безпековими реаліями. 

Щодо другого аргументу, а саме того факту, що членство в 

НАТО  може втягнути Україну у військові дії Альянсу, – 

ситуація також є неоднозначною. Хоча Стаття 5 

Північноатлантичного договору наголошує: «Сторони 

погоджуються, що збройний напад на одну або кількох із них у 

Європі чи у Північній Америці вважатиметься нападом на них 

усіх: і, відповідно, вони домовляються, що в разі здійснення 

такого нападу кожна з них, реалізуючи своє законне право на 

індивідуальну чи колективну самооборону, підтверджене 

Статтею 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, надасть 

допомогу тій Стороні або Сторонам, які зазнали нападу, і 

відразу здійснить, індивідуально чи спільно з іншими 

Сторонами, такі дії, які вважатимуться необхідними, 

включаючи застосування збройної сили, з метою відновлення і 

збереження безпеки у Північноатлантичному регіоні» [1]. Проте 

ключовим є розуміння того факту, що дії, які будуть реакцією 

на напад, країна може обрати на власний розсуд і які 

«вважатимуть необхідними». Отже, аргументація щодо того, що 
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наші військові будуть зобов'язані воювати на території інших 

країн, у випадку агресії з боку третьої сторони, також не 

відповідає дійсності і документально не закріплена жодною зі 

статей договору. Окрім цього, серед українського населення є 

маловідомий той факт, що Україна є єдиною країною серед 

держав-партнерів НАТО, яка брала участь у всіх основних 

операціях та місіях Альянсу, у межах діалогу «Партнерство 

заради миру». Таким чином, наша країна, навіть не будучи 

країною-членом НАТО, активно долучається до миротворчих 

операцій через направлення українського національного 

контингенту і бере на себе відповідальність за захист миру та 

безпеки. А ставши повноцінним членом організації, може 

отримати ще й гарантії в межах колективної системи безпеки. 

Слід зауважити, що аргумент проблеми необхідності 

фінансової участі назвали лише 5,2% від усіх опитаних. Хоча 

внески, що є обов’язковими для всіх країн-членів, можуть 

становити до 2% від ВВП країни [4].  

Традиційно найбільша підтримка вступу до НАТО  – серед 

жителів  Центрального і Західного регіонів,  нижча – на Півдні. 

При впровадженні інформативної політики щодо діяльності 

НАТО слід врахувати регіональний принцип розподілу 

підтримки населення України.  

Процес підвищення обізнаності громадянського 

суспільства України щодо її співробітництва з НАТО є метою 

не лише офіційних структур, а й громадських організацій, 

таких, як  «Громадська Ліга Україна-НАТО». Саме  ця 

організації була ініціатором розробки концепції Мережі 
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Рис.1 Найкращий варіант забезпечення безпеки для україни за 

регіональним розподілом 

Примітка. Загальнонаціональне опитування  проведене Фондом 

«Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно із 

соціологічною службою Центру Разумкова [2]. 

 

партнерства Україна-НАТО, метою якої є посилення взаємодії 

між експертами з питань безпеки та верствами громадянського 

суспільства України і країн-членів Альянсу для формування 

свідомої громадянської позиції щодо державної політики 

євроатлантичної інтеграції України, включаючи набуття в 

майбутньому повноправного членства в Організації 

Північноатлантичного договору [5]. Мережа є відкритою 

міжнародною недержавною комунікативною системою між 

неурядовими громадськими організаціями України та країн-

членів НАТО для встановлення контактів, обміну досвідом, 

поширення інформації та вивчення суспільної думки у сфері 
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безпеки й оборони. Так було започатковано широкий 

громадський рух за євроатлантичну інтеграцію.  

Не менш важливим для України є питання входження до 

Європейського Союзу. І в цьому процесі роль громадянської 

ініціативи також  має першочергове значення. Адже вперше за 

тривалий час інтеграційні пріоритети в українському 

суспільстві позбулись певного дуалізму, і домінуючу роль тепер 

відіграє саме вступ до ЄС. Згідно з дослідженням, проведеним 

Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, рівень 

підтримки Європейського Союзу з 2011року зріс майже на 10%, 

тоді як прагнення долучитись до Митного союзу скоротилось 

на 20% [6]. Слід зауважити, що різке зниження привабливості 

союзу з Росією не спричинило вагомого підвищення рівня 

підтримки євроінтеграції. І тепер 36% населення не мають 

чітких інтеграційних пріоритетів.  

 

 
 

Рис.3 Інтеграційні пріоритети українського суспільства 
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Проте найпоказовішою є зміна не загальних настроїв у 

суспільстві, а саме регіональний розподіл пріоритетів.  Це 

стосується Східного та Південного регіонів. При збереженні 

загальнодержавної тенденції до зменшення кількості 

прихильників Митного союзу спостерігається нетипове для цих 

областей різке підвищення рівня прибічників європейської 

інтеграції України. Загалом у 2014 році громадська думка 

істотно змінилась у багатьох аспектах, серед яких – ставлення 

до інтеграційних пріоритетів. А найдієвішим чинником, що 

сприятиме збільшенню підтримки євроінтеграції в українському 

суспільстві,  експерти вважають успішне проведення 

внутрішніх реформ  і відчутний для пересічних громадян 

позитивний ефект від них [7]. 

 

 
Рис.2 Чи треба Україні вступати до Європейського Союзу 

Примітка. Дослідження проведене соціологічною службою Центру 

Разумкова від 6 до 12 березня 2015 року, за винятком Криму та 

окупованих територій Донецької та Луганської областей [7]. 
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Європейська інтеграція на сучасному етапі набуває якісно 

нового значення для українського суспільства загалом. 

Підписання  Угоди про асоціацію означає втілення на практиці 

декларативних засад  зовнішньополітичного курсу України. 

Громадянська активність в евроінтеграційних питаннях 

характеризується чіткою та послідовною позицією, що 

втілюється в її практичну реалізацію. Так,  21 травня 2015 р. 

громадські діячі з України вручили єврокомісару Йоганесу Гану 

громадську заявку на членство в Європейському Союзі. Хоча ця 

акція є, насамперед, політичною, проте демонструє прагнення й 

наміри українського суспільства. Окрім цього, на Ризькому 

саміті ЄС було оголошено про кінець уніфікованій політиці 

Східного партнерства щодо країн-сусідів ЄС. Голова Центру 

політичних студій та аналітики та Голова національної 

платформи форуму громадянського суспільства країн Східного 

партнерства Віктор Таран заявив, що на зміну їй чиновники ЄС 

планують створити два різні формати співпраці, один з яких 

стосуватиметься України, Грузії та Молдови, що ввійшли в 

асоціацію з ЄС, а  інший – Білорусі, Вірменії та Азербайджану, 

що орієнтуються у своїй політиці на Росію [8]. Таким чином 

планується створити ефективнішу систему зв’язків з країнами, 

що прагнуть до поглиблення співпраці.  

Також у межах упровадження та виконання Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС, відповідно до статей 469 – 470, 

16 квітня 2015 року  було створено Платформу громадянського 

суспільства Україна- ЄС [9]. Платформа складається з 

представників громадських організацій, асоціацій роботодавців 

і профспілкових об’єднань з України та ЄС, що передбачає 

активне інформування громадян України, представників 

громадянського суспільства та посилення інституційної 

спроможності громадських організацій впливати на порядок 

денний реформ і міжнародну політику України. Адже 

європейська інтеграція – це завдання не тільки уряду України, а 

й усього суспільства. 
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Загалом, українське питання нині дуже гостро стоїть на 

порядку денному в ЄС, адже криза єдності в середині Союзу, 

причинами якої стали й економічна криза, і хибна політика в 

питанні нелегальних мігрантів, набуває системного характеру. 

Відсутність єдиної позиції щодо низки важливих питань 

спричиняє зростання рівня євроскептицизму в середині ЄС. 

Наслідками такої тенденції є фрагментація та слабкість спільної 

зовнішньої політики. Так, у Великій Британії заплановано 

референдум щодо виходу з ЄС, який мають провести до кінця 

2017 року, а у Франції 62% населення вважають, що розвиток 

ЄС відбувається в хибному напрямку. Отже, проблема 

вироблення чіткої спільної позиції ЄС щодо України є ще одним 

приводом виникнення розбіжностей у середині Союзу. Тоді,  як 

українські євроінтеграційні  прагнення об’єднують суспільство, 

мобілізуючи громадянську активність у середині нашої країни, 

для Європи є серйозним випробуванням.  

Отже, у контексті сучасних громадських настроїв щодо 

євроінтеграції  та можливого приєднання до 

Північноатлантичного альянсу можна дійти таких висновків: 

Серед основних  перешкод для на шляху України до 

інтеграції в НАТО може стати територіальний конфлікт, хоча за 

умов підтримки всіх держав Альянсу,  в історії існують 

приклади, коли заради гарантування миру та безпеки для певних 

країн були зроблені винятки. Позитивним вбачається факт 

зростання рівня підтримки вступу України до НАТО.  

У  процесі євроінтеграції Україна, окрім 

внутрішньополітичних проблем, може зіштовхнутись із 

неготовністю самого ЄС до розширення та кризою вироблення 

спільної зовнішньої політики. 

На новому етапі євроінтеграції надзвичайного значення 

набуває громадська думка щодо інтеграційного вектора 

держави. Значну увагу слід звернути саме на новий 

регіональний розподіл пріоритетів. Дослідження громадської 
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думки минулих років фіксували чітку дуалістичну позицію 

регіонів України. Так, при виборі  між європейським і 

євразійським векторами Захід і Центр України підтримував 

вступ до ЄС, тоді як Південь і Схід України виступали за 

членство в Митному Союзі. Нині ж соціологічний  аналіз фіксує 

зниження регіональних відмінностей і значне скорочення 

прихильників союзу з Росією. 

Залучення  громадянського суспільства повинно стати 

однією з ключових дій у процесі імплементації Угоди про 

асоціацію, адже саме цей чинник може гарантувати врахування 

інтересів суспільства. Слід зазначити високу здатність 

суспільства формувати власну консолідовану позицію щодо 

євростратегічного вибору України.  
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This article was written with the purpose to highlight the role 

of civil practice in defining and implementing Ukrainian integration 

aspirations. The necessity of the participation of civil society in 

fundamental civil proceedings. Based on comprehensive analysis of 

opinion polls revealed main changes in attitudes and foreign policy 

priorities in society. 

Also explored the necessity of the participation of Ukraine in 

the system of collective security and fundamental analyzes possible 

obstacles to such integration. It is emphasized the need to raise 

awareness of society in Ukraine by providing accurate information 

on the activities of such organizations. 

Of particular importance is the historical experience of 

countries which have become full members of the European Union 

and NATO, and the necessity of taking into account errors and the 

use of best practice and adapting them to the Ukrainian realities. 

Keywords: European integration, Euro-Atlantic integration , 

the European Union, NATO. 

В статье осуществляется попытка освещения роли 

гражданских практик в определении и реализации украинских 

интеграционных стремлений. Доказывается необходимость 

участия институтов гражданского общества в основных 

государственных процессах. На основе комплексного анализа 

данных социологических опросов выявлены основные 

настроения и изменения внешнеполитических приоритетов в 

обществе. 

Также в исследовании обоснована необходимость участия 

Украины в системе коллективной безопасности и проводится 

анализ основных возможных препятствий на пути такой 

интеграции. Отмечается необходимость повышения 

осведомленности общества Украины благодаря 
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предоставлению достоверной информации о деятельности 

таких организаций. 

Особое значение придается историческому опыту стран, 

которые стали полноправными членами Европейского Союза и 

НАТО, и обосновывается необходимость учета всех ошибок и 

использования примера успешных практик и адаптация их к 

украинским реалиям. 

Ключевые слова: евроинтеграция, евроатлантическая 

интеграция, Европейский Союз, НАТО. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: 

ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ ТА ЗАРУБІЖНА ПРАКТИКА 

У статті розглядаються шляхи оптимізації місцевого 

самоврядування в Україні в складних умовах сьогодення та 

визначені окремі особливості організації  влади в зарубіжній 

практиці, зокрема, у країнах Східної Європи. 

Ключові слова: оптимізація, модернізація, політична 

система, адміністративна реформа, децентралізація, місцеве 

самоврядування, місцева влада, ризики, деконцентрація,  

європейська модель місцевої влади, субсидіарність. 

Постановка проблеми. Необхідність проведення 

фундаментальних  конституційний змін у нашій державі на 

основі сучасних найбільш раціональних і демократичних 

засадах, сформували нагальну потребу вдосконалення всіх сфер 

життя, включаючи модернізацію публічної влади, яка повинна 

забезпечити ефективне управління на всіх рівнях владної 

ієрархії, територіальну цілісність і суверенітет. Вагоме місце 

серед цих завдань займає реформування місцевої влади  як 

важливого складника політичної системи, громадянського 

суспільства,що насамперед пов`язано з відродженням 

справжнього інституту місцевого самоврядування. Перехід до 

нової концепції організації влади об`активно потребує 

детального наукового обґрунтування і дослідження цих 

процесів. Адже організація влади на місцевому рівні через 
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інститут самоврядування  повною мірою сприяє формуванню 

соціально-ринкової економіки, правової держави, 

демократизації і децентралізації процесів  управління та 

європейському вибору. 

Настав час, коли супер централізація державного 

механізму почала давати  відчутний збій у всіх напрямках і всіх 

сферах. Центр усе менше керував життєзабезпеченням людей і  

тому не випадковим є порушення територіальної цілісності 

нашої держави та затяжний воєнний конфлікт на Сході України. 

Варто наголосити: саме антибюрократизація і 

децентралізація формують алгоритм оптимізації системи 

публічної влади, функціонування  інституту місцевого 

самоврядування. 

У наукових працях ця проблематика представлена 

достатньо широко. Так, концептуальні засади трансформації 

територіальної організації влади в Україні (регіональний і 

місцевий рівні) досліджували Малиновський В.Я.[1], Іжа 

М.М.,[11],  Матвієнко А.С.[17] які проаналізували глобальну 

тенденцію сучасного світу, що полягає в підвищенні статусу 

адміністративно-територіальних одиниць регіонального рівня 

управління. 

Питання реформування влади висвітлювалось у численних 

наукових працях інших вітчизняних авторів[3]. Серед них 

можна назвати  Батанова О.,  В.І., Валевського О., Ребкала В., 

Кресіну І., Погорілка В., Рудича Ф.М., Шемшученка  Ю., 

Баймуратова М., Кравченка В., Куйбіду В.,  Тимощука В.П., 

Трачука П.А., Верещука І.А., Євтушенка О., Шевченка А.Є., 

Міщука В.В., Врублевського О.[1]. Проте з огляду на 

кардинально нову ситуацію, що склалась у нашій державі 

навколо процесу реформування публічної влади, коли 

центральні інституції, політичні сили, інститути громадянського 

суспільство не можуть досягти консенсусу з цього питання,тема 

оптимізації місцевої влади потребує ґрунтовного наукового 
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осмислення та пошуку збалансованих підходів щодо 

формування  дієздатних регіонів для розв`язання проблем  

політичного, соціального, економічного та науково-технічного 

розвитку, забезпечення стабільності та цілісності держави. 

Метою даної статті є аналіз та оцінка сучасних процесів 

трансформації  публічної влади, розкриття факторів, що їх 

мотивували, обґрунтування позитивних наслідків  цих змін, 

можливих ризиків, а також проведення порівняльного аналіз у 

деяких аспектів організації публічної влади на місцях у країнах 

Європи, зокрема  Східної. 

Виклад основного матеріалу. Удосконалення ефективності 

функціонування політичної системи суспільства, її інститутів 

пов’язане з пошуком відповіді на ключові запитання: у який 

спосіб розподілити владу між центром і його складовими 

адміністративно-територіальними одиницями, органами 

місцевого самоврядування з тим,щоб наше з вами життя 

проходило в демократичній, правовій, стабільній країні? Де 

межа децентралізації влади, що не розхитає конструкцію самої 

держави, і яка межа її централізації, що забезпечить 

ефективність  влади, близькість до людей, їх потреб, а також 

територіальну цілісність і суверенітет. Таким чином, головним 

питанням нинішнього етапу розвитку нашої держави є пошук 

оптимального співвідношення централізації і децентралізації 

управлінських функцій на всіх рівнях управління, і з ̓ясовувати 

вати це необхідно винятково в правовому полі. 

Аналіз подій, що  пов’язаний з цим процесом, свідчить: 

саме це виявилось одним із найдискусійніших і найскладніших 

завдань для законодавчої гілки влади, вітчизняної та місцевої 

еліт,стало справжнім випробовуванням владних, самоврядних 

інституцій, політичних партій за всю двадцятичотирирічну 

історію. 

Узагальнюючі фактори, які зумовили  реформування в 

Україні, такі: 
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По-перше, неспроможність діючої системи управління 

задовольняти суспільні й колективні потреби людей, 

невідповідність існуючих адміністративно-територіальних 

структур потребам економічного, політичного і соціального  

стану держави. Наявний ступінь самостійності місцевих 

структур, який вони набули при діючій системі, і ресурсна 

обмеженість,характер відносин, що сформувався між 

представницькими органами самоврядування і державними 

органами, адміністративна і фінансова опіка з боку 

представників держави –усе це не сприяло формуванню 

спроможних  територіальних громад і, якнаслідок, останні не 

змогли надавати мешканцям ту кількість адміністративних і 

публічних послуг, які б задовольняли їхні потреби. 

По-друге, співпраця зі світовою спільнотою для пошуку 

конструктивних  політичних і військових механізмів 

урегулювання конфлікту на Сході України, повернення  

анексованого Криму,  справжній прорив  дипломатії в 

європейському напрямку через підписання Угоди про 

Асоціацію з ЄС –це не тільки змінило ключові акценти 

зовнішньої політики нашої держави, але й прискорило 

необхідність змін на всіх рівнях управління. 

По-третє, політична система не змогла з̓ ясувати питання 

економічного вирівнювання адміністративно-територіальних 

одиниць, стабільність у суспільстві, що призвело до того, що 

політична еліта відірвавшись на небезпечну відстань від 

власного народу, його потреб та інтересів,суттєво знизила його 

життєвий рівень і соціальний захист. Якщо до вищезазначеного 

додати тотальну корупцію на кожному рівні управління, то стає 

очевидним, що держава як інститут політичної системи 

перебуває у вкрай розбалансованому стані і не може  ефективно 

протистояти сучасним викликам, забезпечувати демократичні, 

правові, соціальні перетворення в суспільстві на належному 

рівні. 
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По-четверте,тривала поляризація інтересів центру і 

регіонів  потребувала вже не косметичного перефарбування,а 

рішучого перезавантаження на конституційних, політичних, 

економічних та адміністративних засадах цих відносин. Центр 

постійно використовував різноманітні засоби контролю та 

впливу на життя територіальних громад. Найбільш 

підконтрольною виявилася фінансова сфера, яка гальмувала 

поступальний рух розвитку територіальних громад. Тому 

проблема розподілу влади в нашій державі вздовж вертикалі 

полягає не тільки в усунені протистояння, неузгодженостей і 

суперечностей між центром і регіонами, а й у формуванні 

ефективно діючої моделі, яка необхідна  для поновлення 

територіальної цілісності та суспільної стабільності.  

П’яте, сучасний стан економіки, активізація інститутів 

громадянського суспільства об’єктивно потребують 

адекватніших дій з боку територіальних  утворень, тому що 

спроможність останніх напряму залежить від конструктивної 

взаємодії з ними. 

Звісно, що процес реформування не є  швидким і на нього  

впливають усі види відносин, що відбуваються в межах 

адміністративно-територіальних одиниць. Це підтверджено 

міжнародною практикою. Система управління в ній охоплює  

багатоманітність структур, моделей, відносин, концепцій, 

функцій. Реформи влади, що відбуваються в багатьох 

розвинених країнах світу та Європи,характеризуються 

багатовекторністю підходів, які охоплюють місцеве управління: 

відносини між місцевими і центральними органами державної 

влади,  різними рівнями місцевого і регіонального управління і 

самоврядування. 

До загальної тенденції європейських реформ можна 

зарахувати створення  сприятливих умов для  розвитку органів 

місцевого самоврядування і ті, які  після здобуття реальної 

влади,стали найбільшим суб’єктом надання публічних послуг  

на місцевому рівні та головним партнером держави у з`ясуванні 
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життєво необхідних питань для своїх громад. Такі підходи 

сприяли розвитку структур громадянського суспільства та 

забезпечили на належному рівні гідний захист прав і свобод, 

якість життя населення. Ще до одного політичного результату 

можна зарахувати те, що держави засвідчили свою 

спроможність до самообмеження,поступившись частиною 

повноважень і ресурсів на користь нижчих гілок влади. 

Для прикладу можна послатися на практику організації 

публічної влади в окремих країнах Східної Європи. В основних 

законах(Конституціях)цих країн закріплені положення, що 

стосуються функціонування місцевого самоврядування й 

управління: роль місцевого самоврядування в політичній 

системі і його  призначення; головні принципи організації влади 

на місцях; основи адміністративно-територіального поділу; 

організаційні форми здійснення місцевого самоврядування й 

управління;основи їхньої компетенції і внутрішньої структури і 

взаємин; адміністративний нагляд; гарантії місцевого 

самоврядування(судові, матеріально-фінансові, законодавчі). 

Зокрема,у Конституції Болгарії йдеться про те, що 

Республіка Болгарія є єдиною державою з місцевим 

самоврядуванням(ст. 135–146). Територіальне самоврядування  

визнано основною формою організації публічної влади на 

місцях  Конституцією Польщі (ст. 163–171). Ми не знаходимо 

самого поняття місцевого самоврядування в Конституції 

Румунії, натомість тут використовується термін «місцева 

автономія»(ст. 120). Місцева публічна адміністрація в цій країні 

діє на основі місцевої автономії і децентралізації публічних 

послуг, що ідентичне змісту місцевого самоврядування. 

Конституції Чеської Республіки (ст. 99–105) і Словацької 

Республіки (ст. 64-71)також підтверджують законодавче 

закріплення прав і свобод органів територіального 

самоврядування. 
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Варто звернути увагу на принципи, на яких здійснюється 

організація і функціонування органів місцевого 

самоврядування, – це демократизм,  народовладдя, визнання, 

дотримання і захист прав і свобод людини і громадянина, 

суверенітет і цілісність території держави, національне 

рівноправ’я і право на національну самобутність, розподіл 

влади, законність. 

До особливих принципів можна зарахувати наявність у 

територіального колективу представницьких органів, які  

формуються безпосередньо населенням відповідної громади 

через загальні, рівні вибори. У більшості країн органи місцевого 

самоврядування й управління вибудовуються відповідно до 

адміністративно-територіального поділу. Історично тут 

сформувався  дворівневий поділ. Вищі рівні представлені так: 

області(Болгарія, Угорщина), повіти (Румунія), воєводства 

(Польща), територіальна одиниця (Словакія), край, земля, 

область (Чехія). Нижчі рівні:громада (Болгарія, Словакія, 

Чехія), комуни(Румунія), гміни (Польща), села (Угорщина). 

Управління в межах місцевого самоврядування 

узгоджується з державним управлінням на місцях через  

представників центральної влади. Відмінність лише в тому, що 

ці посадовці діють на різних рівнях адміністративно-

територіального поділу. Так, у Болгарії, Польщі,  Румунії вони 

представлені  на вищих ланках управління місцевого 

територіального поділу, відповідно – в областях, воєводствах, 

повітах. На нижчому, общинному рівні функціонують тільки 

органи самоврядування. Представниками від державної влади є 

воєвода, управителі та префекти. До речі, представники  влади 

призначаються і звільняються   винятково урядовою владою. 

Для виконання делегованих повноважень представники центру 

мають управлінські апарати. Якщо детальніше проаналізувати 

закріплені за ними повноваження, то можна дійти висновку, що 

вони охоплюють законодавче регулювання місцевого 

самоврядування, делегування державних повноважень органам 
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місцевого самоврядування,пошук  механізмів наповнення 

фінансово-ресурсної бази місцевого самоврядування, яка 

складається не тільки із власних доходів і зборів, алей 

державних асигнувань. Важливою їхньою функцією є 

адміністративний контроль за роботою  органів місцевого 

самоврядування, з можливим оскарженням неправомірних 

рішень у судовому порядку. Тому законність у діяльності 

органів самоврядування стає винятково пріоритетним 

напрямком і важливою умовою функціонування. Проте, якщо є 

потреба у зміні меж територіальних  об`єднань, то обов’язково 

враховується думка населення відповідної територіальної 

громади. До того ж, представники центру згідно із законом не 

можуть втручатись у питання, які зараховані до предметів 

відання органів місцевого самоврядування. 

Враховуючи, що колишні муніципальні системи 

трансформувалися в інтегроване середовище країн 

Європейського Союзу, то природно, що  кожна з них до певної 

міри ввібрала в себе окремі елементи моделей  країн 

Центральної та Західної Європи, зокрема, французької. 

Водночас,залишаючись достатньо відмінними одна від одної, 

спільним у них є те, що вони зберігають досить сильні  

центристські позиції. У цілому,зарубіжна модель публічної 

влади і місцевого самоврядування характеризується такими 

основними ознаками: 

- вона  самостійна і незалежна від центру в межах наданих 

їй компетенції; 

- тут використовуються різноманітні моделі організації 

влади на місцях; 

- адміністративний нагляд, здійснюється виключно в 

межах закону; 

- центр може здійснювати опіку тільки в межах тих 

повноважень, які він проделегував органам місцевого 

самоврядування; 
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- потужня система правових і судових гарантій; 

- розвинене правове поле, яке відповідає світовим 

стандартам з точки зору демократичності; 

- наявність власної матеріальної бази, тобто муніципальної 

власності і муніципального бюджету; 

- функціонування як головної організаційної форми 

представницького органу, який обирається населенням і 

має власний виконавчий апарат; 

- відсутність безпосередньої вертикальної 

підпорядкованості нищих представницьких органів 

вищим.  

Світова практика засвідчує, що місцеве самоврядування 

майже в усіх сучасних демократичних державах до певної міри 

узгоджується з державним управлінням на місцях. Базується 

такий підхід на цілій низці причин політичного, економічного і 

юридичного характеру. По-перше, тенденція децентралізації, 

яка співвідноситься з органами місцевого самоврядування, 

протистоїть тенденції централізації; по-друге, можливості 

формування місцевого бюджету за рахунок місцевих податків і 

зборів достатньо обмежені і досить часто його не вистачає для 

виконання завдань і функцій місцевого самоврядування. Звідси 

виникає потреба в централізованих асигнуваннях на потреби 

місцевого  життя, що потребує контролю за муніципальними 

органами збоку центру;по-третє, природним є обмеження 

самостійності муніципалітетів у галузях, які мають 

загальнодержавне значення, що пов’язано з необхідністю 

забезпечити однакові високі стандарти управління;по-четверте, 

законодавче регулювання місцевого самоврядування, яке 

охоплює регламентацію компетенції і порядок діяльності 

місцевих органів, мотивує потребу адміністративного контролю 

за законністю актів місцевого самоврядування. 

Варто зазначити, що формування систем публічної влади й 

управління в європейських країнах відбувався під впливом 

цілого комплексу факторів. По-перше, становлення 
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муніципальних систем здійснювалося на тлі загальносвітових 

тенденцій, головними з яких є: підвищення ролі територіальних 

органів, укрупнення муніципальних одиниць,зміцнення їх 

апарату; регіоналізація. По-друге, країни, які в минулому 

входили досоціалістичної системи,  об’єктивно сформували 

власну публічну владу на підвалинах колишніх стандартів. По-

третє, щодо місцевого самоврядування, то формувався цей 

інститут в умовах  трансформації  всього суспільного устрою, 

кризи економічної і політичної систем, невисокого рівня життя, 

соціальної нестабільності, відсутності традицій і навичок 

демократичного управління державою. Усе це відповідно 

впливало на розвиток демократичних процесів, включаючи 

сферу місцевого життя, водночас зміцнюючи підвалини 

централізації. І це природно, тому що в періоди кризових 

ситуацій завжди збільшується потреба в державному 

регулюванні, посилюється  тенденція до централізації. Саме 

через такі випробовування пройшли постсоціалістичні країни. 

Проте враховуючи незавершеність перехідного періоду, у якому 

перебувають ці країни, не можна однозначно стверджувати, 

щодіючі,уже оновлені моделі публічної влади є остаточними, 

оскільки пошук оптимізації систем центрального і місцевого 

управління в них триває й нині. 

Україна як активний учасник міжнародної спільноти 

перебуває на етапі пошуку  власного варіанта розподілу влади, 

заснованого на  співробітництві та партнерстві. Україна вперше 

не зверху, а спільно з регіонами прагне оптимізувати владу та 

правила взаємодії. 

Варто зазначити, що закріплена модель унітарного устрою 

в Конституції України немає завершеного характеру. Але 

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

«Про місцеві державні адміністрації» не заклали необхідні 

концептуальні підходи центру і регіонів, вітчизняної і місцевої 

еліт щодо розподілу влади. Залишилися не з’ясованими ключові 
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питання, які пов’язані з ідеєю захисту державного суверенітету, 

самостійності регіонів і місцевого самоврядування, меж, форм, 

процедури і реалізації влади в цілому. Це наслідок відсутності 

консенсусу впродовж тривалого часу між центром і регіонами.  

Центральні інституції та верхівка еліти не  лише не змогли 

сформулювати  доленосні запитання: «між ким 

ділити?»(суб’єкти влади), «що  ділити?»(об’єкти влади) і «як 

ділити?» (обсяг влади і процедура розмежування), але й знайти 

відповіді на них. Розглянемо перший складник цієї 

проблеми:«між ким ділити?». На нашу думку, вона передбачає 

визначення чітких рівнів, на яких розподіляється влада і її носії. 

Щодо останніх, то варто послатися на статтю 5 Конституції 

України, яка визначає суб’єктів влади в нашій державі: це 

багатонаціональний народ, який здійснює владу безпосередньо, 

через референдуми та вільні вибори, органи державної влади та 

місцеве  самоврядування. Тож ділитися влада  повинна саме між 

ними. 

Наступне: «що  ділити?»До них належать предмети 

відання між центром і регіонами, органами місцевого 

самоврядування і ті, які включають питання соціально-

економічного розвитку громад, власності, природних ресурсів, 

фінанси тощо.  Втілення в життя першого і другого завдань 

значною мірою залежить від  того, «як ділити?»,і 

принципів,завдяки яким буде здійснюватися цей розподіл,   

правових  засобів, які будуть застосовуватися. 

Сучасні підходи у зміні моделі влади об’єктивно 

потребували законодавчого забезпечення. Ухвалені 

нормативно-правові акти заклали зміни для правового статусу 

адміністративно-територіальних одиниць. Це Закони України: 

«Про добровільне об`єднання територіальних громад», «Про 

засади регіональної політики», «Про місцеві вибори»; 

Постанова  Верховної Ради України «Про план законодавчого 

забезпечення реформ в Україні»;розпорядження, постанови 
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Кабінету Міністрів України та Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. 

Гострота дискусій, що супроводжувала формування  

законодавчої бази майже на всіх рівнях: центральному, 

регіональному, територіальних громад, – засвідчила 

неоднозначне сприйняття реформ населенням і частиною 

вітчизняної еліти, громадськими інституціями. Найбільше 

протистояння сформувалося навколо проекту закону «Про 

внесення змін до Конституції України», який повинен був 

закріпити зміни в адміністративно-територіальному устрою, 

права та повноваження нових центрів укрупнених 

територіальних громад. Незважаючи на те, що до обговорення 

були залучені науковці, державні службовці, юристи, 

політологи, посадовці, депутати, рівень інформованості 

населення виявився недостатнім, а значить – населення не 

зрозуміло тих нововведень, які закладені в реформі публічної 

влади. Можливо це стало наслідком того, що влада впродовж 

тривалого часу залишалася  закритою для власного народу, а 

тому автоматично це заклало недовіру до інститутів влади на 

всіх рівнях управління. Варто виокремити також відсутність 

консенсусу у вищому законодавчому органі влади, колуарність 

прийняття рішень, підкилимні домовленості, політичну 

корупцію,імітацію люстрації, боротьбу з корупцією в усіх 

владних ешелонах, небажання, а подекуди  відсутність 

професіоналізму у веденні діалогу з людьми. Але це айсберг 

проблем, що проявився під час обговорення реформ. На нашу 

думку,справжні причини залягають на глибинніших пластах 

відносин центру і регіонів, органів місцевого самоврядування. 

До ключових нормативно-правовних актів можна 

зарахувати Розпорядження Кабінету Міністрів від 1 квітня 2014 

року «Про схвалення Концепції реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні». 

Зокрема, у ньому визначені  принципи, на яких  повинна 
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здійснюватися реформа: добровільність, повсюдність, 

економічна ефективність, державна підтримка, а також 

окреслені умови її проведення. Щодо умов, то вони  визначають 

таке: а)у складі територіальних громад не можуть бути інші 

громади; б) межі громад визначають за зовнішніми межами 

юрисдикції рад  територіальних громад; в) враховуються 

чинники, що впливають на соціально-економічний розвиток 

об’єднаної громади. Найважливішими нововведеннями можна 

вважати укрупнення адміністративно-територіальних одиниць, 

оскільки малі (за територіями і чисельністю) громади за 

сучасною системою фінансування не можуть забезпечувати 

населення, незалежно від місця проживання,набором послуг, що 

відповідали б рівню загальнодержавних соціальних стандартів. 

До того ж ці послуги,відповідно  до зазначених умов, не можуть 

бути нижчими, ніж до об`єднання територіальних громад. 

 Запропонована трирівнева система адміністративно-

територіального устрою: громада, район, регіони якнайкраще, 

на думку розробників, може в майбутньому збалансувати 

інтереси всіх суб’єктів місцевого життя. 

Важливо  пам`ятати, що реформа включає політичний, 

організаційний та адміністративний складники. Якщо говорити 

про її політичний аспект, то він  забезпечує міцніші взаємини 

місцевих органів з населенням, ніж із центральною владою, 

формує підґрунтя для включення в  політичну діяльність 

мешканців, а також підвищує легітимність усього державного 

механізму. У свою чергу, це забезпечує  самостійність і 

підвищує роль територіальних громад в управлінні справами 

суспільства. У цілому, політичний аспект передбачає 

розмежування державної влади між різними рівнями органів з 

метою запобігання її узурпації. Щодо адміністративного 

складника, то він включає різні ступені впливу на місцеве життя 

через деконцентрацію. 

Принципово змінюють систему контролю центру за 

місцевими органами самоврядування, це введення інститутів 
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старости й префекта. На нашу думку, контроль стає більш 

правовим. Представник держави має право звертатися до суду, 

якщо ухвалене рішення місцевих органів не відповідає чинному 

законодавству. Такі підходи забезпечують об’єктивніший 

контролю, ніж був  попередній. 

Відповідно до нових нормативно-правових актів місцеві  

органи отримують ширше коло компетенції в різних  напрямках 

діяльності, а також удосконалюється регулювання 

найважливіших сфер діяльності органів – фінансово-

бюджетних. Скасовується існуюча адміністративна та фінансова 

опіка (Закони  України «Про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» від 28 

грудня 2014 року та «Про внесення змін до Податкового  

кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 

податкової реформи» від 28 грудня 2014 року). Практика 

поточного 2015 року свідчить, що органи місцевого 

самоврядування відчули реальну користь від цього, оскільки 

суттєво поліпшилася їх матеріально-фінансова і ресурсна база. 

Це дало змогу провести додатковий ремонт доріг, навчальних 

закладів, дитячих садків, медичних установ, поліпшити 

соціальну інфраcтруктуру, замінити непридатні комунікації. 

Складовою частиною розпочатої децентралізації  стали 

зміни у формуванні представницьких органів місцевого 

самоврядування. Закон України «Про місцеві вибори» заклав 

відмінні підходи до місцевих виборів через відкриті списки, і це  

також додаткова гарантія того, що місцевий депутатський 

корпус буде професійнішим, спроможнішим вирішувати 

нагальні питання мешканців територіальних громад. 

Узагальнені основні напрямки оптимізації системи 

публічної влади в Україні зводяться до  такого: 

- розподіл предметів відання між центром і регіонами; 

- рівномірного розмежування повноважень і компетенції 

між органами місцевого самоврядування різних рівнів, де 
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найважливіші повноваження передаються на найближчий 

до людей рівень; 

- розмежування повноважень органів місцевого 

самоврядування і державної виконавчої гілки влади з 

метою запобігання дублювання їхніх функцій і 

повноважень. Ці гілки влади повинні стати партнерами і 

аж ніяк не  перебувати в статусі конкурентів; 

- формування ресурсної бази, на кожному рівні управління і 

запровадження   гнучкої системи фінансування, що  

дозволить збільшити кількість видів місцевих податків і 

зборів, які в подальшому можна направити на потреби 

громади; 

- отримавши ширше коло повноважень, органи місцевого 

самоврядування матимуть змогу забезпечити вищий 

ступінь відповідальності перед мешканцями і державою. 

До того ж сама відповідальність повинна бути наскрізно 

розподіленою між усіма суб`єктами управління  з тим, щоб 

кожен суб’єкт управління: держава, регіон, територія, 

органи місцевого самоврядування–відповідав перед 

населенням за порушення законів і нанесення шкоди. 

Такий підхід убезпечує від неналежного здійснення влади 

й узурпації її на будь-якому рівні. 

 Отже,наша держава, попри всі труднощі, що 

супроводжують реформи, прагне демонструвати рішучі дії в 

напрямку їх реалізації і які, поза будь-яким сумнівом, 

безперечно,принесуть суспільству суттєві позитивні зрушення в 

майбутньому. До останніх можна зарахувати: а)реалізацію на 

практиці основоположного принципу управління, що 

використовується світовою спільнотою,– це принцип 

субсидіарності. Сутність його полягає в тому, що рівень 

управління найближчий до  населення повинен  володіти всією 

повнотою повноважень, компетенцією та ресурсами, 

необхідними для найповнішого задоволення потреб людей. А 

кожен вищий рівень управління виконує ті завдання, які не 
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можуть бути виконані на первинному рівні, або не відповідають  

їхній компетенції; б) створюються умови для гармонізації 

інтересів громад у межах району, області;політичні партії, 

нарешті,зможуть перейти від лозунгів і декларацій своїх 

політичних доктрині зосередитися на вирішенні конкретних 

місцевих справ;обласні та районні ради отримують  власні 

виконавчі органи, на відсутність яких постійно зверталась увага 

Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи. Зокрема, 

ідеться про  його Рекомендації №102(2001) від 13.11. 2001 року. 

Враховуючи, що суб’єктами влади  в Україні є  народ, органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування і ту 

обставину, що останні  виявилися найслабкішою ланкою за 

силою впливу та спроможністю розв`язувати  місцеві проблеми, 

саме оптимізація сприятиме збалансуванню повноважень і 

ресурсів, консенсусу між владою і суспільством, центром і 

регіонами. 

Водночас, автор не виключає і певних  ризиків, які можуть  

проявитися під час реалізації реформи. Перший пов'язаний з 

низькою інформованістю населення  щодо сутності 

реформ,тому в подальшому система інформування повинна 

бути конкретнішою й ефективнішою та охоплювати всі верстви 

населення. Можливий ризик – поспішність і радикалізм, 

порушення принципу добровільності, підміна його на 

добровільно-примусовий, а в окремих випадках – відверто на 

примусовий. Це також підґрунтя до нестабільності нових 

центрів  укрупнених територіальних громад. 

Варто звернути увагу ще на один імовірний ризик. Він 

пов'язаний із введенням інститутів старости(польська, 

словацька модель самоврядування) і префекта(французька, 

румунська модель влади). Поверхове розуміння їхньої ролі  і 

місця в загальній системі місцевої влади викликало багато 

суперечок у мешканців територіальних громад. Проте зарубіжна 

практика засвідчує: ці інститути ефективно здійснюють 
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повноваження за умови чіткого розмежування повноважень між 

ними та радами громад і наявності дієвої системи стримувань і 

противаг, яка запобігатиме користуванню чужими 

повноваженнями, а отже – діяльності незаконної влади, 

виключить можливість дублювання функцій, суперництво. 

Четвертий ризик пов'язаний з відсутністю  професійних 

кадрів, які були б  готові протистояти сучасним викликам і з 

найменшими політичними втратами провести в життя реформи. 

Тому усунення з реформістського  середовища частини 

бюрократії, що стримує реформи,є нагальним завданням  

мешканців громади. Сучасний управлінець місцевого рівня – це 

менеджер у повному розумінні цього слова, який повинен 

володіти всією сукупністю знань для ведення управлінської 

діяльності, уміти захищати інтереси, права громад і  мешканців. 

Оновленню місцевої еліти, пошуку молодої талановитої 

молоді, яка б професійно була готова до роботи в нових умовах 

реформування, повинні сприяти майбутні місцеві вибори. 

Висновки. Україна переживає найдраматичніші часи своєї 

незалежної історії. Започаткована реформа на засадах 

децентралізації публічної влади загалом  сприяє поліпшенню 

інституційної структури країни, надавши територіальним 

колективам значно більше самостійності і повноважень, а ніж ті, 

що вони мали дотепер, збалансуванню інтересів громад у межах 

району, області. Реформою закладаються підвалини до 

активного життя мешканців у межах своїх  територіальних 

колективів, трансформується свідомість, ментальність 

пересічного  українця,  встановлюється консенсус між владою і 

суспільством,  центром і регіонами. 

Водночас оптимізація публічної влади має 

супроводжуватися відкритістю, гласністю і не кількісними 

показниками укрупнених адміністративно-територіальних 

одиниць, а якістю тих позитивних зрушень на кожному рівні 

управління і не у віддаленій перспективі, а в координатах 

реального життя. 
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Слід пам`ятати, що зміни, які відбуваються на теренах 

нашої держави, не виключають прорахунків. Їх потрібно не 

тільки  оперативно виявляти, але й конструктивно долати. 

Новоутворені укрупнені громади отримали більше правове поле 

для різноманітного  між громадівського співробітництва в 

межах асоціацій, а регіони – для співпраці на міжрегіональному 

рівні з метою формування конкурентноспроможних територій, 

удосконаленого розвитку міжбюджетних відносин і діалогу з 

представниками бізнесу, підприємцями, усіма зацікавленими 

сторонами. 

Для захисту прав мешканців  громади, їхньої участі у 

справах органу місцевого самоврядування доцільно  ввести 

інститут місцевого омбудсмена. 

Варто глибоко поміркувати ось над чим: чи зможе 

розпочата модернізація публічної влади підняти на новий рівень 

розвитку нашу державу, допомогти протистояти викликам, 

об`єднати розбурхане суспільство? Звісно, що це справа часу, 

оскільки багато залежатиме від політичної волі центру, еліти, 

які повинні продемонструвати суспільству не тільки здатність 

декларувати ідеї щодо вдосконалення територіальної організації 

влади, але й доводити їх до логічного завершення та наскільки 

реальною буде підтримка цих нововведень мешканцями 

територіальних громад. 

Але в суспільства все ж таки залишається надія на те, що 

реабілітація  публічної влади на нових засадах 

здійснюватиметься ефективнішими політичними й правовими 

механізмами з урахуванням перехідного етапу, складних 

українських реалій і європейської практики, що забезпечила 

своєму населенню  достойне і гідне життя, а в майбутньому – 

кожному українцю. 
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The article examines ways to optimize local government in 

Ukraine in difficult conditions present and identified some features 

of governance in foreign practice, particularly in Eastern Europe.  
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В статье рассматриваются пути оптимизации местного 

самоуправления в Украине в сложных условиях, определены 

отдельные особенности организации власти в зарубежной 

практике, в часности, в странах Восточной Европы. 
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У статті сформульовано характеристику нотаріату як 

інституту попереджувального правосуддя, з’ясовано деякі 

аспекти взаємодії нотаріату із судовою владою, висвітлено 

специфічні риси взаємовідносин нотаріату і суду у Республіці 

Таджикистан.  

Ключові слова: нотаріат, суд, нотаріальна діяльність, 

судова система, процесуальна форма, інститут правосуддя.  

Among the rights and freedoms guaranteed to every citizen by 

the state, the constitution provides the right to qualified legal 

assistance. Such assistance is also foreseen and assigned in the 

notary. Notary is intended to protect the rights and the legitimate 

interests of citizens and legal entities by committing to acts of 

notarial status stipulated by the legislature. Notarial acts are applied 

by notaries working in the state’s notary offices or in private 

practice.  

In a legal mechanism that ensures rule of law and order within 

a state, notary institutions play an important role. Notary, being a 

non-judicial form of protection of civil rights and interests stipulated 

by law, is in accordance with the European Parliament’s resolution 

related to organs of preventive justice. In accordance with the 

document of the Congress of International Union of Judges, notary 

function lies primarily in the fact that the notary has the official 

authority to certify legal acts, impartially inform the parties about the 
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substance and the legal consequences of these acts and to carry out 

real efforts to prevent disputes.1 

Political power is based on a separation of legislative, 

executive and judiciary powers. In this regard, the court is the only 

body that can exercise judiciary power by virtue of the principle of 

separation of powers.  

As for the notary bodies, their role and position are not 

specified in the Constitution and as a consequence, there is no 

consensus in the academia regarding this issue.  

According to Gafurov H.M. "Among law enforcement 

institutions that ensure citizens’ and legal persons’ access to justice 

and the effective protection of their legitimate rights and interests in 

regard to judicial review and resolution of cases, notary is of an 

increasing importance".2  

Undoubtedly, carrying out right a defending function, the 

competences of the above mentioned institutions differ from one 

other. If as a rule, the jurisdiction of the court consists of debates on 

rights, the notary only legally enforces and approves the law in order 

to prevent further dispute.3  

Subjects exercising these powers - are people who possess a 

degree in law, have experience in legal practice and have passed the 

qualifying examinations for occupying the related positions.  

These persons are assigned to act on behalf of the state, after 

which the judge becomes a public authority and the notary, a 

representative of the state.  

                                                           
1 See: Notarialnyi vestnik. 1999, N 4/5, s. 44-45. 
2 See: Aktualnie voprosy sudebnogo prava, prokurorskoy deyatelnosti I presecenie 

prestupnosti v Respublike Tadzhikistan. Dushanbe, Maorif va farhang, 2013, s. 

182. 
3 Mikele de Silvia. Precedenty evropejskogo suda po pravam celoveka. 

Rukovodyashie prinsipy sudebnoi praktiki, otnosyasheysya k Evropejskoy 

konvensii o zashite prav cheloveka I osnovnykh svobod. Sudebnaya praktika s 

1960 po 2012 g. SPb., 2014. s. 461-462. 
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There are no age limits or a determined age at which one can 

engage in notarial activities at the legislative level, in contrast to the 

age limit that applies to individuals who can exercise judicial 

power.4   

Judges as well as notaries are independent, objective and 

impartial and only ensure the respect of the law. Any interference in 

their activities is simply unacceptable. There are also prohibitions 

concerning their engagement in any other activity except for 

scientific, artistic and academic activities.  

The activity of the court is of exceptional nature. The activities 

of the notary in some cases can be performed by other entities such 

as local authorities, consular missions or institutions.  

With the aim of preserving, confirming or providing other 

evidences at the request of the person concerned, if there is reason to 

assume that the presentation of these evidences in the future will be 

difficult, their provision is possible. Court and notaries perform this 

specific activity almost identically, except that as a rule, the notary is 

usually concerned prior to the reach of proceedings to the court, and 

the court is concerned afterwards. Although there is no legal 

prohibition for the notary to provide evidence after the proceedings 

have reached a judicial body.  

As a result of this work, the judges as well as the notary each 

constitute specific acts. If for the judges, these acts are judicial acts 

(judgments, decisions, judicial orders and etc.), then for the notary, 

these acts are notarial acts. Both the first and second have their own 

requisites, without which they can consider formalization 

inappropriate. 

There are also differences in the binding degrees of judicial 

and notarial acts. Court orders, judgments and decisions have an 

obligatory character, binding everyone, and if necessary, enforced by 

a system of enforcement proceedings and bailiffs. Notarial acts, with 

                                                           
4 Shumeiko E.S. Podgotovka grazhdanskix del k sudebnomu razbiratelstvu: 

Avtoreferat dissertatsii kand. Yur. Nauk. Saratov, 2010, s. 20. 
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some exceptions (e.g., notarized agreement on the payment of 

alimony and executive inscriptions), do not have any executive 

power leading to execution obligation and enforcement by the 

concerned party, only judicial acts have this capacity.  

Despite this fact, a notarized act has a particularly probative 

value because the person constituting the document gives an oath 

that presumes that information contained in the act is reliable. Oath 

as a requirement is obligatory both for the judge and the notary.  

Payment of state fee (both for judicial and notarial activity) 

and notarial tariff is a necessary condition for the commitment of 

both bodies with specified authority.  

Moral and ethical standards that should be respected by these 

subjects are included in the relevant codes for judges and notaries.  

Financing of judicial and notarial activities of public notaries is 

done through funds allocated by the state and private notaries earn 

their financial income through committed notarial acts.  

It would even be evident to specify business relationship 

aspects of legal institutions such as courts and notaries. A notary is 

required, by the request of the court, to issue a certificate of notarial 

acts in relation to its activities. According to Art. 16, one of the 

fundamental principles of notaries consists in the duty to keep its 

activities in secret, the court may release a notary from the obligation 

of secrecy, if there is a criminal case against the notary related to the 

commissions of notarial acts.  

Notarial activities are controlled by judiciary institutions. It is 

customary to distinguish two types of control, direct and indirect. 

The first type of control is used when a complaint is filed in court by 

a person who feels that a notary has not properly carried out its 

function or has wrongfully refused to comply. Indirect control is 

used when the court examines cases which are associated with 

notarized acts.  

The court and notary institutions are very similar in their legal 

nature, but there are some differences that are necessary, otherwise 
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these entities would lose their identities and be deprived of their 

legal significance which they presently benefit from.  

A number of elements distinguish the profession of notary in 

the notarial system from other legal practitioners. 

Firstly, notaries work in the field of evidentiary law, in charge 

of creating evidence in civil affairs (in the broad sense). Notary 

creates written acts in a qualified form, with special probative value 

that is directly reflected in the consequences of non-compliance with 

the notarial form. 

Secondly, notary services in the system of civil jurisdiction is 

carried out in an indisputable manner. Notary works in the non-

adversarial field which is undisputed jurisdiction. The notary is a 

disinterested adviser of parties, it helps to identify their will and in 

the event of a conflict situation, when steps taken by a notary for the 

rapprochement of the parties were not successful, the notary is 

obliged to withdraw and recommend to the parties to refer to a court 

for the resolution of the dispute, since the resolution of disputes in 

civil jurisdiction is the prerogative of the court.  

Thirdly, access to the notarial profession is associated with 

increased qualification requirements for the notary order of 

appointment (except for the presence of higher legal education 

degree, is required a license to obtain the right to perform notarial 

activities, an internship to obtain a license or appointment on a 

competitive basis).  

Fourth, the notary performs public law functions on behalf of 

the state that engages its legal status as a person in the service of the 

state and the society. Due to this, the notary shall not be entitled to 

choose with whom he wishes to work and is required to provide 

expert legal advice and assistance to any person who solicits it. The 

notary’s public status is confirmed: notary serves to protect the rights 

and the legitimate interests of citizens and legal entities, stipulated 

by legislative acts of notarial nature which guarantee the probative 

value and the public recognition of notarized documents. Performing 
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notary functions on behalf of the state determines the public legal 

status of notaries.  

Fifth, the public legal status of notaries emphasizes the need to 

carry out their mandate only as a member of the Chamber of 

Notaries, a professional association that enables notarial professional 

development and monitors the proper performance of notaries on the 

behalf of the state.  

Sixth, notaries that are private practitioners, describe their 

working manner and activities as self-financed and self-organized. 

However, notaries are accountable to and controlled by public 

authorities and institutions of the notarial community.  

Seventh, to work as a notary requires certain psychological 

characteristics, acceptance of a number of personal and legal 

limitations as well as certain ethical qualities. The profession 

requires impartiality, the ability to listen and to give an answer at the 

end. In addition, the notary must be able to say a firm "no" in cases 

where, despite the tangible benefits of a notarial act, it is illegal, 

doubtful or likely to create future conflicts which the notary is 

unable to prevent. 

 Since the notary provides legal protection, contributes to 

preventing disputes and future conflicts, it is an assistant of justice. 

Therefore, the concept of considering notaries as institutions of 

preventive justice is reasonable, a non-judicial institution which is 

designed to prevent the occurrence of disputes between the parties.  

What is the basis of understanding the notary as an institution 

of preventive justice, what is in common between the notary and the 

judiciary?  

Firstly, the primary goal of the notary and the judiciary is the 

same: to protect the rights of citizens and legal entities.  

Secondly, this is a coincidence in the principle of the 

organization of activities:  

-Court and notaries act in the field of public law, exercising 

their powers on the behalf of the state, although there are nuances: 
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the court is the carrier state’s authority, a notary is not, it is a 

representative of the state.  

- Both the notary and the judge should be independent from the 

state and the parties involved in the process;  

- The principles of objectivity, impartiality, respect for the rule 

of law and the inadmissibility of interference in the affairs of the 

judge and the notary create guarantees not only for the well-

functioning of the notaries themselves, but most importantly, for the 

effective protection of citizens' rights.  All these common elements 

bind the notary with the judiciary system.5  

Thirdly, the essence of justice is the exercise of power. As 

representatives of states, notaries have some powers. For example, 

notaries are entitled to perform executive inscriptions, i.e. actions 

aimed at expropriation or attribution of property.  

Notary as a body of preventive justice can manifest itself in the 

following areas:  

- For the Prevention of disputes at the time of approving the 

terms of the transaction and its conclusion, thereby reducing the 

number of preventive civil disputes;  

- To avoid the need to seek justice in cases of enforcement of 

obligations, for example, in the following cases: repossession of 

property on the basis of executive inscriptions; obtain or enforce 

child support on the basis of an agreement on the payment of 

alimony; foreclosure of the mortgaged real estate on the basis of a 

notarized agreement;  

- For assistance purposes, notaries can highly facilitate and 

simplify judicial procedures. In this direction, firstly, the 

consideration civil disputes and the process of proving in court is 

considerably facilitated as notarial acts are of particular probative 

value. Notarial acts do not have a predetermined force in the 

judgment, however, they have certain characteristics and are less 

                                                           
5 Prikhodko I.A. Dostupnost pravosudiya v arbitrazhnom I grazhdanskom 

prosesse: osnovnie problemy. SPb., 2012, s. 223.  
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refutable than other written documents. Second, it simplifies the 

procedure for issuing a court order for claims based on the notarized 

transactions and claims based on the appeal against the notary bill.  

The notary and the court is the alliance which aims not only to 

protect the rights and legitimate interests of citizens and legal 

entities, but also to support one another for these purposes as long as 

it is within their competences. Fruitful interaction of the notary and 

the judiciary (in the forms of joint discussions on emerging issues, 

the practice of generalization and etc.) is an important potential, 

which can reduce the number of disputes, to some extent relieve the 

courts and increase level of legal assistance provided by notaries.  
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Рудник Р.М. 
аспірант першого року навчання 

кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних 

комунікацій ВМУРоЛ «Україна» 

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН 

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 

У статті автор аналізує сучасний стан громадянського 

суспільства в Україні, вказує на основні проблеми його 

становлення та зазначає основні шляхи розбудови дієвого та 

по-справжньому демократичного громадянського суспільства в 

Україні. Формує уявлення про загальносуспільну систему 

цінностей, які відповідають українським традиціям і 

менталітету нації, наслідують найкращі традиції та 

загальноцивілізаційні орієнтири для утвердження ефективних і 

стабільних взаємовідносин представників державного та 

недержавного секторів для створення в Україні громадянського 

суспільства, зорієнтованого на суспільне благо. Автор дійшов 

висновку, що громадянське суспільство необхідне для 

затвердження демократії в Україні. 

Ключові слова: громадянське суспільство, 

самоорганізація населення, суспільне благо, громадянська 

свідомість, цінності нації, соціально-політична стабільність, 

соціальна система, демократична держава, суспільство, 

індивід, Україна. 

Громадянське суспільства є одним із основних напрямів 

розвитку світового співтовариства, оскільки громадянське 

суспільство виступає своєрідним фундатором правової 
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демократичної, розвиненої і по-справжньому незалежної  

держави. 

Проблема громадянського суспільства завжди перебувала 

в центрі філософської і політичної думки (рис. 1). Так, ще 

Платон (427–347 рр. до н. е.) та Арістотель (384–322 рр. до н. 

е.), хоча й ототожнювали суспільство з державою, але водночас 

розглядали питання взаємовідносин людини і влади. Поняття 

«громадянське суспільство» з'явилось у XVIII ст., зокрема, у 

працях Г. Гроція (158–1645 рр.), Т. Гоббса (1588–1679 рр.), Дж. 

Локка (1632–1704 рр.). Концептуального оформлення ідея 

громадянського суспільства набула у творчості Т. Гоббса, 

відповідно до якої громадянське суспільство – це одержавлене 

суспільство, яке є результатом переходу від природного до 

суспільно-політичного стану. Держава творить громадянське 

суспільство, закладаючи його основи, встановлюючи порядок, 

цивілізуючи суспільство та його членів. Дж. Локк доводив, що, 

уклавши суспільний договір, держава отримує від людей рівно 

стільки влади, скільки необхідно й достатньо для створення 

умов для того, щоб усі й кожен могли забезпечувати свої 

громадянські інтереси, і не може зазіхати на природні права 

людей – на життя, свободу, власність тощо. Хоча Дж. Локк ще 

не розмежовував суспільство й державу, розрізнення ним прав 

особи й держави мало велике значення для становлення 

концепції громадянського суспільства. Гегель уже відмежовував 

суспільство і державу. За Гегелем (1820–1885 рр.) громадянське 

суспільство – це сфера матеріальних умов життя, в якій індивіди 

пов'язані інтересами. У взаємовідносинах суспільства і держави 

Гегель віддавав перевагу останній, спираючись на думку, що в 

ній представлена загальна воля громадян. К. Маркс (1818–1883  

рр.), як і Гегель, також вважав, що громадянське суспільство 

існує поза державою як політичним інститутом. Однак на 

відміну від Гегеля К. Маркс виходив з ідеї вторинності держави 

щодо громадянського суспільства. На його думку, громадянське 
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суспільство, у якому приватній власності належить вирішальна  

роль, породжує державу [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Окремі філософсько-політичні думки щодо 

громадянського суспільства 

 

Проблеми становлення та розвитку громадянського 

суспільства за сучасної доби в Україні, оптимізації їх 

взаємовідносин з органами влади стали предметом дослідження 

багатьох учених, зокрема таких, як  О. Коломієць, О. 

Корнієвський, В. Ліпкан, Г. Почепцов, А. Колодій, І. Кресін, 

М. Михальченко, Л. Рудник, Ф. Рудич, В. Степаненко, 

С. Тимченко, О. Якубовський, К. Козлова, А. Матвійчук, 

В. Новак, В. Новохацький, В. Пащенко, В. Скворець, 

Взаємовідносини людини і влади 

Одержавлене суспільство 

Суспільний договір 
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О. Тинкован, Г. Усаченко, С. Дмитрієва, В. Корольова, 

Л. Медведєва, С. Проскуріна, А. Рудакова та інші. 

В існуючих наукових працях вказані питання розглядалися 

фрагментарно та досить опосередковано, що, у свою чергу, 

обумовлює необхідність наукового аналізу даної проблеми та 

його актуальність. 

Метою статті є здійснення всебічного аналізу наукових 

праць, нормативно правових актів і «загальновідомих» реалій 

громадянського суспільства в Україні, а також визначення 

основних тенденцій його становлення. 

Виходячи з розуміння масштабності даної проблематики 

цієї статті автором поставлено основні завдання: розкриття 

змісту та значення громадянського суспільства; запропонувати 

найдоцільнішу (на думку автора) дефініцію громадянського 

суспільства; визначити основні недоліки сучасного стану 

громадянського суспільства в Україні; виділити основні шляхи 

розбудови громадянського суспільства з ефективною системою 

загальносуспільних цінностей. 

Існує багато дефініцій «громадянського суспільства», але 

найдоречнішою, на думку автора, є наступна: громадянське 

суспільство – це система відносин між громадянами, 

закріпленими у відносинах певних спільностей людей, які 

мають різний вимір: соціально-демографічний, політичний, 

економічний, конфесійний тощо [2]. 

В умовах громадянського суспільства можна виділити 

низку основних принципів, які характерні у ставленні до 

індивіда [3]: 

 усі члени суспільства рівні перед законом;  

 члени суспільства мають рівні можливості для 

реалізації своїх цілей;  

 кожен член суспільства має право вибору при 

з’ясуванні будь-яких питань, що стосуються його особисто; 

 чим більшої кількості індивідів стосується рішення, тим 

менше воно залежить від дій окремої особи;  
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 рішення загальної компетенції ухвалюються за участю 

всіх сторін;  

 рішення про делегування влади ухвалюються з 

найбільшою демократичністю. 

Очевидно, у кожній людині закладено прагнення до 

свободи розвитку усіх здібностей завдяки максимальному 

задоволенню духовних і матеріальних потреб. Реалізувати їх у 

повному обсязі в сучасному суспільстві неможливо. В умовах 

громадянського суспільства проблема повинна розв’язуватися 

максимально демократичним шляхом самим суспільством, 

виходячи з накопиченого культурного та історичного досвіду. 

Принципова особливість громадянського суспільства 

полягає в тому, що воно цілковито відкрите для змін. Тому 

перед людьми в будь-який момент постає низка тих чи інших 

можливостей щодо самореалізації своїх потреб і здібностей [4]. 

Для  великої соціальної системи існує чотири типи загроз 

[3]:  

 загрози від помилок у визначенні цілей її подальшого 

розвитку; 

 загрози з боку внутрішніх складників системи 

(підсистем);  

 загрози з боку інших соціальних систем;  

 загрози природного або стихійного характеру.  

На думку автора, перші дві загрози в сучасних умовах 

найбільшою мірою впливають на національну безпеку України, 

оскільки її політична, економічна та інші системи 

життєдіяльності суспільства сьогодні переходять в істотно 

інший стан унаслідок кардинальних змін вказаних систем. 

Очевидно, що переважна частина громадян України 

переживає цей період досить болісно. Але підстав 

стверджувати, що він закінчиться найближчим часом, немає. 

Українська реальність дає аж занадто велику кількість 

порушень конституційних прав і свобод людини в Україні. 
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Серед них навіть порушення фундаментальних природних прав 

людини (на життя, на свободу та особисту недоторканність, 

рівності перед законом) [5]. Якщо при цьому врахувати 

політичну, етнічну, конфесійну та соціальну роздробленість 

українського суспільства, що об’єктивно призводить до все 

корпоративніших вимог окремих груп населення, то стає цілком 

очевидним, що саме дієздатні інститути громадянського 

суспільства мають стати на заваді можливого згубного 

внутрішнього розколу держави. 

Відсутність надійного правозахисного механізму 

призводить до того, що населення починає орієнтуватися на 

неконституційні способи захисту своїх прав та свобод. Стали 

звичним явищем мітинги, страйки, пікетування 

адміністративних будівель, голодування. Усі ці обставини 

безпосередньо впливають на соціальне самопочуття суспільства 

та значною мірою визначають суспільно-політичну стабільність 

у державі. 

Таким чином, суб’єктом і базисом демократичної держави 

та її ідеології є громадянське суспільство. Тому за його 

відсутності демократичний устрій дослідники цілком 

обґрунтовано характеризують як квазідемократичний. У зв’язку 

з цим, формування громадянського суспільства можна 

розглядати як одну з передумов забезпечення соціально-

політичної стабільності, а отже, і національної безпеки України. 

Проте практична реалізація цього завдання перебуває на 

низькому рівні [6]. 

Найактуальніші проблемні питання формування 

громадянського суспільства можна умовно поділити на дві 

групи: неухильне забезпечення прав і свобод людини та 

вдосконалення механізмів формування і функціонування 

вказаного суспільства. 

Однією з головних функцій громадянського суспільства  є 

забезпечення прав і свобод громадян. Це пов'язано з тим, 

що  головною умовою існування, як громадянського 
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суспільства, так і правової держави виступає особистість, її 

право на самореалізацію, на індивідуальність і особистісну 

свободу. Таким чином, панівне положення в громадянському 

суспільстві відводиться індивіду, якому правова держава 

покликана надати можливість для задоволення його потреб і 

реалізації можливостей. Громадянське суспільство покликане 

захистити індивіда і забезпечити його правами людини, тоді як 

правова держава – правами громадянина. Так у взаємодії 

громадянського суспільства і правової держави здійснюється 

задоволення прав і свобод людини і громадянина. Причому, у 

громадянському суспільстві і правовій державі права і свободи 

громадян мають бути не тільки проголошені, а й гарантовані 

державою. Такими гарантіями можуть бути законодавче 

закріплення умов, за яких неможливе обмеження прав і свобод 

або ухвалення законів, що деталізують права і свободи, 

проголошені в конституції.   Реальне забезпечення прав і свобод 

досягається завдяки створенню механізму їх всебічної 

захищеності, а також встановленню цивільної, адміністративної 

і кримінальної відповідальності за їх порушення. 

Відповідно до статті 1 Конституції України, Україна є 

демократичною правовою державою. Проте в дійсності нині 

Україна не є такою державою. Це пов'язано насамперед із тим, 

що в нашій державі ще й досі на належному рівні не створене 

громадянське суспільство. Адже, як відомо, одним із чотирьох 

рівнів, на яких має відбуватися зміцнення демократії, крім 

ідеології, інституцій і культури, є громадянське суспільство [7]. 

Причиною цього є відсутність досвіду існування 

громадянського суспільства або хоча б реальних спроб його 

створення впродовж багатьох років існування України, як 

незалежної держави. 

Досі в Україні тривають дискусії про вплив держави та 

про баланс сил державної влади й суспільства. Значна частина 

населення вбачає в державі чужу, корумповану силу, не довіряє 

державній владі, хоча і дотримується утопічного погляду, ніби 
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винятково державними засобами можна створити нове 

громадянське суспільство. Між іншим, це типова утопія, 

поєднана з надією на мудрого вождя, авторитетного правителя, 

справжнього господаря, який, прийшовши до влади, владнає все 

справедливо й демократично. Державна влада дійсно може 

сприяти встановленню громадянського суспільства, але без 

ініціативи народу «знизу» її можливості обмежені [8]. 

Треба відверто визнати, що розвитку громадянського 

суспільства в Україні заважає стала застаріла суперечливість 

здійснення політичної влади. Головна суперечність – це 

суперечність між ідеєю демократії як повновладдя народу, 

проголошеної Конституцією України, і труднощами її 

реалізації. І це безпосередньо пов'язано з проблемою 

становлення громадянського суспільства в Україні. Специфіка 

проблеми полягає в тому, що вона не має і не може мати свого 

остаточного розв’язання. Громадянське суспільство – надто 

гнучкий і складний конструкт, щоб мати універсальну 

структуру, а тому переважна більшість поглядів на нього 

приречена на «тупцювання навколо» загальновизнаних істин. 

Головне, через що звершується прорив до нових горизонтів – 

розуміння того, що громадянське суспільство не приходить саме 

собою. Його потрібно систематично і послідовно стимулювати, 

ладнаючи систему державного управління так, щоб вона 

перетворювалася з перепони на потужний важіль цього процесу. 

А для цього існує єдино результативний і конструктивний 

варіант розвязання цих проблем – враховуючи національну 

специфіку, розкрити потенціал власної системи управління та 

ініціювати стратегічний процес, що дасть змогу поєднати 

зусилля різних рівнів управління і самоуправління в Україні. 

Нинішній стан громадянського суспільства в Україні є 

досить не задовільним, а враховуючи всі «балачки наших 

політиків» про «прагнення» отримати повноправне членство в 

ЄС, є взагалі не прийнятним (рис. 2). 
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Рис. 2. Стан громадського суспільства в Україні від моменту 

набуття незалежності до сьогодення. 

Процес становлення не відповідає 

демократичній країні 

Немає повноцінної комплексної 

програми національного 

державного розвитку  

Не є центром впливу, на який би 

зважала влада  

Не обізнаність громадян для 

реалізації власних ініціатив і 

захисту власних прав 

Не є центром збалансованою 

противагою влади  

Низька імплементація державної 

політики щодо розвитку ІГС  

Немає взаємодії ІГС між собою та 

з ОДВ  

Корумпованість ОДВ  

Залежність ЗМІ  

Інститут правосуддя 

дискредитовано, він перебуває 

поза суспільним контролем  

Місцеве самоврядування 

переважно існує як залежна філія 

державної влади  

Інститут правосуддя 

дискредитовано, він перебуває 

поза суспільним контролем  

У поведінці Українців продовжує 

домінувати принцип «моя хата з 

краю», усі питання та проблеми 

передусім намагаються зясувати 

через зв’язки та хабарі, а 

суспільні проблеми взагалі 

вважають завданням 

Незначний вплив ГО на проблеми 

суспільства  

Велика кількість 

квазігромадських об’єднань  

НЕДОЛІКИ СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 

(1991  –  2015 рр.) 
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Низька правова захищеність 

громадян  

Низький рівень громадянської 

свідомості та культури  

Зневіра громадян у свої права 

та майбутнє  

Профспілки не є виразними 

захисниками ініціатив своїх 

членів  

Сегмент політичних партій 

розпорошений 

У релігійній сфері 

розпорошеність більша, ніж у 

політичній  

Зневіра громадян у свої права 

та майбутнє  

Профспілки не є виразними 

захисниками ініціатив своїх 

членів  

Заклади освіти у більшості є 

занадто комерціалізованими та 

корумпованими структурами і 

не є центрами впровадження 

нової суспільно-політичної і 

правової культури  

Влада не прозора і не 

підконтрольна народу. Уникає 

громадського контролю  

Населення переважно 

висловлює недовіру до ОДВ, 

одночасно покладаючись на неї 

(патерналістсько-клієнтський 

підхід) 

Пересічний українець не вірить 

владі, не вміє і боїться її 

контролювати  

Планка суспільно-політичної 

культури в Україні вкрай 

занижена  

Культура громадськості 

характеризується 

недемократичними  ознаками 
минулого: 

  низький рівень 

конституційної освіченості 
населення; 

 правовий нігілізм; 

 невимогливість до себе та 

уряду; 

 не схильність до діалогу; 

 не толерантність і 
безкомпромісність. 

 

За відсутності усталених 

демократичних традицій 

значна частина населення 
України не може відразу 

засвоїти і застосувати 

принципи демократії, 
виробити відповідну життєву 

позицію. 
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Основними шляхами розбудови дієвого та по-

справжньому демократичного громадянського суспільства в 

Україні повинні стати: 

 розширення масової бази влади, підвищення політичної 

культури населення, створення нових можливостей участі 

громадян в управлінні державними і суспільними справами; 

 активізація процесу роздержавлення всіх сфер 

суспільного життя, формування справжніх інститутів 

громадянського суспільства як ринкового, так і неринкового 

характеру (благодійні фонди, споживчі товариства, клуби за 

інтересами, товариства, асоціації тощо), розвиток різних форм 

громадського самоврядування і самодіяльності;  

 постійне вдосконалення контрольних механізмів, тобто 

механізмів зворотного зв'язку від суспільства до держави; 

 максимальне розширення сфери судового захисту прав і 

свобод людини, формування поваги до права і до закону; 

 виховання нормального природного патріотизму – 

національного і державного – на основі поваги до національної 

історико-культурної спадщини; 

 зміцнення свободи інформації і гласності, відкритості 

суспільства на основі щонайширших зв'язків із зарубіжним 

світом; 

 піднесення рівня суспільної свідомості, подолання явищ 

соціальної пасивності, оскільки справа не тільки в наявності 

демократичних установ і процедур та інформованості 

населення, але й в умінні жити в умовах демократії, 

користуватися її благами, у готовності до постійного 

вдосконалення політичної системи відповідно до зміни 

конкретно-історичних умов. 

Для утвердження ефективних і стабільних взаємовідносин, 

утворення міцного підґрунтя взаєморозуміння, спільних 

переконань, намірів, зусиль і дій усіх суб’єктів громадянського 

суспільства слід сформувати загальносуспільні цінності, які б  
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Рис. 3. Розробка моделі загальносуспільних цінностей 

ЗАГАЛЬНОСУСПІЛЬНІ  ЦІННОСТІ  ДЛЯ РОЗБУДОВИ ІГС В УКРАЇНІ 

Активній громадській участі в житті суспільства, місцевих громад і в розв’язуванні 
регіональних проблем через участь у добровільних публічних заходах і виявлення власної 

ініціативи. 

Прагненні до взаємодії, діалогу та порозуміння на основі реалізації принципу 
свободи слова, взаємного пошуку та обміну інформацією, установки на відкритість і взаємне 

збагачення, системне осмислення та здатність прислуховуватися до інших поглядів і 
переконань. 

Стабільності громадянської позиції представників місцевих спільнот, які 

виявляють ініціативу в регіонах на найнижчому (місцевому) рівні, щоб сприяти 

впровадженню їхніх стандартів життя та підтримати регіональний розвиток завдяки їхнім 
вмінням, досвіду, творчій ініціативі та потенціалу. 

 

Публічному діалогу як необхідній умові підтримки довіри державним органам. Він 

відкриває шлях легітимації рішень, підтримки програм діяльності та власне посадових осіб, 
мобілізації громадськості на певні дії щодо підтримки дій уряду. 

 

Відкритому доступі для всіх українських громадян до органів державного сектору 
та до процесу прийняття рішень у державному секторі. 

Партнерських плідних взаєминах, заснованих на взаємній повазі членів 

державного сектору, бізнесових кіл і недержавного сектору, мета яких – підкріплювати 

досвід і підсилювати взаєморозуміння, сприяти розвязанню проблем у співробітництві. 

Залученні активної та проінформованої участі громадян до процесу ухвалення 
рішень з урахуванням індивідуального та суспільного аспектів, участі громадян у 

впровадженні таких рішень. 

 

Відповідальності державних службовців і державних інституцій перед 
зацікавленими сторонами за формування та впровадження політики з використанням 

наявних ресурсів. 

 

Толерантному ставленні до різних культур, походжень та інтересів. 

Синтезі досягнень світових культур, об’єднань зусиль в управлінні суспільством, у 

кооперації виробництва і консолідації виробників. 
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відповідали українським традиціям і менталітету нації, 

наслідували найкращі традиції та загальноцивілізаційні ціннісні 

орієнтири. У прагненні створити в Україні патріотичне, 

згуртоване, духовне, культурне, розвинуте, миролюбне, дружнє 

та зорієнтоване на спільне благо суспільство, засноване на 

залученні громадян до активної участі в громадському житті, є 

надзвичайно важливою співпраця представників державного і 

недержавного секторів  (рис. 3). 

Отже, громадянське суспільство, як ніколи, необхідне для 

затвердження демократії в Україні. Чим воно більше розвинене, 

тим легше громадянам захищати власні інтереси, тим більше в 

них можливості самореалізації в різних сферах громадського 

життя й тим менша небезпека узурпації влади й здійснення 

повного контролю за суспільними процесами. На сучасному 

історичному етапі Українська держава має підходити до 

формування громадянського суспільства з огляду на специфічні 

риси українського менталітету. На законодавчому рiвнi має 

бути закладена якісно нова модель правової організації життя 

людини i суспільства, відповідно до якої весь державний i 

суспільний механізм спрямовується на здійснення i захист прав 

i свобод людини. 

Детальніше  наукове дослідження щодо становлення ІГС в 

Україні буде розглянуто в наступних наукових працях. 
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В статье автор анализирует современное состояние 

гражданского общества в Украине, указывает на основные 

проблемы его становления и отмечает основные пути 

развития эффективного и действительно демократического 

гражданского общества в Украине. Формирует представление 

об общественной системе ценностей, которые 

соответствуют украинским традициям и менталитету нации, 

подражают лучшие традиции и общецивилизационные 

ориентиры для утверждения эффективных и стабильных 

взаимоотношений представителей государственного и 

негосударственного секторов для создания в Украине 

гражданского общества, ориентированного на общественное 

благо. Автор делает вывод, что гражданское общество 

необходимо для утверждения демократии в Украине. 

Ключевые слова: гражданское общество, 

самоорганизация населения, общественное благо, гражданское 

сознание, ценности нации, социально-политическая 

стабильность, социальная система, демократическое 

государство, общество, индивид, Украина.  
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА 

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА 

УДК: 321:327.3/.7:321       

 

Вишневський А.І. 

аспірант кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та 

соціальних комунікацій, Університету ВМУРоЛ «Україна» 

ЗАГРОЗИ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ ПРИ 

ФОРМУВАННІ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ДУМКИ З 

ВИКОРИСТАННЯМ INTERNET-ТЕХНОЛОГІЙ 

У статті аналізуються маніпуляції, що застосовуються в 

мережі Internet  для впливу на свідомість. Internet, з одного 

боку, є найдемократичнішим і швидким способом комунікації, а 

з другого – дає необмежену свободу входження в нашу 

свідомість будь-якої інформації, часом шкідливої чи навіть 

небезпечної. 

Ключові слова: Інтернет, маніпуляція, комунікація, 

технологія, інформація. 

Нині у ХХІ столітті – у час глобального виклику 

міжнародній спільноті, інтенсивне зростання технологій сприяє, 

переважно, виникненню новітніх форматів соціальної 

активності. Головним трендом сучасного глобалізованого світу 

стають прояви громадянської активності за допомогою таких 

інформаційно-комунікативних каналів як: соціальні мережі, 

сайти, блоги і т.д. 

Інформаційні технології генерують зміни не тільки у 

внутрішній політиці відмінних за рівнем розвитку держав, але й 

у міждержавних відносинах, у ролі міжнародних організацій, 
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суспільних рухів, фінансових груп, радикальних угруповань. 

Якісні зміни фіксуються і в процесі прийняття 

зовнішньополітичних рішень. 

У сучасному світі визначальними стають два діалектично 

пов’язаних між собою процеси – глобалізація та інформаційна 

революція. На фоні зростання взаємозв’язку та 

взаємозалежності між державами відбувається активізація 

політичної діяльності суб’єктів міжнародного життя, 

спрямована на реалізацію власних національних інтересів. 

Унаслідок між окремими державами загострюється 

геополітична боротьба в багатоманітних формах, зростаюча 

жорсткість та безкомпромісність якої свідчать про її 

актуальність для кожної держави. 

Наразі Internet – це одна з головних рушійних сил 

формування громадянського суспільства, яке набирає 

потужності. Тенденція формування громадянських ініціатив за 

допомогою сучасних технологій проникла в усі важливі сфери 

соціального життя, а головною зброєю активістів стали блоги, 

сайти і соціальні мережі. Віртуальна мережа є майданчиком для 

відстоювання громадянами власних прав і свобод, саме цей 

спосіб прояву громадянської активності є найоперативнішим і 

наймасовішим. Адже за короткий проміжок часу дописувач 

може донести власну думку до багатомільйонної аудиторії та 

отримати їхню підтримку і схвалення. Звісно, активізації таких 

процесів сприяє свобода слова, а також можливість доступу до 

інформації для будь-якої аудиторії, робить їх майже новим 

інститутом побудови демократії.  

Глобальні мережі значно змінюють середовище безпеки, а 

кібертероризм і хакерство прирівнюють до військової загрози. 

Так, 2010 року в новій Стратегічній концепції НАТО офіційно 

визнали кібертерроризм однією з найбільших загроз безпеці 

держав-членів Альянсу [1].  
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Ще кілька десятиліть тому, головним аргументом держав у 

глобальному протистоянні була військова сила. В умовах 

інформаційного світу розширення сфер впливу здійснюється 

переважно невійськовими засобами. Ідеться про стратегію 

«м’якої сили». Цей термін ввів Джозеф С. Най – екс-помічник 

міністра оборони США, сьогодні він є професором у 

Гарвардському університеті й автором книжки «М’яка сила: 

засоби досягнення успіху у світовій політиці» [2].  

За концепцією Джозефа Ная, «м’яка сила» – сукупність 

трьох ресурсів держави: культури, політичної ідеології і 

зовнішньої політики (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Концепція м’якої сили Д. Ная 

Загалом, сила – це насамперед можливість впливати на 

інших з метою отримати необхідний вам результат. Цього, на 

думку Дж. Ная, можна досягти трьома шляхами.  

Саме можливість досягти власної мети, прихиливши чи 

переконавши інших так, що їм захотілося того ж, що й вам, і 

характеризує концепцію «м’якої сили» [2]. Якщо «жорстка 

сила» – це політика примусу, то можливість досягнення цілей 

без використання сили, погроз чи хабара є реалізацією даної 

концепції. У глобалізованому світі в умовах загального 

взаємозв'язку і взаємозалежності використання старих силових 

інструментів, серед іншого – ядерної зброї, може призвести 

М’яка сила 

Культура Політична 

ідеологія 

Зовнішня 

політика 
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передусім до негативних наслідків в економічній чи соціальній 

сфері країни ініціатора конфлікту.  

Закінчення «холодної війни» стало початком нового 

періоду міжнародного протистояння, а форми й методи цього 

процесу стали основним інструментом виконання 

геополітичних завдань. У цілому, ця система отримала назву – 

«стратегія непрямих дій». Цей термін був уведений у науковий 

обіг відомим англійським військовим теоретиком та істориком 

Безілом Генрі Лідделом Гартом [2]. Ліддел Гарт підтримував 

думку Клаузевіца, що головною метою війни є не повне 

знищення збройних сил та економічного потенціалу ворожої 

держави, а примус правлячих кіл ворожої країни (або навіть 

декількох держав-противників) до прийняття таких умов, які б 

повністю відповідали політичним, економічним, військовим 

інтересам держави-агресора [2].  

Ця концепція не є новою і використовується від античних 

часів. Найвиразніше її характеризують цитата з Трактату про 

воєнне мистецтво Сунь-Цзи: «Краще з кращого – підкорити 

потрібну армію, не борючись» [3].  

Будь-яка держава має власні внутрішні економічні, 

політичні та соціальні суперечності. Отже, використання даної 

концепції на практиці передбачає непряму участь у загостренні 

внутрішніх суперечностей та опосередкованого створення 

кризової ситуації. Усебічна підтримка потрібних сил дасть 

змогу досягти бажаної мети без використання військової сили, 

якщо держава є ослабленою настільки, що не може дати відсіч, 

зростає вірогідність уведення миротворчого контингенту для 

контролю за територією. Таким чином, саме такі дії нині є 

найефективнішими засобами ведення геополітичної боротьби на 

міжнародній арені, які використовуються для ослаблення 

реальних і потенційних держав-противників.  

«Стратегію непрямих дій» слід розуміти як мистецтво 

комплексного впливу, спрямованого на дестабілізацію 
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суспільства зсередини. Internet разом з телебаченням та пресою 

є середовищем здійснення впливу на свідомість населення (Рис. 

2). Неновим є судження, що соціальні мережі в міру свого 

розвитку стають не тільки засобом для спілкування, а 

використовуються як потужний інструмент об’єднання людей 

певною метою. Саме інформаційно-мережеві технології 

регулюють соціальну і політичну поведінку населення, а також 

закріплюють або змінюють стереотипи сприйняття і реакції.  

Вони визначають панівну нині точку зору і є важливим 

складником концепції масової комунікації. Отже, засоби 

масової комунікації можуть маніпулювати громадською 

думкою. У зв'язку з проблемою формування громадської думки 

виникла нова концепція, яка отримала назву «спіраль 

мовчання». Вона була запропонована відомим німецьким 

соціологом Е. Ноель-Нойман.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Технології застосування «стратегії непрямих дій» 

Аналіз взаємозв'язків між масовою комунікацією, 

міжособистісною комунікацією і тим, як індивід співвідносить 

власну думку з думкою інших став основою цього дослідження. 

Сутність «спіралі мовчання» полягає в такому: більшість людей 

прагне уникати потенційної соціальної ізоляції, тому, коли вони 

відчувають, що їх думка відрізняється від думки більшості, то, 

як звичайно, намагаються не розкривати публічно власних 

поглядів. І навпаки, ті, хто ідентифікує себе з більшістю, не 

«Стратегія непрямих 

дій» 

Преса Телебачення Internet 
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соромиться виявляти власної пристрасті. І така поведінка 

призводить до того, що останні здаються сильнішими, а перші – 

слабшими, ніж це є насправді. Страх ізоляції уявляється 

рушійною силою, що розкручує спіраль мовчання [3]. Якщо 

людина не згодна з думкою більшості, найприйнятнішим є 

мовчання. Англійський філософ Т. Гоббс писав 1650 р., що 

мовчання можна розуміти як знак згоди, тому що у випадку 

незгоди легко сказати «ні» [5]. Він, безумовно, помилявся щодо 

легкості незгоди, проте з міркувань Гоббса чітко видно, що 

мовчання частіше тлумачиться як «згода» [4]. Відповідно до цієї 

теорії Internet і засоби масової комунікації є каналом вираження 

думки. Отже, використавши ці канали, у суспільстві може 

скластися хибне уявлення дійсності, коли більшість населення 

вважає себе меншістю.  

Таким чином, Internet і соціальні мережі перестають бути 

лише середовищем і перетворюються на засіб. Характерною 

рисою кінця ХХ – початку XXI століть стала критична 

залежність стійкості державних інститутів від застосування 

інформаційно-мережних технологій. Детальніше вивчення 

значення соціальних комунікацій для активізації протестної 

активності дозволяє розглядати соціальні мережі як 

несиметричну загрозу національній безпеці. Уряди країн світу 

усвідомлюють все більше значення фактора медіа-простору в 

сучасному світі. А основним завданням у сфері забезпечення 

національної безпеки є використання потенціалу для 

гарантування безпеки.  

Гегель якось назвав читання газет «ранковою молитвою 

сучасної людини». Звичайна людина вранці найперше 

звертається не до Бога, а до Internet. Глобалізація, однією з 

особливостей якої є швидкий розвиток інформаційних 

технологій і соціальних мереж, забезпечила поширення 

інформації про те, які правила, соціальні взаємини і який рівень 

життя слід вважати гідним. Саме це зіграло виняткову роль у 
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зародженні протестних рухів населення в неблагополучних, з 

економічного боку, країнах. Велика частина учасників протестів 

– це молодь, яка представляє різні верстви суспільства 

(студенти, школярі, учні). Вона у своєму повсякденному житті 

використовує Internet і, як наслідок, різні соціальні мережі. 

Internet став майданчиком для спілкування та висловлювання 

власних думок і бажань.  

Слід зазначити, що  2011 року в Оксфордський словник 

додали нове слово – «кліктивізм». Воно має значення 

«використання соціальних медіа та інших Internet-методів для 

просування будь-якої справи чи процесу» [6].  

Показником підвищеного інтересу до он-лайн активності є 

створений  2006 роцку випускниками Стенфордського 

університету сервіс Change.org, що об'єднав 17 мільйонів 

користувачів. Він дозволяє громадянам створювати он-лайн 

петиції. Однією з найгучніших перемог цього сервісу було 

задоволення петиції щодо скасування запланованої щомісячної 

комісії в розмірі п’яти доларів США на користь Bank of 

America.  

Тобто, для прояву власної громадянської позиції потрібен 

майже один клік – звідси й бере початок назва даного поняття – 

«кліктивізм». Але простота в даному випадку ніяк не заважає 

ефективності.  

З розвитком соцмереж «кліктивізм» безпосередньо 

впливає на політиків і стає прототипом прямої «електронної» 

демократії. Медіа-активізм являє собою широку категорію 

активності, що використовує медіа та комунікаційні технології 

для громадських і політичних рухів.  

Зараз уже ні в кого немає сумнівів у тому, що Internet і 

блогосфера відіграють вирішальну роль у політичному та 

соціальному житті світу. Масові виступи проти влади в Тунісі, 

Єгипті, Бахрейні та Лівії координувалися за допомогою 

соціальних мереж. Влада ж, прагнучи дезорганізувати 
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бунтівників, перекривала доступ до фейсбука, твітера, а 

подекуди до Internet загалом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Країни, у яких було успішно використано Internet для 

дестабілізації урядових позицій 

Уперше випадки використання ресурсів Internet 

протестувальниками, були зафіксовані під час антиурядових 

виступів у Молдові та Ірані 2009 року. В обох випадках 

мобільний зв'язок та інформаційні ресурси були блоковані за 

наказом влади. В умовах глобалізації і прискорення темпів 

науково-технічного прогресу на фоні розвитку та поширення 

інформаційних систем і засобів комунікації, держава може 

потенційно втрачати можливості впливу на процеси, які в ній 

відбуваються.  

Найрезультативнішими були протести в Тунісі, Єгипті та 

Ємені, де акції опозиції призвели до відставки глав держав у 

найкоротші терміни. Ваель Гонім – єгиптянин, який створив у 

соціальній мережі Facebook сторінку, де закликав 

співвітчизників виходити на вулицю з протестами, 2011-го 
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очолив список 100 найвпливовіших людей за версією журналу 

«Time» [8].  

Драматичніше розвивалися протестні рухи в Лівії та Сирії. 

Тут протестувальникам не вдалося домогтися своїх цілей 

ненасильницькими методами, а внутрішньополітичні кризи 

вилились у громадянські війни, у лівійському випадку в 

комплексі з іноземною інтервенцією, з масовими жертвами. У 

таких країнах, як Оман, Кувейт, Бахрейн і Йорданія, 

протестувальникам не вдалося похитнути основи режиму, але 

влада була вимушена піти на істотні поступки, призначивши 

дострокові парламентські вибори або відправивши у відставку 

високопоставлених чиновників. В Алжирі, Саудівській Аравії, 

Марокко та деяких інших арабських країнах, на тлі протестних 

настроїв, влада була змушена піти на розширення соціальних 

програм і незначні поступки опозиції, такі, як програмні та 

структурні реформи в економіці.  

Таким чином, значна роль соціальних мереж в організації 

«арабської весни», низки масових протестних акцій і державних 

переворотів у країнах Північної Африки та Близького Сходу 

2011 року відзначається багатьма аналітиками, самими 

учасниками заворушень і світовим співтовариством у цілому.  

Найчастіше правом висвітлення подій для світової 

громадськості володіють американська CNN і британська ВПС 

(вторгнення військ США у Панаму в грудні 1989 р. – січні 1990 

р., операція багатонаціональних сил "Буря в пустелі" в Кувейті 

та Іраку  1991 року, вторгнення військ США на Гаїті  1994 року, 

операції сил НАТО проти Югославії  1999 року, Афганістану  

2001 року та Іраку в 2003 року). 

Під час Оксамитової революції в листопаді 2003 р. в Грузії 

події в Тбілісі були під постійною увагою грузинських і (що 

відіграло особливу роль) закордонних ЗМІ. Так, 22 листопада 

2003 р., у день, коли було силою захоплено Парламент Грузії, 

американська телекомпанія CNN вела прямий п'ятигодинний 

репортаж з місця подій. 
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З одного боку, вона була фактором, що дозволив уникнути 

кровопролиття: опозиційні сили відчували зовнішню підтримку, 

оскільки кожен їх крок фіксувався на плівку, а захисники 

президента Шеварднадзе також не наважилися вдатися до 

силових засобів, оскільки це могло бути розцінено як розправа 

над неозброєним народом, тобто як злочин. При цьому всі 

учасники подій чудово пам'ятали судовий процес над 

Слободаном Мілошевичем у Гаазі, якого було звинувачено у 

злочинах проти людства. 

З другого боку, чи не були події у Грузії хрестоматійним 

прикладом проведення спеціальної інформаційної операції із 

широким застосуванням можливостей ЗМІ та щедро 

фінансованих із-за кордону неурядових організацій? Нині 

можемо висувати будь-які версії, але в будь-якому випадку 

маємо яскравий приклад наслідків недорозвиненості 

інформаційного простору держави. 

Погодимось із точкою зору, що існуючі в суспільстві 

соціальні норми, прагнення, потреби і громадська думка 

значною мірою формуються ЗМІ. Телебачення, радіо, Інтернет 

тощо, вступивши в комунікативні зв'язки із споживачами своєї 

продукції, зблизили всіх жителів одного "глобального селища" 

можливістю не тільки краще пізнавати одне одного, але й 

інформувати про одні й ті ж теми приблизно в один і той же час. 

Цей процес має одну характерну особливість: комунікація має 

однобічний характер, тобто характер інформування. Ми маємо 

право довіряти або не довіряти отриманій інформації, але 

вступити в дискусію з телевізором чи газетою не можемо з тієї 

ж причини, з якої не говоримо з тролейбусом. Колонка "листи 

читачів" не виправляє зазначеного недоліку, оскільки в 

дискусію вступає лише мізерна частина споживачів інформації, 

а недоцільність публікування всіх листів надає змогу 

редакторам вибирати із маси листів лише ті, які відповідають 

поглядам ЗМІ. 
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Усі споживачі інформації через ЗМІ індивідуально 

обробляють однакові факти. Однак специфікою сучасних ЗМІ (а 

особливо найпоширеніших і найефективніших з них - 

телебачення та радіомовлення) є те, що інформаційні 

повідомлення передаються не у вигляді власне фактів, а як 

готові твердження, висновки, аналітичні матеріали. Споживач 

позбавлений можливості вести дискусію з "опонентом" і 

найчастіше сприймає на віру якісно підготовлений матеріал від 

авторитетних джерел. Обговорення не є публічним у 

комунікаційному (не юридичному) розумінні - споживачі 

отримують інформацію особисто. 

Тому це односторонній діалог: ЗМІ переконують. Як 

хрестоматійний приклад можна навести ситуацію, коли в 30-х 

роках XX ст. у Лондоні та Нью-Йорку вперше пустили в ефір 

радіопостановку "Війна світів" Герберта Уелса. Серед 

населення цих міст почалася паніка, спричинена уявним 

нашестям марсіан. 

Таким чином, розуму, досвіду та мудрості однієї особи 

протистоїть колектив спеціально навчених фахівців ЗМІ, 

ретельно підібраних експертів, аналітиків. При цьому основну 

масу відомостей, які становлять досвід особи, свого часу було 

отримано не безпосередньо, а через ті ж ЗМІ. Унаслідок 

відбувається уніфікація та колективізація процесу мислення та 

виникає феномен "колективної солідарності", коли йдеться про 

схвалення чи осуд певних подій у суспільстві. 

Приклад: у травні 2005 р. величезна хвиля насильства та 

стихійних протестів сколихнула мусульманський світ. За 

офіційними даними (які просочились у пресу після 

американської цензури), тільки в Афганістані під час 

придушення заворушень загинуло 15 і отримало поранення 

понад  70 осіб. Рушійною силою масових заворушень виявилась 

інформація, надрукована в британському журналі "Newsweek", 

що на американській військовій базі Гуантонамо Бей (місце 

ув'язнення осіб, пов'язаних із діяльністю "Аль Каїди") 
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траплялися випадки наруги над священним для правовірних 

Кораном. 

Світовий досвід впливу ЗМІ може мати короткостроковий 

і довгостроковий характер. Реакція на конкретне повідомлення, 

новину, подію є швидкоплинною. Комплексний та постійний 

вплив різноманітних каналів інформації зачіпає глибинні пласти 

громадської та людської свідомості. 

Деструктивний вплив на існуючу в суспільстві систему 

цінностей (символьну систему) здійснюється насамперед 

завдяки інформації та ЗМІ як універсальних каналів її передачі. 

Ключову роль у руйнуванні християнських цінностей 

української культури відіграє популяризація насильства, 

жорстокості та розпусти. Інша справа, що зі схожими 

проблемами зіштовхнулися, насамперед,  країни західної 

демократії. Зазначену тенденцію можемо розглядати як 

небажану, але невід'ємний складник лібералізації. Тому 

говорити, що це цілеспрямований вплив саме західних 

спецслужб (чи якихось інших) не доводиться. 

Стверджувати, що ЗМІ мають необмежені можливості 

прямого формування громадської думки, безпосереднього 

визначення, наприклад результатів голосування, буде 

неправильно. Але незаперечним є той факт, що саме ЗМІ 

визначають, що є найактуальнішим нині. Актуальність у 

ринкових відносинах визначає попит, у політиці – рейтинг. При 

цьому рейтинг має набагато більшу залежність від висвітлення у 

ЗМІ, аніж від внесення змін у передвиборні програми. 

Як свідчать психологічні дослідження, 

середньостатистична людина може зосередити власну увагу на 

5–7 темах обговорення (сюжетах випусків новин). Саме ці теми 

і формують актуальний нині порядок денний (так звану 

"agenda"). Власне за включення певної теми в порядок денний і 

йде боротьба в сучасних ЗМІ. 
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Так, у квітні 2005 р. телеекрани облетіла звістка про 

спробу зареєструвати в Україні Ісламську партію визволення 

(арабською "Хізб-ут-Тахрир"), яка ставить за мету сприяння 

повернення мусульман до ісламського способу життя через 

джихад. Цікавим є той факт, що прихильників цієї партії в 

Україні значно менше, аніж журналістів, які зібрались у 

Сімферополі на прес-конференції з нагоди відмовив реєстрації 

зазначеної політичної сили (в багатьох країнах ця партія 

заборонена як екстремістська). Новина мала справді 

сенсаційний характер і на неї "клюнули" не тільки регіональні, 

але й загальнонаціональні ЗМІ. Звідси можемо дійти висновку 

про те, що вся тяганина з реєстрацією була від початку задумана 

як інформаційна акція, спрямована на поступове нагнітання 

міжнаціональних і міжрелігійних суперечностей у Криму. 

Безумовно, що як пропаганда, так і ПР використовують як 

основний інструмент донесення інформації саме ЗМІ. Завдяки 

цьому останні стали ідеальним засобом для проведення 

інформаційно – психологічного впливу, який полягає в 

цілеспрямованому створенні та поширенні спеціально 

відібраної інформації, яка позитивно чи негативно впливає на 

функціонування та розвиток суспільства, психіку й поведінку 

окремих осіб, політичної еліти та населення загалом з метою 

досягнення політичних, воєнних або інших переваг. 

Можемо констатувати, ЗМІ є не просто суб'єктами впливу 

на масову свідомість, але й інструментом, за допомогою якого 

здійснюється безпосереднє її формування. Формуючи в такий 

спосіб нові, часто відірвані від життя міфи та стереотипи, ЗМІ 

створюють власну реальність. При цьому, оскільки така 

реальність сприймається мільйонами чи навіть мільярдами 

споживачів одночасно, саме вона стає такою, яка вартана 

довіри. 

Саме тому засоби масової інформації функціонально 

найбільше підходять на роль інформаційної зброї.  
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Майбутні дослідження розкриють питання національної 

безпеки при формуванні громадянської думки в Україні. 
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НОВА ВІЙСЬКОВА ДОКТРИНА РОСІЙСЬКОЇ 

ФЕДЕРАЦІЇ: ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ ІНФОРМАЦІЙНІЙ 

БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ 

У статті комплексно досліджуються положення нової 

військової доктрини Російської Федерації на наявність у ній 

латентної загрози, насамперед, інформаційній безпеці України. 

З огляду на те, що попередні військові операції РФ 

супроводжувалися зміною військової доктрини, то логічно буде 

припустити, що в даних документах прямо чи опосередковано 

зашифровані засоби й методи досягнення військових цілей. 

Ключові слова: військова доктрина, інформаційна безпека, 

інформаційна війна, Україна, РФ, пропаганда. 

Актуальність обраної теми дослідження обумовлена 

Сучасними тенденціями глобалізаційних процесів і розвиток 

медіа-комунікацій кардинально змінили підхід до визначення 

поняття війни. Відповідно, значних змін зазнали і військові 

доктрини держав. Одне із ключових місць у концепціях ведення 

протистоянь посідає інформаційна війна. 

Огляд джерельної бази наукового дослідження викликів та 

загроз інформаційній безпеці України показує, що в даному 

напрямку працює досить вузьке коло дослідників, більшість 

матеріалів викладено в контексті узагальнень видів, змісту і 
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природи інформаційної безпеки. Серед вітчизняних науковці, 

які досліджують цю тематику, можна виділити таких, як М. 

Ожеван, Г. Сащук, В. Циганов, О. Литвиненко, С. Даниленко, В. 

Горбулін, В. Ліпкан, Ю. Максименко, І. Громико, В. 

Желіховський. Серед зарубіжних авторів слід звернути увагу на 

дослідження таких зарубіжних дослідників, як Г. Почепцов, З. 

Бжезінський, Дж. Най, Д. Белл, М. Кастельс, Д. Дарендорф, К. 

Дойч, Г. Джоветт та інші. Щодо ґрунтовних досліджень 

інформаційного складника ведення протистояння у військових 

доктринах держав загалом і Російської Федерації конкретно, то 

в сучасній науковій літературі не достатньо широко висвітлено 

це питання, що дає змогу для подальшого глибошого 

дослідження. 

Основною метою статті є аналіз сучасних загроз 

інформаційній безпеці України, які випливають із положень 

нової військової доктрини Російської Федерації, виявлення 

тенденцій у сфері інформаційного протистояння вздовж лінії 

Україна-РФ, РФ-НАТО, а також надання рекомендацій щодо 

послаблення впливу інформаційної пропаганди з боку 

проросійських ЗМІ. 

Важливим змістовним складником національної безпеки є 

інформаційна безпека. Із зростанням науково-технічного 

прогресу буде зростати і важливість питання інформаційної 

безпеки громадянина, суспільства, держави. Тобто інформація 

стала чинником, який може призвести до значних технологічних 

аварій, військових конфліктів та поразок у них, дезорганізувати 

державне управління, фінансову систему. І чим вищий рівень 

інтелектуалізації та інформатизації суспільства, тим 

потрібнішою стає надійна інформаційна безпека, оскільки 

реалізація інтересів людей і держав усе більше здійснюється за 

допомогою інформатизації. Ураховуючи той факт, що під 

впливом інформаційних атак може цілеспрямовано змінюватися 

кругозір і мораль як окремих осіб, так і суспільства в цілому, 

нав’язуватися ворожі інтереси, мотиви, спосіб життя, на перший 
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план виступає аналіз сутності та форм проявів сучасних методів 

прихованого агресивного впливу, вияву дій, що мають 

цілеспрямований агресивний характер і які суперечать 

інтересам національної безпеки, вироблення механізмів протидії 

їм в усіх напрямах [1]. 

Насамперед, важливо зрозуміти нові трактування понять 

війни та інформаційних протистоянь. На фоні стрімкого 

розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, у світовій 

практиці міждержавних відносин відбувається послідовна 

трансформація війни або збройного протистояння класичного 

типу у війну змішаного типу. Поступово відходить у минуле 

образ війни як збройного протиборства із численними 

людськими жертвами. Натомість отримуємо образи іншої 

«війни» – інформаційної. 

Разом з тим, уже звичною стала практика інформаційно-

психологічного протиборства, яка, по суті, перетворилась у 

самостійний напрям зовнішньої політики розвинених держав. 

Зараз простежується реанімація ідеологічної боротьби часів 

«холодної війни» [2]. 

Провідні держави світу активно реалізують завдання 

створення й удосконалювання нелетальних систем ураження 

противника з використанням спеціальних сил і засобів 

інформаційно-психологічного впливу. Створюється й 

послідовно нарощується технологічний та інтелектуальний 

потенціал застосування подібної зброї у різноманітних її 

модифікаціях. Зазвичай, основою впровадження нових видів 

протистояння являється прийняття військової доктрини з 

відповідними орієнтаційними змінами пріоритетів [3]. 

У контексті анексії Криму та агресії Російської Федерації 

на Сході України надзвичайно важливо проаналізувати нову 

військову доктрину РФ. 

26 грудня 2014 року президент Росії Володимир Путін 

підписав новий варіант військової доктрини країни. Про неї 
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активно писати ще влітку 2014 року, у ЗМІ було чимало 

спекуляцій на тему того, які напрями будуть визнані головними 

оборонними пріоритетами, чи будуть якісь кардинальні зміни, 

або нова доктрина буде піддана лише косметичній корекції. 

Ще до аналізу військової доктрини РФ можна сміливо 

зауважити, що даний документ повинен був стати логічним 

завершенням політичного курсу Росії 2014 року, року, який 

різко змінив уже звичні міжнародні процеси. І в цьому світлі 

багатьом досвідченим експертам не було зрозуміло, що собою 

являтиме новий військовий курс В. Путіна. 

Однак уже до кінця року багато позицій майбутнього 

документа почали набувати виразних контурів, остаточно ж усі 

питання зняла безпосередня публікація затвердженого варіанта 

нової військової доктрини, яка складається з 58 пунктів (у 

редакції від 2010 року був 51 пункт), багато з яких, у свою 

чергу, включають низку підпунктів [4]. 

Ще варто зазначити, що в XXI столітті російська військова 

доктрина переглядалась у 2000 та 2010 роках. Під час контент-

аналізу документа, легко виявляється низка змін. У новій 

військовій доктрині можна умовно виділити три напрямки – 

військовий, внутрішньополітичний і зовнішньополітичний. 

Основна зміна в зовнішньополітичному аспекті – 

повернення до таких понять, як «моделі розвитку», тобто – до 

практики ідеологічного протистояння. У доктрині версії 2000 

року ці формулювання були розмиті, і навпаки, стверджувалося, 

що сучасний світ відходить від практики ідеологічних 

конфронтацій. У чинному документі питання глобального 

протистояння сил знову є актуальними, тобто є цілком реальний 

геополітичний противник. Зокрема, це стає зрозуміло з 

тверджень про те, що НАТО збільшує свою військову 

присутність у світі і «нарощує силовий потенціал». Іншими 

словами, замість обережних формулювань про посилення 

присутності Північноатлантичного альянсу в Європі, які мали 

місце в доктрині 2010 року, плацдарм сучасного геополітичного 
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протистояння позначений конкретно. НАТО детерміновано 

основним зовнішньополітичним опонентом Росії. Це прямо 

підтверджують тези з розділу 12 «Основні військові загрози»: 

«Нарощування силового потенціалу Організації 

Північноатлантичного договору (НАТО) і наділення її 

глобальними функціями, реалізованими в порушення норм 

міжнародного права, наближення військової інфраструктури 

країн-членів НАТО до кордонів Російської Федерації, серед 

іншого, через подальше подальшого розширення блоку... 

Розгортання (нарощування) військових контингентів іноземних 

держав (груп держав) на територіях держав, суміжних з 

Російською Федерацією та її союзниками, а також у прилеглих 

акваторіях, зокрема, для політичного і військового тиску на 

Російську Федерацію». Крім цього, у даному розділі наявний 

досить актуальний за теперішніх умов підпункт «д», у якому 

йдеться: «… територіальні претензії до Російської Федерації і її 

союзників, втручання в їх внутрішні справи». Необхідність 

наявності цього пункту обумовлена, передусім, включенням у 

минулому році до складу РФ нових територій – Криму і 

Севастополя. Іншими словами, відповідно до цього пункту, 

будь-які спроби переглянути питання входження цих територій 

до складу РФ і претензії на ці території з боку тих чи інших 

держав будуть вважатися актами агресії [4], [5]. 

Є у новій військовій доктрині РФ і пункт, що стосується 

недопустимості встановлення в суміжних з Росією країнах 

ворожих режимів. При цьому, тут формулювання досить 

двозначне, і не виключає, по суті, навіть можливостей прямої 

участі Росії в розв’язанні ситуацій, здатних, де-факто, завдати 

шкоди її зовнішньополітичним інтересам. Ідеться, зокрема, і про 

режими, встановлені через військовий переворот. Нині цілком 

зрозуміло, що мається на увазі: Крим та Схід України - яскравий 

приклад цього пункту в дії. 
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Однак слід пам’ятати, що будь-яка кампанія, чи то 

військового, чи цивільного характеру, починається з підготовки 

інформаційно-ідеологічного підґрунтя. Саме тому велику увагу 

в новій військовій доктрині Російської Федерації надано медіа 

та їх ролі в сучасних війнах. Якщо підсумувати, то саме медіа, 

згідно з новою доктриною, є чи не найважливішою зброєю 

війни на сучасному етапі розвитку людства. 

У класичному вигляді головна загроза інформаційній 

безпеці України – це загроза впливу Росії на інформаційну 

інфраструктуру, інформаційні ресурси, на свідомість цільової 

аудиторії українського суспільства та підсвідомість особистості 

з метою нав’язати бажану систему цінностей, поглядів, 

інтересів і рішень у життєво важливих сферах суспільної й 

державної діяльності. Результатом цього стає можливість 

керувати поведінкою мас, що веде до внутрішньодержавної 

дестабілізації [6]. 

Повертаючись до аналізу військової доктрини РФ, то у 

зв'язку з посиленням ролі медіа окремо обумовлюється і 

можливість за допомогою їх впливати на внутрішньополітичну 

ситуацію не лише за кордоном, а й на території самої Росії. У 

цьому контексті ЗМІ можуть стати латентною зброєю 

зовнішньої експансії потенційного противника, і в цьому зв'язку 

Україні потрібно приділяти значну увагу суверенному 

інформаційному простору. 

Детально про інформаційні загрози сказано в підпункті 

«в» розділу 13: «… діяльність з інформаційного впливу на 

населення, насамперед на молодих громадян держави, що має 

на меті підрив історичних, духовних і патріотичних традицій у 

сфері захисту Вітчизни» [4], [7]. Іншими словами це означає 

запровадження жорсткої цензури в додаток до внутрішньої 

пропаганди. Важливо зазначити, що ні в доктрині 2000 року, ні 

в її редакції 2010-го немає подібних пунктів. Немає там і такої 

підвищеної уваги до внутрішньополітичної ситуації взагалі. 

Резюмуючи, виходить, що доктрини 2000 і 2010 років не 
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надають інформаційному впливу на населення настільки 

високого рівня загрози, як це передбачено в поточній військовій 

доктрині. Відповідно і вплив на населення зовнішніх 

противників стає одним із ключових способів маніпуляції. У 

цьому положенні криється основний виклик і загроза 

інформаційній безпеці України. 

Сам сучасний військовий конфлікт, згідно з новою 

доктриною, є «комплексним застосуванням військової сили, 

політичних, економічних, інформаційних та інших заходів 

невійськового характеру, що реалізуються з широким 

використанням протестного потенціалу населення і сил 

спеціальних операцій» [4]. По суті, дається визначення поняття 

сучасна війна – як не тільки протистояння безпосередньо 

збройних сил, а як комплексне протистояння, що не обов'язково 

включає в себе прямий збройний конфлікт. Війна може 

повністю вестися на інформаційному полі. 

Тут доцільно розглянути нові особливості ведення 

інформаційних кампаній. Протиборства епохи глобального 

інформаційного суспільства вирізняє принцип демасифікації, 

заснований на використанні інформації для досягнення бажаних 

ефектів з істотним обмеженням кількості бойових чинників у 

конкретному місці за одночасного збільшення швидкості і 

темпу переміщення військ на полі бою для того, щоб утруднити 

противнику можливість своєчасно помітити таке переміщення. 

Цей принцип війни вимагає збільшення кількості і якості 

джерел інформації як у районі бойових дій, так і поза ним, що 

забезпечується за рахунок об'єднання в єдину систему даних, 

отримуваних розвідкою, системами спостереження і 

розпізнавання, використанням сенсорів як головних маневрених 

елементів, датчиків як інструментів морально-психологічного 

впливу [8]. 

Теорія мережевих війн розглядає сучасні збройні 

конфлікти як такі, що розгортаються в чотирьох суміжних 
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сферах людської діяльної структури: фізичній, інформаційній, 

когнітивній (розумовій), соціальній. Кожна з означених 

структур має важливе самостійне значення, але вирішальний 

ефект у мережних війнах досягається за рахунок синергії: 

односпрямованої кооперативної дії різних чинників, усіх 

елементів у їх системній сукупності [9]. Російська пропаганда, 

дезінформація та інформаційні вкидання останнім часом стали 

щоденними атрибутами політичних і військових подій. Нині 

нікого не здивуєш повідомленнями про інформаційні атаки на 

комп’ютерні системи українських державних установ, про 

викрадення конфіденційних даних із закритих мереж або про 

поширення неправдивої інформації. 

Головне завдання інформаційної агресії Росії щодо 

України полягає в маніпулюванні масами, дезорієнтації та 

дезінформації громадян, залякуванні народу своєю могутністю. 

Російська пропаганда діє за кращими зразками Й. Геббельса. 

Однозначно можна сказати, що інформаційна кампанії проти 

України почалася задовго до Євромайдану. Кремль настирливо 

гнув свою лінію, що світле майбутнє України лише в Митному 

союзі та найглибшій інтеграції з Росією [10]. 

Як виявилось, Україна не була готовою до ведення такого 

роду протистоянь. Нові виклики з боку Російської Федерації 

несуть глибоку загрозу інформаційній безпеці нашої держави. 

Забезпечення воєнно-інформаційної безпеки потребує 

оновлення, розроблення й практичне втілення в життя 

нормативно-правової бази концепції інформаційної політики у 

сфері оборони на засадах визначення відповідних національних 

інтересів, загроз і викликів у сфері інформаційної безпеки. 

Тому варто визначити головні негативні чинники, які 

зумовлюють сучасний стан українського інформаційного 

простору, зокрема: 

 відсутність чіткої скоординованої державної 

інформаційної політики за умов наявності й активного 

виконання кількох, на жаль, недостатньо скоординованих 
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державних програм за такими напрямами, як інформатизація, 

формування і захист національного інформаційного ресурсу і 

простору тощо; 

 інвестування інформаційних структур (як державних, так 

і приватних) за «залишковим принципом» унаслідок 

економічних причин; 

 експансія в Україну зарубіжних виробників 

інформаційної продукції, що об’єктивно переважають 

національних за якістю продукції, економічними 

можливостями, а також застосовують агресивну ринкову 

стратегію; 

 недостатній професійний рівень працівників 

інформаційної сфери, брак вітчизняної системи їхньої 

підготовки (найбільше це стосується електронних ЗМІ та нових 

інформаційних, зокрема, глобальних систем); 

 технічне відставання інформаційної інфраструктури і її 

повна залежність від постачання іноземної техніки, занепад 

вітчизняної телекомунікаційної промисловості [11]. 

Кожен із наведених чинників здатний зруйнувати 

національний інформаційний простір, що призведе до 

негативних наслідків для держави і суспільства. Тому для 

усунення чи послаблення впливу цих чинників недостатньо 

окремих дій. Існує нагальна потреба в розробленні та втіленні 

саме комплексу заходів з реформування національної 

інформаційної діяльності. 

Першочерговим завданням уряду України має бути 

перегляд політику інформаційної безпеки передусім у 

соціокультурному вимірі, зупинивши пропагандистський вплив 

з боку російських медіа. Паралельно повинна проводитися 

підготовка висококваліфікованих фахівців з інформаційно-

комунікаційних технологій. Наступним етапом має бути 

створення потужного державного медіаканалу, який буде 

проводити роботу з нейтралізації наслідків інформаційних атак 
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Російської Федерації та інших інформаційних опонентів 

України. 

Майбутнє української держави має будуватися на тому 

факті, що інформація – ресурс силового протиборства в 

сучасному світі, рівнозначний військовій потужності та 

економічному потенціалу; що в України завжди будуть 

противники в цій сфері, з якими доведеться домовлятись і 

шукати паритет. Загалом держава, яка прагне зберегти власний 

суверенітет і незалежність, повинна надавати значення 

посиленню чотирьох силових складників – економічному, 

військовому, дипломатичному та інформаційному. Яскравим 

прикладом тут може слугувати досвід США. 16 травня 2011 р. 

на сайті Білого дому був опублікований документ «The US 

International Strategy for Cyberspaсe». У ньому були 

сформульовані ключові напрямки діяльності американської 

дипломатії в питаннях формування світової інформаційної 

сфери. За ним нині працює весь американський 

зовнішньополітичний корпус. В останні рік-півтора ми бачимо 

подібні дії і в уряду Російської Федерації. Вони чітко 

простежуються за кроками реформування «РИА-Новости» [12]. 

Підсумовуючи вищевикладений матеріал та повертаючись 

до аналізу нової військової доктрини Росії, можна узагальнити 

тенденції, що випливають з документу. Якщо раніше в риториці 

російського уряду йшлося про оптимізації кількості військових 

структур, то нині уже йде мова про удосконалення структури. 

Це може свідчити, що від 2010 до 2014 року Росія наростила 

достатню кількість військ, і не лише летального характеру, як 

бачимо з інформаційних загроз Україні. Ця теза 

підтверджується наступним висновком, що якщо раніше йшлося 

про створення сил цивільної оборони постійної готовності, то 

нині уже говориться про їх розвиток – наочним прикладом 

слугує поява величезного масиву відповідної інформації під час 

агресії Росії проти України [13]. 
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Що цікаво, відкритість і загальнодоступність нової 

військової доктрини РФ говорять про те, що крім внутрішніх 

адресатів, є ще й адресати зовнішні. До них можна зарахувати 

країни й уряди сусідніх з Росією країн, що входять у зону так 

званих ''геополітичних інтересів'' Росії, яким у документі в 

дійсності гарантується захист від недружнього впливу наших 

ідеологічних ворогів [14]. Для країн потенційних противників у 

військовій доктрині теж є цілком конкретне повідомлення: у 

документі чітко розставлено демаркаційні стовпчики для країн 

НАТО, дуже точно і недвозначно вказуючи на ту червону лінію, 

яку краще не перетинати. Як і раніше, Україна, на думку В. 

Путіна, перебуває у внутрішньому колі геополітичних інтересів 

Росії. 

Нова військова доктрина Російської Федерації являється, 

одночасно, і підсумком диктаторського правління Володимира 

Путіна і дорожньою картою на наступні роки. Документ 

підводить підсумок того, що було зроблено за останні 3 – 5 

років і окреслює план дій на такий же період. Ураховуючи 

озвучені нові актуальні загрози інформаційній безпеці України, 

стає зрозуміло, що справжнє протистояння ще попереду. 
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The article examines the provisions of the new Military 

Doctrine of the Russian Federation looking for presence of her 

latent threat, especially for information security of Ukraine. Given 

the fact that previous military operations were accompanied by a 

change in Russia's military doctrine, it is logical to assume that 

these documents directly or indirectly encrypted tools and 

techniques to achieve military objectives. 

Keywords: military doctrine, information security, information 

warfare, Ukraine, Russia, propaganda. 

В статье комплексно исследуются положения новой 

военной доктрины Российской Федерации на наличие в ней 

латентной угрозы, прежде всего, информационной 

безопасности Украины. Учитывая то, что предыдущие 

военные операции РФ сопровождались изменением военной 

доктрины, то логично будет предположить, что в данных 

документах прямо или косвенно зашифрованные средства и 

методы достижения военных целей. 

Ключевые слова: военная доктрина, информационная 

безопасность, информационная война, Украина, РФ, 

пропаганда 
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МЕНТАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ АГРЕССИИ 

РОССИ ПРОТИВ УКРАИНЫ И ПУТИ ЕЕ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ 

У статті визначено роль інформаційної складової в 

сучасному військовому протистоянні, проаналізовані деякі 

ментально-культурні та політичні наслідки інформаційної 

агресії Росії проти України, а також роль медіафактору на 

руйнування національної свідомості, запропоновано шляхи 

подолання результатів агресивної політики сусідньої держави. 

Ключові слова: Дезінформаційно-психологічна операція, 

гібридна війна, трансформація міжнародних систем, «м’яка 

сила», пропагандистські / контрпропагандистські заходи. 

Все мы разделяем то мнение, что Украина как независимое 

государство, которое географически, исторически, в 

мировоззренческом плане, а значит и в смысле ценностном, есть 

государством европейским, первой среди европейских стран в 

XXI веке подверглась новой форме агрессии – гибридной войне. 

Это тот случай, когда ключевым источником разрушения 
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выступают деструктивные, хаоспорождающие элементы 

информационно-психологической операции. А в терминологии 

Георгия Почепцова – дезинформацинно-психологическая 

операция [1]. Конечно, история цивилизации знает достаточно 

много примеров, когда, как бы мы сейчас выразились, 

информационное оружие, неважно, как оно в каждый период 

выглядело, эффективно использовалось для достижения целей 

установления своей власти над территориями и народами. 

Разница лишь в том, какие масштабы разрушения приносит его 

использование, какие последствия для истории народов и 

континентов оно несет. Для государств, которые мы называем 

«молодыми демократиями» или «транзитивными 

государствами», по той простой причине, что история их 

государственности ничтожно мала или переживает период 

возрождения, вопрос информационной защищенности и 

способности противостоять информационной агрессии следует 

рассматривать как элемент национальной безопасности и 

выживания как политического, экономического, культурного и 

национального образования. 

Украино-российское противостояние, начавшееся из 

оккупации Крыма в феврале 2014 года, а фактически нарушение 

большим ядерным государством своих международных 

договоров и обязательств, приведшее к фактическому 

разрушеню мировой системы безопасности, перевело 

теоретические дебаты о разрушительной силе информации в 

практическую плоскость. Тема информационной экспансии 

всегда находилась в поле зрения как ученых гуманитарного 

направления – политологов, социологов, психологов, 

коммуникативистов, так и технократов – специалистов в сфере 
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IT-технологий, биохимиков и кибернетиков. Тут можно 

вспомнить публикации таких зарубежных исследователей, как 

Д. Дарендорф, А. Росс, Д. Белл, М. Кастельс и другие. В 

Украине изучением этого острого вопроса занимаются 

М.Ожеван,                Д. Дубин, В. Горбулин, Г. Почепцов, Е. 

Добржанская, В. Липкан, Г. Сащук. Как написал в одном из 

последних своих блогов на «Украинской правде» известный 

украинский интеллектуал, главный редактор Независимого 

культурологического издания «Ї» Тарас Возняк: «Большинство 

из нас живет в мире иллюзий. В иллюзии, что мир, лад и 

спокойствие – это норма. К сожалению, это не так. Если 

посмотреть на политическую историю Европы, скажем, на 

триста-четыреста лет назад (а мы все-таки европоцентристы), то 

мир, лад, спокойствие и благодушие – это, в большинстве 

случаев, исключение, чем правило» [2]. В свою очередь, по 

мнению В. Горбулина, тактику в медийном противостоянии 

специалисты-информационщики справедливо характеризуют 

как «войну смыслов», в которой используются образы того, чего 

в реальности не существует [3]. 

Эти слова лишь свидетельство тому, что мы обязаны 

поскорее извлечь уроки из украинского кризиса, чтобы другие 

государства, прежде всего небольшие восточноевропейские, 

смогли в кротчайшее время принять важные решения и уберечь 

континент, а при таком уровне глобализации, при котором еще 

ни одна информационная война в истории человечества не 

проходила, удержать и весь мир от критической 

турбулентности. А неминуемые в таких случаях изменения, как 

последствие войны, прошли бы для народов менее ощутимо. 

Это может быть как научной, так и практической целью, 

поскольку информационный мир безотлагательно поставил на 

повестку дня в вопросе безопасности изучение фактора 
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информации как решающего оружия для агрессии и защиты от 

нее.   

История современного Украинского государства дает 

возможность ее народу и правящей элите усвоить несколько 

уроков, которые, по нашому мнению, способны повлиять на 

ментальную карту нации. Ведь, по сути, пришел наш черёд 

переживать момент истины. Вот некоторые уроки, которые нам 

пришлось усвоить, или придется, если мы хотим остаться 

независисмым государством: 

 будущее Украинского государства должно строится на 

том факте, что информация – ресурс силового противоборства 

в современном мире, равнозначный военной мощи и 

экономическому потенциалу; что в Украины всегда будут 

противники в этой сфере, с которыми придется договариваться 

и искать паритет. В общем, государство, которое стремится 

сохранить свой суверенитет и независимость, должно уделять 

внимание усилению четырех силовых составляющих – 

экономической, военной, дипломатической и информационной. 

Хорошим примером тут может служить опыт США. 16 мая 2011 

года на сайте Белого дома был опубликован документ «The U.S. 

International Strategy for Cyberspase». В нем были 

сформулированы ключевые направления деятельности 

американской дипломатии в вопросах формирования мировой 

информационной сферы. По нему сегодня работает весь 

американский внешнеполитический корпус. В последние год-

полтора мы видим подобные действия и правительства 

Российской Федерации. Они четко видны по шагам 

реформирования «РИА-Новости». Украина – уникальный 

случай. За каждым из указанных выше направлений (экономика, 

армия, дипломатия, информационная составляющая), на старте 

имея уникальный потенциал, происходит «общий упадок», 

«тотальное обессиливание». В частности: отказ от ядерного 

оружия, потеря экономического потенциала вследствие 
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затягивания с социально-политическими и экономическими 

реформами, отсутствие контроля государства и думающего 

общества над гуманитарной сферой, куда мы относим и 

вопросы информационной сферы. Где мы осторожно можем 

говорить о некотором паритете «вызов-ответ», так это в 

вопросах дипломатической деятельности, где украинские 

дипломаты, часто авангард национального прогресса, 

действовали в своем большинстве (нельзя сказать – целиком) в 

интересах государства, хотя и там во время правления 

антиукраинского режима встречались примеры откровенного 

предательства. Но, похоже, мы должны были это пройти, чтобы 

сделать выводы и начать действовать, предприняв очередную 

общенациональную попытку спасти народ и страну;  

 нашему народу, точнее политической нации, которая 

пребывает только в состояния формирования, когда другие 

европейские нации имеют свою непрерывную политическую 

историю, пришлось решать проблему формирования «образа 

врага государства» в условиях трансформации международных 

систем и глобального развития. Все предыдущие годы Украина 

стремилась развиваться в парадигме пост-биполярного мира, 

зациклившись на «стратегии многовекторности» как 

политическом эквиваленте «естественной толерантности», 

исторически присущей титульной нации, которая всегда 

населяла эти территории. Хотя за все это время жизненные 

потребности самой титульной нации, по меньшей мере, 

подвергались ограничениям и притеснениям, а часто – и 

этническим уничтожением. Вспомним Голодомор 1932–1933 

годов. До февраля 2014 года было недопустимым на 

государственном и публичном уровне говорить о том, что кто-

то может потенциально угрожать нам военным вторжением или 

аннексией территорий. Для широкой общественности был не 

присущ дискурс о «потенциальном враге». Это воспринималось 

бы как пережиток советского времени. Кто публично решался 

высказаться на эту тему, мог легко маргинализироваться не 



С.И. Даниленко 

 

308 

 

только на внутреннеполитическом, но также и на 

международном уровне. Частично так случилось с партией 

Всеукраинское объединение «Свобода». Маргинализация 

проводилась не только усилиями официальных 

государственных структур, что выглядит политически 

обоснованным, но часто усилиями гражданского сектора, медиа, 

другими социальными институтами;  

 события вокруг Украины стимулировали не только в 

нашей стране, но и в мировом интелектуальном, медийном и 

политическом сообществе построение вероятных моделей 

развития событий и возможных последствий влияния 

государств-агрессоров. Информационно-психологические 

операции (ИПО) (а правомерней будет говорить – 

дезинформационно-психологические операции [1]) остаются 

эффективным инструментом провокации и перманентного 

поддержания локальных конфликтов, которые формируют зону 

напряжения и хаоса на интересующей агрессора территории, 

способствуют поддержанию контроля на них со стороны тех, 

кто инициировал ИПО. Небольшим государствам, которые с 

большой долей вероятности могут быть подвержены 

дезинформационной атаке, стоит объединить усилия, скажем, в 

вопросе создания общего контента, касается это одного или 

нескольких национальных или международных языков 

общения;   

 в этой связи soft power представляется концептуальной 

основой информационному противодействию агрессору и 

инструментом консолидации нации. Мир имеет в своем 

распоряжении научно-теоретическую основу для формирования 

как наступательной, так и оборонительно-наступательной (как в 

случае с Украиной) стратегии противодействия 

информационной агрессии и превращения целых регионов 

огромной по европейским меркам страны на зоны 

перманентных конфликтов и нестабильности. Хотя следует 
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отметить, что физически географические территории в 

современном мире не несут в себя такого военно-политического 

значения, как это было еще в прошлом веке. Однако, законов 

геополитики никто не отменял. Можно лишь говорить об их 

видоизменении з учетом возможностей информационного 

проникновения и управления;  

 поиск эффективного алгоритма взаимодействия между 

государственными структурами, общественными 

организациями, частными компаниями, населением и 

международными организациями в условиях информационных 

войн. И здесь нет такой отработанной мировым сообществом 

системы, как, скажем, во время традиционных конфликтов. 

Обратим внимание на крайне неэффективную работу ОБСЕ, 

которую в условиях украинского конфликта обвиняют в 

пособничестве сепаратистам.  На этом пути Украина сделала 

определенные институционные выводы. Поскольку вопрос 

противодействия информационным атакам – это задача и 

национальных медиа, и специальных служб, и военных, то 

решением Президента Украины Петра Порошенко его 

советником по координации деятельности разведывательных 

служб в октябре был назначен бывший глава Службы 

безопасности Украины Игорь Смешко; 

 особую роль в мире, где гибридные войны могут стать 

популярным инструментом внешней политики потенциально 

агрессивных государств, играет национальная система 

образования. Несомненно, образование в современном мире 

носит глобальный характер. Однако это не исключает его 

национально ориентированного смысла; 

 национальное искусство и культура должны стать 

источником смысловых форм для ведения информационных 

войн. И речь здесь идет не только о фольклоре или древних 

артефактах. Современное национальное искусство играет здесь 

не менее важную роль. Ведь в авангарде украинской Революции 

достоинства стояли современные деятели культуры Украины: 
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Руслана Лыжичко, Святослав Вакарчук, а также религиозные 

деятели. 

Следует отметить, что наше государство уже не первый 

год является объектом информационных атак скрытого, 

латентного характера, когда возможность прямой военной 

агрессии не рассматривалась. Даже на фоне обострения 

ситуации вокруг острова Тузла в Азовском море в 2003 году.   

Ментально-культурные и политические последствия 

информационной агрессии аналитики определяют рядом 

обобщенных положений. Вот лишь некоторые из них:  

 территориальной аннексии Крыма предшествовала 

информационно-психологическая операция со стороны  

специальных военных, разведывательных, медийных, 

общественных и политических центров, вследствие чего 

удалось сформировать в достаточной части жителей 

полуострова, а также локально Востока Украины стереотипы и 

смысловые установки, которые оправдывали и легитимировали 

вторжение российских войск. Был сформирован образ 

Украинского государства как несостоявшегося; 

 цель этих усилий – реконструкция Советского Союза 

в новом формате. Таким мы видим виртуальное задание, прежде 

всего для граждан России, а также граждан других стран, 

подвергшихся массированному дезинформационному влиянию. 

Здесь  следует  указать, что формат этот должен решить 

следующее задание: территории на запад от российских границ, 

которые ранее входили в СССР или даже Российскую империю, 

должны стать «серой, буферной зоной», способной отгородить 

Москву от Европы, с которой россияне не планируют иметь 

тесных и равноправных партнерских отношений. (Не должны 

планировать, по замыслу правителей в Кремле.) «Призвание» 

этих территорий, по замыслу кремлевских стратегов, - если и не 

стать частью нового союзного образования, то пребывать в 

состоянии перманентных конфликтов и нестабильности;   
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 в таком формате проходило и проходит (во всяком 

случае до поездки в Брисбен) формирование информационной 

повестки дня по  инициативы                        В. Путина. 

Аналитическая группа Geostrategy в подтверждение этого тезиса 

скрупулезно провела психолингвистический анализ одного из 

выступлений российского лидера и нашла тому основание [4];  

 в начале открытой фазы информационной агрессии 

специальные подразделения в разных государственных силовых 

органах и в сфере правительственных медиа, которые еще 

существуют в Украине, вследствие целенаправленных действий 

были частично расформированы, децентрализованы, не имели 

наработанных алгоритмов противодействия информационной 

агрессии; 

 разрушена или осталась невостребованной система 

подготовки кадров для проведения 

пропагандистских/контрпропагандистских мероприятий как в 

составе Министерства обороны Украины и Вооруженных сил 

Украины, так и в составе других государственных институтов; 

 при этом, как говорилось ранее, Украина отказалась 

от культивирования «образа врага»; 

 бесконтрольное распространение российскими СМИ 

дезинформации и пропаганды стало возможным вследствие 

того, что в Украине отсутствует единое информационное 

пространство. При одновременном плачевном состоянии 

национального украиноязычного сегмента медиарынка, 

который не находил государственной поддержки;  

 проблемы политического, финансового, кадрового 

характера стали на пути формирования единой 

информационной стратегии государства, а соответственно в 

условиях кризиса украинской стороне приходится 

противостоять российским информационным агрессорам только 

на уровне тактических решений, часто из опозданием; 
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 информационные департаменты разных министерств 

и ведомств действовали не слаженно, часто подменяя друг 

друга, распространяя нетипичную для их сферы деятельности 

информацию (пресс-центр МИД говорил о военных операциях, 

а СБУ – о гуманитарной катастрофе); 

 отсутствовала также координация усилий 

представителей гражданского общества и средств массовой 

информации, что в общем подтверждало факт отсутствия в 

государственном масштабе координации деятельности 

специалистов в сфере информационного противодействия. 

Особенно это стало заметным в острый период самых жестоких 

боевых действий в августе 2014-го, когда сказалось полное 

отсутствие практического опыта украинских медиа в освещении  

открытой войны;  

 украинские представительства за рубежом 

недостаточно использовали свои возможности для размещения 

соответственного информационного материала в зарубежных 

медиа, посредством которых зарубежная аудитория могла бы 

получить достоверную информацию об Украине. Тем временем 

для проведения информационной войны против Украины 

Россия использует влиятельные лоббистские структуры [5]. 

Украина и сегодня не изменила ситуацию на этом направлении. 

Вот о чем писал известный в Украине Интернет-ресурс 

«Украинская правда»: «Послы Украины в ряде стран ЕС 

игнорируют СМИ, вопреки информационной войне» [6]. Это 

приводит к той проблеме, что украинского национального 

контента, на любом языке, и без того становиться еще меньше; 

 доминирование эмоциональной составляющей в 

изображении украинской стороной событий в Крыму и на 

Востоке Украины, в то время, когда заметно не хватает 

тщательно подготовленого фактического материала, который 

распространяется из единого информационного 

государственного центра. Сейчас эта проблема частично 
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решена, усилина координация между центрами 

информирования, а это МИД, АТО и СНБО; 

 работа национальных культурных центров за 

рубежем вследствие разных причин была свернута. Получить 

глубокую аналитическую информацию – главный вызов 

нынешнего дня, считает Мартин Поллак, славист и историк, 

который специализируется на восточноевропейской истории и 

до 1998 года работал редактором журнала «Spiegel» [7]; 

 в тоже время другой известный интеллектуал Адам 

Михник, польский писатель, диссидент, один из инициаторов 

движения «Солидарность», а сегодня – главный редактор 

одного из самых известных польских изданий «Газета 

выборча», пишет: «Первый раз в своей истории Украина 

выиграла информационную войну с Россией. Весь мир смотрит 

на этот конфликт глазами Украины, а не России, все верят 

украинской версии событий, а не московской. Практически 

никто в мире не думает, что сейчас при власти в Киеве фашисты 

или «бандеровцы» [8]. 

На современном этапе неотложным задание стало для 

Украины обеспечение информационного суверенитета по 

основным направлениям: организационным, правовым, 

идеологическим, информационным и электронным. 

В этой связи в качестве возможного примера для 

формирования новой политики в сфере защиты национальных 

интересов обсуждается в публичной сфере опыт Государства 

Израиль. На наш взгляд, это государство успешно соединило 

работу военных, специальных служб и медиа по всему миру. 

Ведь не только СМИ должны рассматриваться как главный 

исполнитель и креатор проектов в рамках информационно-

психологических операций. И если мы в Украине сделает 

правильные выводы, то нас может ожидать активизация 

процессов не только в медийной сфере, но и в сфере экспертной 

аналитики, военной и иной другой разведки. 
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«Россия готовит новую волну антиукраинской агитации в 

ЕС, покупая и запугивая политиков», – Сергей Даниленко, 

группа Geostrategy [9]. 
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In the article defined the role of the information component in 

the modern military confrontation, analyzed some mental-cultural 

and political implications of information aggression of Russia 

against Ukraine, as well as the role of mediafaktor in the destruction 

of national consciousness, proposed the ways of overcoming the 

results of the aggressive policy of the neighboring country. 

Keywords: disinformation and psychological operations, 

hybrid war, the transformation of the international system, soft 

power, propaganda / anti propaganda activities. 

Определены роль информационной составляющей в 

современном военном противостоянии, проанализированы 

некоторые ментально-культурные и политические последствия 

информационной агрессии России против Украины, а также 

роль медиафактора на разрушение национального сознания, 

предложены пути преодоления результатов агрессивной 

политики соседнего государства. 

Ключевые слова: дезинформационно-психологическая 

операция, гибридная война, трансформация международных 

систем, soft power, пропагандистские/контрпропагандистские 

мероприятия. 
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Представлено історико-теоретичне обґрунтування 

становлення та розвитку  аналітико-прогностичного напряму  

в забезпеченні політичного процесу  США. Найвпливовішим 

суб’єктом інтелектуального забезпечення зовнішньої політики 

держави є аналітичні центри, зокрема інститути, ради, 

асоціації, «мозкові центри». 

Ключові слова: прогнозування, зовнішня політика, 

аналітичні центри, «мозкові центри». 

Первинний потужний блок ідей, що можна розглядати яе 

теоретичне підґрунтя зовнішньополітичного  прогнозування, 

сформувався ще в ХІХ ст. Вони мають пряму прив’язку до 

геополітики. 

 Відомо, що американська геополітична школа утворилася 

завдяки розробкам військово-морського історика адмірала А. 

Мехена (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). У працях «Влив 

морської сили на історію (1660  1783)» та «Зацікавленість 

Америки в морській силі» саме «морська сила» представлена 

ним як фактор, що забезпечує безумовну геополітичну перевагу. 

Саме наявність у країни морських баз і торговельного флоту та 

ступінь могутності військового флоту роблять її великою 

державою, яка може вирішувати долі в світі. З огляду на 
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наявність в історії протистояння морських і сухопутних держав, 

А. Мехен пропонує використовувати як глобальну геополітичну 

стратегію принцип Анаконди – придушення супротивника через 

морську блокаду її стратегічних об’єктів. 

Після завершення Першої світової війни західна 

стратегічна аналітико-прогнозна школа продовжує розвиватися, 

переважно в річищі нових геополітичних уявлень. Подальший її 

розвиток пов’язано з ім’ям  англійського вченого Х. Маккіндера 

(кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Незважаючи на те, що ним дане 

поняття не вживалося, саме його іноді називають батьком-

основоположником геополітики. Х. Маккіндер є автором 

багатьох термінів  понятійного апарату геополітики. Його ідеї, 

що  спочатку  сприймалися як якісь абстрактні схеми, що не 

мають практичного значення, з часом  змогли стати підґрунтям 

для багатьох геополітичних теорій і керівництвом у діяльності 

аналітичних шкіл. 

З цього боку окремою темою є історія американської армії. 

Напередодні Другої світової війни США були досить слабкими 

у військовому і розвідувально-інформаційному плані, вони 

насправді копіювали європейські методи і прийоми організації, 

а в цілому були досить провінційними. Кризи періоду 

19291931 та 19341937 рр. підірвали фундамент американської 

державної споруди. Оговтатись від їхніх наслідків  стало 

можливим лише під час глобальної війни. Проте характер 

протікання подій і географічна віддаленість від основних точок 

воєнних дій зробили США лідером Західного світу і, наряду  з 

СРСР, лідером антигітлерівської коаліції. На місце 

провінційного ізоляціонізму, доктрини Монро, прийшла 

багатовекторна наступальна політика по всьому світі, де 

Америка визначилась із власними інтересами. Потрібними 

виявились геополітичні підходи й стратегічні орієнтири, 

розроблені ще до Першої світової війни, радником президента 

В. Вільсона полковником Е. Гаузом, про перетворення США у 

світового лідера, ідеї Дж. Кейнса про пріоритетне (замість 
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меркантилізму) зростання державних затрат, вкладень в 

інфраструктуру, технологічні інвестиції, запрацювали 

інвестиційні механізми розвитку науки [1, с. 6162]. 

Зважаючи на те, що Сполучені Штати нині є єдиною 

наддержавою планети, логічним є передбачення: структура 

світової влади і світове правління здійснюються безпосередньо 

з території США та через політичну й економічну структуру. 

Це зовсім не означає, що американський народ являє 

основну частину цієї схеми. Найрадше за все, її представляє 

еліта і правлячий клас, так званий Establishment. Ми 

розглядаємо сили, які діють у середині Сполучених Штатів, але 

не обов’язково належать самим США (також як їхні союзники в 

інших країнах не представляють ні сам народ, ні не 

відповідають його інтересам). 

Ми переконані, що для того, щоб зрозуміти як саме 

функціонують Сполучені Штати, потрібно розуміти, що їхня 

політика, надто зовнішня, керується з Вашингтона (вони самі 

власний уряд називають «адміністрацією»), що є резиденцією 

формальної влади. Одначе американський уряд керує, 

перебуваючи в Нью-Йорку – резиденції реальної влади. Це 

відбувається тому, що справжня влада, щоб реалізувати складні 

стратегії в просторі й часі, які охоплюють усю планету й 

проектуються на численні десятиліття, потребує надійного 

ґрунту під ногами.  

Ще багато десятиліть тому ці владні центри зрозуміли, що 

не існує нічого неефективнішого та непродуктивнішого для 

створення й виконання довгострокових політичних, 

економічних, фінансових і громадських стратегій, ніж 

демократична система, яка з її високою публічністю й 

постійними змінами примушує керівників звітувати перед 

суспільством за кожен свій крок.  

Ефективніше керувати латентно й діяти за допомогою 

організації, «мозкового центру», який у принципі формально, зі 
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слів одного з істориків Ради з міжнародних відносин П. Гроса, є 

«джентльменським клубом» [2, c. 11]. Саме так 3600 впливових 

людей можуть масштабно впливати на незліченні мільйони всієї 

планети. 

За останні півстоліття форми й методи інтелектуального 

впливу зазнали суттєвих змін. Намагання просто «справити 

враження» на противників і прибічників доповнилось іншим 

завданням якісного характеру – формувати ідейне тло мислення 

елітних груп усіх основних учасників міжнародного 

політичного життя. Почали виникати структури, які насправді 

здатні здійснювати ідейно-політичне лобіювання у світовому 

масштабі, що безпосередньо означає цілеспрямований вплив без 

прямого використання економічних методів на вироблення та 

прийняття ключових рішень за допомогою регулювання потоку 

циркулюючих у світовому політичному просторі ідей та 

уявлень.  

Головний продукуючий елемент у такому різновиді 

лобізму – центри, інститути, ради та асоціації аналітично-

дослідного характеру, які є найпомітнішим суб’єктом 

інтелектуального забезпечення світової політики [3, c. 13]. 

Частина з них убудована в державно-політичні механізми, інші 

– діють поза їхніми межами. До того ж, останнім часом саме 

недержавні структури відіграють помітніші ролі не лише у 

формуванні ідейних засад зовнішньої політики окремих країн, а 

й у корегуванні глобальних політичних процесів. 

Вивчення «мозкових центрів» перебуває в центрі уваги 

багатьох дослідників. Американські вчені й політичні діячі, такі, 

як Дж. Сміт, Д. Ебелсон, Д. Річчі, Р. Гаас, Е. Річ, Д. Стоун, Е. 

Денхем, М. Гархет та Е. Джонсон, досліджують дану 

проблематику в цілому, у працях Дж. Макгана та К. Вівера 

представлено окремо типологію та рейтингування «мозкових 

центрів» США та світу. 

Незважаючи на широку зацікавленість даними питаннями, 

наукова політична спільнота нині не може зійтись на єдиній 
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думці щодо часових меж утворення перших «мозкових центрів» 

і питання щодо уніфікації їхніх істотних ознак. Унаслідок 

дослідницької полеміки сформувалися різні підходи до цієї 

проблеми, що свідчить про її актуальність і значимість. 

Д. Ебелсон під «мозковими центрами» розуміє  

некомерційні, позапартійні, орієнтовані на дослідницьку роботу, 

інститути, метою яких є вироблення відповідних механізмів, що 

впливають на громадську думку і державну політику [4, с. 8]. На 

нашу думку, дане визначення недостатньо розкриває всі 

теоретичні й прикладні аспекти даної інституції. 

Щодо самого терміна «мозковий центр», то вперше його 

почали використовувати в Сполучених Штатах у роки Другої 

світової війни для позначення надійно захищеного укриття, де 

вчені і воєначальники могли б зустрічатися для обговорення 

стратегічних питань. І тільки з часом це досить вузьке 

тлумачення «мозкових центрів» змінилося, оскільки з моменту 

їхньої появи утворилося понад 2000 подібних організацій, що 

дислокуються в США і здійснюють політичний аналіз, а також 

близько 2500 подібних інститутів по всьому світу.  

Під час публічного звернення в університеті Пассау 

відомий американський експерт і консультант «мозкових 

центрів» Дж. Макган, під керівництвом якого готуються 

щорічні глобальні рейтинги “think-tank” в  The Think Tank Index, 

зазначив , що нині у світі існує понад чотири тисячі «мозкових 

центрів», більша частина з яких перебуває в США (2009 р. – 

1815, 2013 р. – 1828 «мозкових центрів») [5]. Експерт 

наголошує, що переважна частина американських «мозкових 

центрів» заснована впродовж останніх двадцяти років, і вже 

далекими стали ті часи, коли на початку ХХ століття лише 

кілька з них були авторитетними в політичній системі США [6]. 

Збільшення кількості «мозкових центрів» є підґрунтям для 

здорової конкуренції в експертному середовищі, що в цілому 

позитивно впливає на якість досліджень і розвиток самих 
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організацій. 

Американський дослідник Р. Гаас, президент Ради з 

міжнародних відносин, «мозковий центр» визначає як 

незалежний інститут, утворений для проведення досліджень і 

надбання об’єктивного знання, яке можна застосувати в галузі 

політики. Він переконує, що дослідницькі інститути 

заповнюють критичний вакуум у просторі між академічним 

світом, з одного боку, і сферою влади – з другого. В 

університетах науково-дослідна робота часто переважає у формі 

теоретичних і методичних дебатів, віддалено пов’язаних із 

реальними політичними проблемами. Урядовці, заклопотані 

конкретними вимогами повсякденної політики, нерідко є дуже 

завантажені, щоб зробити крок назад і переглянути загальну 

траєкторію американської політики. Тому основна функція 

«мозкових центрів», як стверджує вчений, – допомогти 

заповнити цей розрив між світом ідей і дій [6, с. 29]. 

Дж. Макган зазначає, що «мозкові центри» являють собою 

різнорідну сукупність інститутів, які різняться за розмірами, 

фінансуванням, структурою та сферою діяльності. Ті з них, які 

не пов’язані з академічними установами, політичними партіями 

чи групами за інтересами, це – автономні або незалежні “think 

tanks”. Засновниками й опікунами аналітичних центрів  стають 

дуже відомі політики (Інститут підтримки демократії (National 

Endowment for Democracy), заснований 1983 р., З. Бжезинським 

та М. Олбрайт) [7]. 

Проте за відсутності загальновизнаного визначення даного 

терміна, найбільшого поширення набуло визначення, 

запропоноване Програмою розвитку ООН (ПРООН). 

«Мозковими центрами» тут названо організації, які проводять 

дослідження і висувають пропозиції з різних питань політики. 

Подібні установи є мостом між науковими колами і владою.  

Що стосується нашої точки зору, то ми також пропонуємо 

власну синтезовану дефініцію: під «мозковими центрами» слід 

розглядати незалежні інститути або організації, які, передусім, 
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здійснюють політико-орієнтовані дослідження, результати яких 

передбачають заповнити порожнину, між науковими теоріями 

та практикою політиків і втілюють ідеї у реальні акції (іноді 

лише за допомогою моделей, проектних пропозицій і т.і.), 

репрезентуючи власну точку зору.  

Ідейний продукт «мозкових центрів» – прикладна 

політична експертиза, аналітичні статті та фундаментальні 

теоретичні праці, основною ознакою яких, зазвичай, є 

націленість на створення стратегічного прогнозу, обґрунтована 

конкретними уявленнями про бажані соціально-економічні та 

політичні результати. Саме в цьому полягає відмінність 

продукції «мозкових центрів» від власне академічних 

досліджень. Стратегічна політична спрямованість робіт свідомо 

(залежно від ситуації) афішується або маскується. Зазначаємо, 

що часто справжні наукові теорії дійсно створюються 

аналітиками «мозкових центрів» і є «побічним» результатом 

діяльності таких структур, бо мають можливість як відповідати, 

так і не відповідати політичним вимогам замовника. 

Першопрохідцями у створенні структур, задіяних у 

розробці міжнародних політичних ідей, є Сполучені Штати 

Америки. Але все ж, ми вважаємо, що спрощено було б думати, 

що США проводять цілеспрямовану лінію у формуванні 

механізмів, які здійснюють ідейний вплив на прийняття 

політичних рішень у інших країнах або на міжнародному рівні. 

Найрадше, це і є своєрідною особливістю зовнішньополітичної 

стратегії, Америка використовує нові засоби впливу, а саме – 

«закидання» ідей у світовий політичний обіг. Державна система 

впливає на роботу «мозкових трестів», хоча часто й сама 

виявляється об’єктом їхнього впливу, де спрямованість 

визначається цілями не лише американських, а й глобальних 

політико-економічних сил – передусім транснаціональних 

корпорацій і банків. 
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Американське лідерство у сфері політичної аналітики 

збереглось і закріпилося після Другої світової війни. Причиною 

цього були такі політико-економічні засади: 

 по-перше, США перетворились на головного 

економічного й військового гіганта Заходу, який, вступивши в 

конфронтацію з СРСР, оголосив себе всесвітнім захисником 

ліберально-демократичних цінностей і принципів ринкової 

економіки; 

 по-друге, наприкінці 1940-х – на початку 1950-х років 

провідні американські корпорації та банки розпочали новий 

етап своєї діяльності через поширення впливу на європейський 

ринок, ставши при цьому важливим суб’єктом відновлення 

економіки Західної Європи; 

  по-третє, сформована система військово-політичних 

зв’язків у межах НАТО та економічного співробітництва стала 

гарантом стабільності зв’язків США із Західною Європою, 

потім – із Японією, а пізніше – з переважаючою частиною 

несоціалістичних країн світу.  

Результати проведеного дослідження засвідчують, що 

протягом 1940-х і 1950-х років у США з’явилася велика 

кількість нових «мозкових центрів», і зростає вплив експертів 

на формування зовнішньополітичної лінії при підготовці рішень 

в економічній, політичній і військовій сфері. Одночасно 

американські центри почали впливати на розробку політики і 

спрямування інтелектуального пошуку міжнародно-політичного 

профілю в інших країнах.  

Ідеї, сформульовані спеціалістами з американських 

експертно-ідеологічних центрів, уміло «закидались» в 

інтелектуальний обіг інших країн, а потім проникали в 

політичний обіг. Відомі випадки, коли американські ідеї ставали 

елементами офіційних доктрин союзників США та багатьох 

країн, що розвиваються. Часто такі результати ставали 

досяжними без явної державної підтримки з боку адміністрації 

Сполучених Штатів. 
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США мали достатній ресурсний потенціал для розвитку 

національного експертного співтовариства. Американські 

фахівці брали участь у формуванні даного співтовариства в 

країнах, з якими Сполучені Штати були найбільше зацікавлені 

підтримувати стабільні відносини. Вважаємо, що це також є 

частиною американської зовнішньополітичної стратегії, адже в 

такий спосіб з’являється додатковий важіль упливу та контролю 

за ситуацією на міжнародній арені. Публікації американських 

аналітиків часто висували ідеї, спрямовували їхню політичну 

орієнтацію, понятійний апарат, за допомогою якого 

осмислювались міжнародно-політичні реалії більшістю їхніх 

колег із Західної Європи, Японії, Канади та інших країн. 

Такого впливу, у дійсності, не зазнали лише Франція та 

Великобританія. Перша – завдяки специфіці системи підготовки 

і прийняття зовнішньополітичних рішень, де вчені й ідеологи, 

які здійснювали експертизу, насправді були державними 

службовцями. Друга, як уже наголошувалось, так само, як 

США, хоч і в менших масштабах, надавала великого значення 

власним розробкам у сфері міжнародних відносин і розвитку 

науково-політичного співтовариства. Великобританія мала для 

цього достатню кількість кадрів, а також, хоч і не надто 

потужні, власні експертно-аналітичні структури. 

Тим часом, у середині самих американських 

дослідницьких центрів розвивалася спеціалізація. Передусім, 

серед них надто помітною стала, створена 1948 р. корпорація 

«РЕНД» (“RAND” Corporation). Ця корпорація дуже швидко 

посіла чільне місце серед ключових структур із питань 

міжнародної безпеки та військово-політичних проблем США. 

Маючи формально приватний статус, корпорація працювала в 

тісному контакті з державою, виконуючи великі замовлення 

адміністрації, конгресу та міністерства оборони США [8]. 

Першим доробком корпорації у сфері міжнародних відносин 

став цикл досліджень, проведених 1948 р. щодо оцінки 
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економічного та військового потенціалу Радянського Союзу. 

Проте не всі дослідження «РЕНД» мали суто кабінетний 

характер, свідченням чого може бути діяльність співробітників 

корпорації в Південно-Східній Азії за часів війни у В’єтнамі. До 

важливих досягнень корпорації належить створення 

принципово нових підходів у політичних дослідженнях, які 

пізніше почали брати на озброєння інші «мозкові центри». 

У 60-х роках минулого століття в США налічувалось 

близько 200 «мозкових центрів» найрізноманітнішого профілю. 

Найвідомішими і впливовішими серед них були так звані 

«фінансовані урядом центри», куди зараховувались усе та ж 

корпорація «РЕНД», Інститут оборонного аналізу, корпорація 

«Аероспрей» та ін. Зусилля «мозкових центрів» не стали 

зайвими, бо саме їхній потенціал і кадри були підґрунтям 

реформування американської військової стратегії в 1960-х роках 

Р. Макнамарою. Вважають, що саме за період його перебування 

на посту міністра робота громадського службовця Пентагону 

або співробітника «мозкового центру» набула такого престижу,  

що дало їм змогу обіймати високі посади в уряді та відкрило 

дорогу в бізнес, політику, розвідку і, звичайно, – в академічну 

науку. «Відмінною особливістю американських “think tanks”, – 

коментувала             Н. Нарочницька, – є навіть не їхній прямий 

зв’язок і співробітництво, а обмін кадрів з конгресом, 

державними департаментами, ЦРУ та іншими  установами по 

збору інформації» [9, с. 185].  

Після 1970 р. у США було засновано більше «мозкових 

центрів», ніж за попередні півстоліття, багато з яких відіграли 

помітну роль у стратегічному прогнозуванні 

зовнішньополітичного курсу. Найбільш ілюстративним тут 

може бути Ніксонівський центр, заснований 1994 р. 

президентом Р. Ніксоном. 

Пізніше центри почали формуватися з однією метою, аби 

перебрати на себе експертно-наукові та ідеологічні функції, 

пов’язані з різними напрямами «стримування комунізму». У 



Н.Ф. Ржевська 

 

326 

 

всіх випадках тематика, що прямо або опосередковано 

стосувалася цих завдань, до середини 1980-х років презентувала 

значну частину всіх експертних розробок у сфері зовнішньої 

політики Сполучених Штатів. Вона була постійно актуальною, 

мала постійних  щедрих державних і приватних замовників. 

Наприклад, ними були військово-промислові корпорації та 

приватні фонди, що вже в ті роки спеціалізувалися на сприянні 

поширення демократії у світовому масштабі. 

Для інтелектуального забезпечення цілей політики США, 

залежно від конкретних ситуацій, залучались як центри, що 

виконували лише прикладні аналітико-пропагандистські 

завдання, так і організації, що мали солідну цілком академічну 

репутацію.  

Нами зазначено, що з кінця 1960-х років усе помітнішою 

стає транснаціоналізація експертно-ідеологічної роботи – 

переважно в межах Заходу. Уже в 1950-х роках фахівці зі 

Сполучених Штатів брали участь у роботі науково-ідеологічних 

центрів інших країн Заходу, а до розробок американських 

«мозкових центрів» залучались експерти з Великобританії та 

інших країн Західної Європи. У другій половині 1960-х 

формуються недержавні політико-аналітичні структури, що 

об’єднували експертів та ідеологів із різних країн Заходу, але не 

прив’язували свою роботу до якоїсь одної держави. Вони 

ставили перед собою мету розробки прогнозів і стратегій 

розвитку всього людства. 

Нові центри відверто орієнтувались на втілення своїх 

розробок у практику. До таких центрів зараховують Фонд 

«Спадщина» (Heritage Foundation)  у США та британський 

Інститут Адама Сміта (Adam Smith Institute). Великі фінансові 

«пожертви» вони отримували від фондів, корпорацій і 

приватних осіб. Із приходом до влади кабінету М. Тетчер у 

Великобританії (1979) та адміністрації Р. Рейгана у США (1981) 

ці центри почали отримувати державні замовлення і 
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перетворилися, по суті, в інтелектуальні центри американського 

та британського неоконсерватизму. 

Неоконсервативна хвиля торкнулася й інших центрів 

США. Зокрема, у 1980-х роках це стосується таких 

поміркованих та академічних «мозкових центрів», як 

Американський підприємницький інститут громадських 

політологічних досліджень (American Enterprise Institute for 

Public Policy Research), Інститут Гувера (Hoover Institution), 

Гудзонівський інститут (Hudson Institute) [10, c. 1826]. 

Завершення «холодної війни» та розпад СРСР позначилися 

суттєвими змінами на світовому ринку політичної експертизи. 

Криза західної політичної експертизи, що далася взнаки в 1990-

х роках, стала найбільше помітною в діяльності тих центрів, 

робота яких більше відрізнялась ідеологічним спрямуванням. 

Підґрунтям для цієї кризи, на нашу думку, стала психологічна 

неготовність більшості експертів до самостійного та творчого 

осмислення нової світової ситуації.  

Переважна більшість американських консервативних 

центрів зайнялася масованою пропагандою універсальної 

значимості американських версій розуміння ліберальних 

цінностей і принципів вільного ринку. Ліберальні центри в цій 

ситуації не проявляли ні схильності, ні здібностей осмислювати 

ситуацію принципово по-новому. У дійсності вони вступили в 

конкуренцію з консерваторами за першість у пропагуванні 

могутності американської «цариці-демократії». Масово почали 

з’являтись проекти для колишніх республік СРСР та 

соціалістичних країн, а також з’явилася програма «розширення 

демократії» та формування на її основі нового світового 

порядку. 

Загалом, аналітичні центри потрапили у складне 

становище. Зникнення біполярної конфронтації призвело до 

втрати найнадійнішого джерела фінансування у формі прямих 

або опосередкованих запитів влади на вивчення проблематики 

безпеки та боротьби з комунізмом. Настала необхідність 
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освоювати нову тематику та шукати інші джерела фінансування 

під неї. Зокрема, корпорація «РЕНД» у 1990-х роках почала 

уважніше ставитися до таких, у минулому другорядних для неї 

тем, як проблеми навколишнього середовища, демографії, 

розвитку системи освіти й охорони здоров’я. 

На межі століть спостерігався справжній бум у створенні 

«мозкових центрів», стрімко зростає їхня кількість у світі. У 

групі лідерів під час цього суттєвий перерозподіл ролей не 

відбувся. Старе ядро аналітики (принаймні у США) не 

змінилося. Його представники, як і раніше, створюють основну 

частину значимих політико-теоретичних концепцій, отримують 

доступ до провідних видань і телебачення, мають вирішальний 

вплив на ідеологічні процеси, прийняття політичних рішень у 

США та багатьох інших країнах. 

Почали формуватись нові напрями транснаціоналізації 

світової політико-аналітичної сфери. Наднаціональні центри 

першого покоління, про які йшлося раніше, продовжують діяти, 

хоча вони і втратили попередню значимість. Інтелектуальна 

транснаціоналізація ХХ століття розвивалась через створення 

багатонаціональних інтелектуальних інститутів. Подібний 

процес відбувається й нині по лінії транснаціоналізації 

аналітичної діяльності тих центрів, які від самого початку були 

переважно національними.  

Переважаюча кількість великих організацій почала 

працювати без прив’язки до національної тематики та 

замовлень, отримуючи фінансування безпосередньо від ТНК та 

іноземних фондів під розробку тем, цікавих відповідним 

спонсорам. Утворюються дослідницькі представництва і 

повноцінно діючі філії виконавчих центрів одних країн в інших.  

Вважаємо, що винятково новою тенденцією 

інтелектуальної транснаціоналізації в 2000-ні роки стало 

виникнення національних, регіональних і глобальних структур у 

формі мережевих об’єднань «мозкових центрів». На ґрунті 
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мереж відбувається обмін інформацією, спільне виконання 

політичних замовлень, створення колективних 

пропагандистських ресурсів, тематичний поділ праці, 

координація роботи, узгодження ідейно-політичних позицій з 

тих чи інших питань. Значно розширив можливості подібного 

партнерства розвиток Інтернету. 

Зазначаємо, що інтеграція «мозкових центрів» до 

мережевих структур відбувається переважно на двох основах. 

Вони виникають, коли об’єднуються зусилля центрів подібної 

ідеологічної орієнтації, а також, коли невеликі експертні 

інститути, які працюють із вузькою проблематикою, об’єднують 

зусилля для формування загальних позицій із ширших, а часто – 

глобальних питань політико-економічного спрямування. 

Прикладом може бути Стокгольмська мережа, яка поєднує 

кілька десятків європейських ліберально-консервативних 

«мозкових центрів» [11], а також Європейська мережа 

політичних інститутів, яка охоплює «мозкові центри» з 

дослідження процесів європейської інтеграції, проводячи пан-

європейські ідеї [12].  

Важливою рисою, яка вирізняє американські аналітичні 

центри серед подібних структур  інших країнах світу, є їхня 

активна участь у політичному процесі, здатність прямо й 

опосередковано впливати на формування політики, а з другого 

боку – готовність політиків звертатися до них за порадою. 

Американські аналітичні центри впроваджують різні типи 

політичного впливу на різних стадіях політичного процесу. 

Якщо одні «мозкові центри», подібно до Американського 

інституту підприємництва і Фонду «Спадщина», ефективно 

організовують і проводять дебати з конкретних політичних 

питань (наприклад, постійно діючі дебати у сфері протиракетної 

оборони), то інші, включаючи корпорацію «РЕНД», – чинять 

вплив, тісно співпрацюючи з політиками з питань оцінки витрат 

і здобутків, пов’язаних, наприклад, з розробкою нових 

військових технологій. 
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І  хоча аналітичні центри типу “think tanks” («фабрики 

думки», «мозкові центри») часто вважаються суто 

американським феноменом, ідея аналітичних центрів 

поширилася по всьому світу. У Канаді, Великобританії, 

Німеччині, Австралії, у більшості країн Східної та Західної 

Європи, в Азії, на Близькому Сході та в Африці «мозкові 

центри» посіли останніми роками чільне місце в політиці. 

Аналітичні центри, які фінансуються різноманітними 

благодійними фондами, корпораціями, такими міжнародними 

організаціями, як Світовий банк, політичними партіями тощо, 

стали глобальним явищем [13].  

Отже, американські «мозкові центри» – унікальне явище 

американської культури, і в інших соціокультурних умовах цей 

модельний прототип відтворити неможливо. У жодній країні 

світу не була повторена американська модель аналітичних 

центрів, які обслуговують ухвалення зовнішньополітичних 

рішень. Саме в США склалося чітке уявлення про те, яким 

вимогам повинні відповідати ці організації: бути вільними від 

втручання уряду, політичних партій і корпорацій (чи приватних 

осіб, які представляють їхні інтереси), мати некомерційний 

характер діяльності, що свідчить про те, що вони працюють на 

благо всього суспільства, виконують особливу місію, 

наприклад, роблять публічну політику ефективною, 

полегшують процес ухвалення урядом рішень щодо ключових 

проблем розвитку суспільства, роблячи цей процес прозорим 

для громадськості. 

 

Література 

1.Курносов Ю.В. Аналитика как интеллектуальное оружие / 

Ю.В.  Курносов. – М.: РУСАКИ, 2012. – 613 с. 

2.Grose P. Continuing The Inquiry. Council on Foreign 

Relations publications from 1921 to 1996/ P.Grose. – New York, 

2006 – 102 p. 



Американські аналітичні центри як суб’єкти прогнозування зовнішньої 

політики 

331 

  

3.Ricci D. The transformation of American politics: the new 

Washington and the rise of think tanks / D. Ricci. – Yale University 

Press, New Haven and London, 1993. – 310 p. 

4.Abelson D.E. Do think tanks matter? Assessing the impact of 

public policy institutes. Kingston and Montreal: McGill / D.E. 

Abelson. – Queen’s university press, 2002. – 251 p.  

5.McGann J. G. 2013, Global Go To Think Tank Index Criteria, 

Methodology and Timeline [Електронний ресурс]: Think tanks and 

civil societies program, International relation program, University of 

Pennsylvania/ Director J. G. McGann. – 2014. – Режим доступу: 

http://gotothinktank.com/dev1/wp-content/uploads/2014/01/Global 

_Go_To _Think_Tank Index_Criteria_1.pdf. 

6.Matsaert H. Institutional analisis in natural resources research 

Socioeconomic Methodologies for Natural Resources Research. Best 

Practice Guidelines / H. Matsaert. – Chatham, UK: Natural 

Reasources Institute, 2002. – 16 p. 

7.McGann J. G., Think Tanks and Civil Societies: catalysts for 

ideas and action. / J. McGann. – New Brunswick, New Jersey: 

Transaction Publishers, 2005. –  21 р. 

8.Zakaria F. The Future of Freedom / F. Zakaria. – New York: 

W. W. Norton, 2003. – 304 p. 

9.Нарочницкая Н.А. «Аналитические институты» – глаза, 

уши и мозг Америки / Н.А. Нарочницкая // Наш современник. – 

2004. – № 3. – С. 185. 

10. Кобринская И.Я. «Мозговые тресты» и внешняя политика 

США /              И.Я. Кобринская. – М.: Международные 

отношения, 1986. – С. 18–26. 

11. http//www.stockgolm-network.org 

12. http//www.epin.org 

13. Чесноков С. Роль негосударственных «мозговых центров» 

в процессе принятия решений военно-политическим 

руководством США в области обороны и безопасности / С. 

Чесноков // Зарубежное военное обозрение. – 2007. – № 5. – С. 

26. 

http://gotothinktank.com/dev1/wp-content/uploads/2014/01/Global%20_Go_To%20_Think_Tank%20Index_Criteria_1.pdf
http://gotothinktank.com/dev1/wp-content/uploads/2014/01/Global%20_Go_To%20_Think_Tank%20Index_Criteria_1.pdf


Н.Ф. Ржевська 

 

332 

 

The arcticle highlights the  theoretic historical grounds for the 

formation and development of  the strategical, as well as, analysis 

and prognostic vectors within the USA political process support. The 

most influential foreign policy intellectual supplement subject can be 

analytic centers: institute councils, associations, “think tanks”. 

With in the view of the USA policy intellectual supplement 

according to the certain situations, think tanks are aconcidered to be 

very important because only they can solve the analytic prognostic 

tasks, being centers, as well as, the organizations that have an 

academic reputation.  

American “think tanks” are implementing different types of 

political influence on the various political process levels. The USA 

“think tanks” are the unique things in the US culture, and in the 

other sociocultural conditions this model prototype is hardly 

reproducible.  

Key words: prognostication, foreign policy, analytical centers, 

“think tanks”. 

Представлено теоретико-историческое обоснование 

становления и развития стратегического аналитико-

прогностического направления в обеспечений политического 

процесса США. Наиболее влиятельным субъектом 

интеллектуального обеспечения внешней политики 

представлены аналитические центры: институты советы, 

ассоциации, «мозговые центры».   

Ключевые слова: прогнозирование, внешняя политика, 

аналитические центры, «мозговые центры». 
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СТАН ДОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВ В 

УМОВАХ ВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ 

У статті проаналізовано поняття «інформаційні права 

людини». Акцентовано увагу на тому, що законодавством 

України передбачено недопустимість зловживання 

інформаційними правами. Досліджено, що на сучасному етапі 

розвитку української держави під час інформування населення 

відбувається безпосереднє недотримання даної норми. 

Зазначено, що таке порушення в майбутньому може призвести 

до правового нігілізму, руйнування довіри до владних інститутів 

в результаті – громадянської війни в Україні. 

Ключові слова: інформація, інформаційні права, 

інформаційна війна, інформаційні правовідносини, інформаційне 

законодавство, Інформаційний кодекс України. 

Інтенсивний і динамічний розвиток інформаційних і 

телекомунікаційних технологій, упровадження їх у 

життєдіяльність суспільства і функціонування органів 

державної влади стали передумовою формування 

інформаційного суспільства. Основними факторами, що 

визначають рівень розвитку держави та суттєво впливають на її 

місце і статус у світовій спільноті, є якість, кількість і міра 

використання інформації. Таким чином, інформація перебуває в 

основі успішного та стабільного розвитку як суспільства в 

цілому, так і його громадян – суб’єктів суспільних відносин, які 

одержують, використовують і поширюють інформацію. 
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Водночас розбудова інформаційного суспільства нерозривно 

пов’язана із забезпеченням інформаційних прав громадян. 

Ця проблематика є однією з найактуальніших у царині 

конституційного права, а також у межах інших галузей права чи 

спеціальних досліджень. Серед дослідників, предметом 

дослідження яких були різні аспекти реалізації (захисту, 

охорони, забезпечення, правового регулювання тощо) 

інформаційних прав і свобод людини і громадянина, слід 

виокремити таких, як Арістова І., Брижко В., Залізняк В., 

Кормич Б., Костецька Т., Красноступ Г., Ліпкан В., Логінов О., 

Максименко Ю., Матвієнко П., Цимбалюк В., Швець М., 

Шемшученко Ю., Шепета О. та інші. 

Мета статті полягає у дослідженні стану дотримання 

інформаційних прав в умовах ведення інформаційної війни. 

Досягнення поставленої мети потребувало таких основних 

завдань: здійснити фрагментарний аналіз інформаційних прав 

людини і громадянина, проаналізувати поняття «інформаційна 

війна» та визначити її негативні наслідки для реалізації 

вищезазначених прав.  

Гарантії прав і свобод людини щодо інформаційної сфери 

належать до найважливіших засад формування правової 

держави та громадянського суспільства. Ці права включені і до 

дієвого механізму державного управління в демократичному 

суспільстві. Це визначає забезпечення захисту прав і свобод 

людини в інформаційній сфері однією з найважливіших цілей 

інформаційної безпеки, а саму людину – найголовнішим її 

об’єктом. 

Останніми роками інформація як об’єкт інформаційних 

правовідносин набуває нового значення та ваги для суспільства 

в цілому та кожної окремої особи зокрема. Саме завдяки 

використанню інформації і стає можливою реалізація більшості 

прав людини. Наприклад, згідно з Конституцією України, кожен 

має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на 
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відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. 

Відповідно до даної норми в наступному пункті закріплюється 

право на доступ до інформації. Кожному гарантується право 

вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість 

харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її 

поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена [1, 

Ст. 50]. 

Уперше на міжнародному рівні закріплення 

інформаційних прав людини відбулося в ст. 12, 18 і 19 Загальної 

декларації прав людини [2], що, по суті, відтворено і в 

Основному Законі нашої держави – Конституції України. 

Право на доступ до інформації як одне з інформаційних 

прав є одним з основних прав людини та громадянина. Останнім 

часом прийнято низку законодавчих актів і нормативних 

документів, у яких воно знайшло своє закріплення, зокрема  

Закони України «Про інформацію» (з відповідними змінами та 

доповненнями), «Про доступ до публічної інформації», «Про 

звернення громадян» тощо. Однак процес реалізації 

інформаційних прав в Україні дещо ускладнюється через 

недостатній досвід і системні наукові дослідження. Розроблення 

та запровадження ефективних заходів, які б, у свою чергу, 

сприяли реалізації права на доступ до інформації, є не лише 

найактуальнішими, а й складними.  

Нині цей процес уповільнюється з веденням україно-

російської інформаційної війни. Тому, досліджуючи стан 

дотримання інформаційних прав в умовах ведення 

інформаційної війни, зокрема, зосередимо увагу на 

фрагментарному аналізі інформаційних прав людини та 

громадянина (окремо виділено у зв’язку з тим, що права даних 

категорій індивідів не є ідентичними. Наприклад, право 

обіймати посади на державній службі, право обирати та бути 

обраним і т. ін.), а також характеристиці інформаційної війни, 

як нового, але негативного явища в суспільстві. 
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Право на доступ до інформації посідає особливе місце, 

оскільки виступає гарантією реалізації багатьох інших прав і 

свобод людини й громадянина: права на безпечне для життя і 

здоров’я довкілля та на відшкодування шкоди, завданої цьому 

праву; право знати свої права та обов’язки тощо. 

Таким чином, наголосимо, що інформаційні права є, 

передусім, новими, та не всі вчені одностайні щодо їх 

виокремлення.  

Здебільшого критерієм класифікації прав і свобод людини 

і громадянина слугують сфери життєдіяльності індивіда, які 

виступають своєрідним простором, у межах якого здійснюється 

їхня охорона. За цим критерієм у Конституції України 

виділяють такі основні групи прав і свобод,  як громадські, 

політичні, економічні, соціальні та культурні. 

Інформаційні права і свободи людини та громадянина 

належать до так званих прав «першого покоління» – 

громадянських, політичних, які першочергово визначались 

невід’ємною частиною людської гідності [3]. 

Зараз можна говорити про значну, але не зовсім 

досконалу, нормативно-правову базу у сфері інформаційних 

прав людини, тобто інформаційне законодавство в цілому. 

Нараховується близько 4000 нормативно-правових актів, які 

тією чи іншою мірою врегульовують інформаційну сферу [4, C. 

8].  

Зокрема, окрім вищезазначеної Конституції, 2007 року 

Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про 

Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні 

на 2007-2015 роки». 

У даному нормативно-правовому акті закріплено, що 

«одним із головних пріоритетів України є прагнення 

побудувати орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і 

спрямоване на розвиток інформаційне суспільство, в якому 

кожен міг би створювати і накопичувати інформацію та знання, 
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мати до них вільний доступ, користуватися і обмінюватися 

ними, щоб надати можливість кожній людині повною мірою 

реалізувати свій потенціал, сприяючи суспільному і особистому 

розвиткові та підвищуючи якість життя» [5]. 

Із цією метою перед Україною постало нове завдання 

щодо створення системи інформаційного законодавства, яка 

відповідає міжнародним стандартам, закріплюючи основні 

права і свободи людини і громадянина в інформаційній сфері. 

Стрижнем формування інформаційного законодавства в 

Україні, як уже було зазначено, є Конституція України, у ст. 17 

якої вперше було задекларовано, що захист «…інформаційної 

безпеки є найважливішою функцією держави, справою всього 

Українського народу» [1]. 

Крім того, саме Основний Закон України закріпив цілий 

комплекс прав і свобод людини і громадянина, що визначають її 

правовий статус у сфері інформаційних відносин. Однак, не 

можна не зазначити той факт, що при реалізації вищенаведених 

конституційних норм виникають значні труднощі. У зв’язку з 

цим на сучасному етапі все частіше висловлюються міркування 

щодо потреби проведення конституційної реформи шляхом 

прийняття нової редакції Конституції чи внесення суттєвих змін 

до змісту її розділів. 

Також акцентуємо увагу на тому, що Указом Президента 

України «Про підтримку ініціативи щодо створення 

Конституційної Асамблеї» від 21 лютого 2011 року було 

нормативно затверджено започаткування широкого обговорення 

конституційних ініціатив, залучення до нього громадськості, 

вчених, міжнародного експертного середовища з метою 

забезпечення максимальної транспарентності, 

загальнодоступності, демократичності та деполітизації процесу 

підготовки пропозицій щодо вдосконалення конституційного 

регулювання відносин, невтручання в нього суб’єктів владних 

повноважень [6].  
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Одночасно недостатньо сформувалося сприятливе 

інформаційне середовище для реалізації інформаційних прав в 

Україні. Основні проблеми пов’язані з низьким рівнем 

інформаційної грамотності, зокрема, щодо своїх прав, 

неправомірним віднесенням органами державної влади 

інформації до такої, що є з обмеженим доступом, а саме: 

незаконне накладення грифу таємності, недостовірність 

інформації, яку отримують споживачі в процесі забезпечення 

«інформаційного інтересу». Загострилася ця проблема під час 

Євромайдану – 2013, подій в АР Крим та на Сході України, коли 

населенню транслювали декілька разів поспіль одні й ті ж 

фрагменти бойових дій, коментуючи це постійним 

протистоянням та періодичною ескалацією конфлікту. 

Окремою проблемою реалізації інформаційних прав є те, 

що поняття інформації нині визначається як базове в багатьох 

галузях знань і наукових дисциплін, насамперед, у таких, як 

інформаціологія, правова інформатика, соціологія. Дедалі 

вагомішим це поняття стає і в юриспруденції. Без усвідомлення 

поняття інформації неможливо достеменно визначити, на що 

конкретно людина має право. Наголосимо, що визначення 

поняття «інформація» потребує нового сучасного підходу й 

переосмислення, зокрема і в юриспруденції. 

Чим точніше буде визначено об’єкт правового 

регулювання – інформація (навіть якщо це поняття буде 

визначено спрощено і звужено в юридичному контексті), тим 

ефективніше можна розвивати й захищати право на доступ до 

неї.  

Узагальнивши запропоновані підходи до розуміння 

інформації, доходимо такого висновку: інформація – нові 

відомості й дані, отримані споживачем унаслідок їх сприйняття 

й перероблення, оцінені користувачем як корисні, і можуть бути 

подані у  вигляді сигналів, знаків, звуків, рухомих або 

нерухомих зображень чи в інший спосіб і збережені на 
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матеріальних носіях або відображені в електронному  вигляді 

[7, С. 40-42]. 

Інформації притаманні певні ознаки. Наприклад, цінність, 

повнота, об’єктивність та ін. Цінність інформації багато в чому 

визначається як своєчасністю її передачі, ступенем впливу на 

рішення, що приймається на її основі, так і важливістю самого 

рішення. 

Характеристика, що називається повнотою, 

використовується для визначення змісту найістотніших 

параметрів інформації, що передається. Інформація вважається 

повною, якщо вона відповідає обсягу, який потребується, тобто, 

мається на увазі вичерпна достатність, повний склад, необхідна 

кількість чого-небудь [8, C. 523]. Проте за таких обставин немає 

чіткого визначення та закріплення «достатність для чого», тому 

що, при подачі інформаційного запиту, запитувач може й не 

повідомляти про реальну мету отримання інформації, а в 

подальшому вона може бути використана в незаконних цілях. 

Невідповідність між інформацією, яку запитували і яка здобута, 

свідчить або про неповноту, або про надлишок інформації. Під 

надмірністю інформації розуміється збільшення обсягів даних, 

що передаються, але які не спричиняють одержання додаткових 

нових відомостей. 

Як пропозицію щодо  усунення колізії та заповнення 

прогалин у формуванні універсального поняття «інформація», 

як об’єкта інформаційних прав, на науковому рівні слід 

комплексно активізувати дослідження в таких сферах, як 

філософія права, правова інформатика, семантика, 

націобезпекознавство та інших суміжних наук. Це уможливить 

уніфікацію інформації з урахуванням специфіки за галузями, 

сферами, сегментами тощо. Це питання слід дослідити й 

закріпити його рішення при розробці проекту Інформаційного 

Кодексу України. 

Окрім загального визначення права людини на 

інформацію в ст. 34 Конституції, є низка інших інформаційних 
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прав і свобод, що закріплюються конституційними нормами та 

в юридичній науці ототожнюються з ним. Щоб визначити 

обґрунтованість підстав для ототожнення чи розмежування 

даних конституційних прав людини й громадянина, варто 

здійснити аналіз кожного з визначених прав. 

У Конституції України зазначені такі інформаційні права: 

таємниця листування, телефонних переговорів, телеграфної та 

іншої кореспонденції (ст. 31); свобода особистого і сімейного 

життя (ст. 32); право громадянина не зазнавати втручання в його 

особисте та сімейне життя, шляхом збирання, зберігання, 

використання та поширення конфіденційної інформації про 

особу без її згоди, знайомитися в органах державної влади, 

органах місцевого самоврядування, установах та організаціях із 

відомостями про себе (ст. 32); право громадянина направляти 

індивідуальні або колективні письмові звернення або особисто 

звертатися в органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування та до посадових і службових осіб цих органів 

(ст. 40); право кожного громадянина на сприятливе навколишнє 

середовище, достовірну інформацію про її стан (ст. 50); право 

кожного на свободу творчості і право доступу до культурних 

цінностей (ст. 54); право кожного громадянина на одержання 

кваліфікованої правової допомоги (ст. 59) [1]. Наприклад, у ст. 

40 є положення про право особи направляти інформаційні 

звернення до органів державної влади для отримання 

інформації, а стаття 50 може бути схарактеризована як право на 

доступ до екологічної інформації та ін.   

Таким чином, варто зазначити про широту інформаційних 

прав і правомочностей, які і становлять їх зміст, а також те, що 

їх визначає науковим завданням подальшу їхню інтерпретацію 

та класифікацію з метою виявлення їх проникнення в усі сфери 

суспільного життя. 

Як і будь-яке право, інформаційні права містять низку 

обмежень, обумовлених законодавчо визначеними чинниками. 
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У Конституції України зазначається, що здійснення цих прав 

може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, 

територіальної цілісності або громадського порядку з метою 

запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я 

населення, для захисту репутації або прав інших людей, для 

запобігання розголошенню інформації, одержаної 

конфіденційно, або для підтримання авторитету і 

неупередженості правосуддя [1]. Даний перелік певною мірою є 

подібним до застереження про публічний порядок, з якого 

також слідують обмеження щодо застосування іноземного 

законодавства. Обмеження встановлюються законом, проте 

немає умови, що вони мають бути «необхідними в 

демократичному суспільстві», як закріплено в статті 10 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 

[9]. 

Водночас в основоположному нормативно-правовому акті, 

що визначає основні засади державної політики, спрямованої на 

захист національних інтересів і гарантування в Україні безпеки 

особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз у 

всіх сферах життєдіяльності, – Законі України «Про основи 

національної безпеки України», відсутнє розуміння інтересів 

національної безпеки, а таким чином чіткий перелік випадків 

збирання, зберігання, використання та поширення 

конфіденційної інформації про особу без її згоди чи обмеження 

права на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх 

поглядів і переконань, права вільно збирати, зберігати, 

використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або 

в інший спосіб – на власний вибір тощо. 

Натомість згаданий вище Закон оперує іншими поняттями: 

«життєво важливі інтереси», «національні інтереси», 

«пріоритети національних інтересів» [3]. Тобто, незважаючи на 

спробу законодавчого закріплення, існують нагальні проблеми 

щодо уніфікації вищезазначених понять. 
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Здійснивши аналіз інформаційних прав людини та 

громадянина, зосередимо увагу на понятті «інформаційна 

війна». 

Інформаційні війни є інформаційними технологіями, що 

впливають на інформаційні системи, маючи на меті введення в 

оману масової чи індивідуальної свідомості, виведення з ладу 

або десинхронізацію процесів управління суспільством і його 

складниками, передовсім військовими.  

Головне завдання інформаційних воєн – маніпулювання 

масами. Мета такої маніпуляції найчастіше полягає у: 

 внесенні у суспільну та індивідуальну свідомість 

ворожих, шкідливих ідей і поглядів; 

 дезорієнтації та дезінформації мас;  

 послабленні певних переконань, устоїв;  

 залякуванні свого народу образом ворога; 

 залякуванні противника своєю могутністю. Нарешті, 

останнє, але не менш важливе завдання: забезпечення ринку 

збуту для своєї економіки.  

Під інформаційною війною [10, C. 58] також розуміються 

дії, вжиті для досягнення інформаційної переваги через 

завдання шкоди інформації, процесам, що їх засновано на 

інформації, та інформаційним системам противника при 

одночасному захисті власної інформації, процесів, що їх 

засновано на інформації, та інформаційних систем [11, С. 73]. 

Інформаційна війна, окрім того, що підриває політичну, 

економічну ситуацію в країні, також безпосередньо порушує 

інформаційні права. Кремль розгорнув інформаційну війну 

проти України ще під час Майдану 2004 року – Помаранчевої 

революції. У перші дні масових протестів у центрі Києва 

російські телеканали показували архівні відеокадри пустого 

Майдану Незалежності. Потім усе розгорталося за класичним 

сценарієм дезінформації населення Росії. З російського 

телебачення зникли прямі ефіри, а все, що демонструвалося, 
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було ретельно відредаговано за вказівками, що надходили з 

Кремля. Нині можемо говорити про повторення цього плану дій.  

Звичайно ж, порушення інформаційних прав не є 

першочерговим завданням-метою інформаційної війни, але має 

далекоглядні плани,  інформаційно-психологічне протиборство 

сьогодні є основним інструментом завоювання та збереження 

влади (політичної, економічної, духовної). Наприклад, методи 

та прийоми інформаційної війни, з огляду на порівняно вільний 

доступ до інформації через Інтернет, зумовлені тим, що люди 

теоретично можуть побачити або прочитати те, що їм  покажуть 

російські телеканали. Тому застосовуються такі принципи, як 

«називай чорне білим», «перекручуй факти», «замовчуй 

позитивне, розкручуй негативне», «звинувачуй ідеологічного 

супротивника у тому, що робиш сам» і головне – «лякай».  

На підтвердження зазначеного вище нагадаємо 

висвітлення ЗМІ подій Євромайдану кінця 2013- початку 2014 

року.  Насамперед, варто звернути увагу на перекручування та 

спотвореність інформації, яка доводиться до відома населення 

вітчизняними й закордонними ЗМІ. Цьому, на наше 

переконання, сприяє відсутність Інформаційного кодексу, у 

якому було б систематизовано сукупність норм права, що 

регулюють увесь спектр суспільних інформаційних 

правовідносин. 

Зокрема, канал «Інтер», який належав проурядовим 

особам, необ’єктивно подавав інформацію: називав учасників 

Євромайдану «екстремістами», висвітлював події на 

Євромайдані, часто спотворюючи окремі факти [12]. 

А в колективній заяві експертів з українського 

націоналізму зазначається як відповідь: «Ми закликаємо 

коментаторів, особливо тих, хто дотримується лівих поглядів, 

бути обережними щодо озвучення обґрунтованої критики 

радикального українського етнонаціоналізму. Гучні заяви про 

Євромайдан найімовірніше буде використано російськими 

«політтехнологами» для втілення геополітичних проектів В. 
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Путіна. Надаючи пропагандистське забезпечення війні Москви 

проти незалежності України, констатуємо, що такий хаос 

мимоволі допомагає політичній силі, яка є набагато більшою 

загрозою для соціальної справедливості, прав меншин та 

політичної рівності, ніж усі українські етноцентристи» [13]. Про 

нинішні події (збройні сутички як результат вираження 

«бажання» місцевого населення від’єднатися від України та 

приєднатися до РФ) у Росії взагалі кажуть, що це Київ напав на 

Крим [14].  

Зважаючи на належність кожного телеканалу, видавництва 

та інших засобів поширення інформації певній особі (чи то 

особисто, чи то уповноваженому представникові, але 

провладному), то в даному випадку абсолютно немає 

можливості об’єктивно та всебічно висвітлювати події. 

Існує твердження, що поняття «інформація» властиве 

мислячому суб’єктові, тим самим під інформацією розуміється 

не тільки зміст відомостей, але і їх інтерпретація, що в 

наступному забезпечує, при потребі, комунікаційну взаємодію 

[15, C. 170], тобто обмін інформацією, а саме від її 

достовірності, всебічності, об’єктивності й залежить сприйняття 

навколишнього світу та подій у ньому. 

Окрім вищезазначених прикладів, можна також говорити 

про «спіраль мовчання», коли мас-медіа можуть маніпулювати 

громадською думкою через надання слова представникам 

меншості й замовчування думок більшості, а також за 

допомогою якої аналізуються процеси формування та 

функціонування громадської думки. Саме на перетині впливу 

масової комунікації й зворотної реакції індивідів народжується 

та взаємодія, яка змінює громадську думку [16, С. 98]. 

Оскільки доведення інформації споживачам через ЗМІ 

відбувається дозовано та з «чітко визначеною метою», не для 

ознайомлення, а з уже сформованими та нав’язаними 

висновками [17, C. 178], то у даному випадку відбувається 
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певне маніпулювання суспільною думкою громадськості та 

формування передумов для унеможливлення вироблення 

самостійного бачення та формування власної думки щодо тих 

чи інших подій. Така ситуація є сприятливою для масового 

залякування або виділення «негативних» і «зайвих» персонажів 

як у політиці, так і в інших сферах суспільного життя. 

Отже, зазначимо, що інформаційні права людини – це 

гарантовані державою можливості людини задовольняти її 

потреби в отриманні, використанні, поширенні, охороні і 

захисті необхідного для життєдіяльності обсягу інформації.  

Законодавством України передбачається недопустимість 

зловживання інформаційними правами, а саме те, що 

інформація не може бути  використана  для  закликів до 

повалення конституційного ладу, порушення територіальної 

цілісності України, пропаганди війни, насильства, 

жорстокості… вчинення терористичних актів, посягання на 

права та свободи людини, але при інформуванні населення 

відбувається пряме порушення даної норми.  

Таким чином, відбувається порушення даного права, що в 

майбутньому може призвести до правового нігілізму, 

руйнування довіри до владних інститутів і, в результаті, – 

громадянської війни в Україні. 
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In the article author made an analysis of the concept of 

information human rights. The attention was paid to the provision 

that the legislation of Ukraine provides the inadmissibility of misuse 

of information rights. It is noted that a direct violation of the rule is 

while informing the public at the present stage of development of our 

country. Thus there is a violation of the law, which in the future 

could lead to legal nihilism, the destruction of trust to government 

institutions, and as a result – the civil war in Ukraine.  

Keywords: information law, information warfare, information, 

legal information, information legislation, the Information Code of 

Ukraine. 

В статье автор осуществил анализ понятия 

информационные права человека. Акцентировал внимание на 

том, что законодательством Украины предусматривается 

недопустимость злоупотребления информационными правами. 

Отмечено, что на современном этапе развития нашего 
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государства при информировании населения происходит 

прямое нарушение данной нормы. Таким образом, происходит 

нарушение данного права, в будущем может привести к 

правовому нигилизму, разрушению доверия к властным 

институтам, и как результат – гражданская война в Украине. 

Ключевые слова: информационные права, информационная 

война, информация, информационные правоотношения, 

информационное законодательство, Информационный кодекс 

Украины. 
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Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РИНКУ 

МАС-МЕДІА 

 У статті досліджено роль європейських медіакорпорацій 

у період агресивних дій Росії  проти України, наслідки 

інформаційного впливу Російської Федерації у Європі. Визначені 

переваги й недоліки друкованих видань і їх он-лайн-версій, 

проаналізовано можливість створення єдиного європейського 

медіаринку. Також була висвітлена діяльність міжнародних 

організацій, які в межах Європи опікуються питаннями 

розвитку медіа та комунікацій між країнами-партнерами 

 Ключові слова: європейські медіакорпорації, громадська 

думка, інформаційний ринок, Європейський Союз. 

 Доволі контроверсійною залишається роль європейських 

медіакорпорацій та їх вплив на громадську думку та політичні 

establishment у період агресивних дій Росії проти України. Тому 

змінам яких, зазнавала їх позиція до питань міжнародних 

відносин, зокрема агресія РФ, присвячена ця стаття. 

Відтак, актуальність роботи вбачаємо у процесі побудови 

єдиного європейського ринку мас-медіа завдяки процесам 

злиття та поглинання серед медіа-конгломератів. Таким чином 

вони стають впливовими гравцями на політичній арені.  

Мета: дослідити трансформації у медіасфері під впливом 

медіа РФ на фоні російської агресії проти України. 
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 Нині питання трансформації мас-медіа актуалізувалось у 

зв’язку із загостренням міжнародної політичної ситуації. Такі 

дослідники у медіасфері, як Валерій Копійка, Сергій Даниленко, 

Георгій Почепцов, писали на тему інформаційної війни між 

Росією та Україною, а також їх праці стосувалися європейського 

ринку мас-медіа. Також такі експерти, як Деніс Маккуейл, 

Франц ван Каппен, Леонардо Беннет, опікуються питаннями 

масової комунікації та інтерпретації подій у межах проведення 

«гібридної війни» між Росією та Україною. 

Інформація з кожним днем набуває все більшої цінності, 

насамперед у медіасфері. Після агресивних дій Росії проти 

України представники європейських країн почали отримувати 

дані про перебіг подій на території останньої лише через 

російськомовні канали. Постало питання про створення єдиного 

європейського медіапростору, який би міг конкурувати з 

російськими медіа. Передумови до цієї події вже давно існують. 

Для прикладу візьмемо Німеччину. На телевізійній ниві ще 2008 

року ця країна стала першою, хто запровадив спільні супутники 

для країн Європейського Союзу. Саме відтоді почали 

транслюватися спортивні програми. Німецький телевізійний 

ринок є одним з найконкурентноспроможнішим у світі. Однією 

з характеристик, завдяки яким ця сфера у Німеччині, Франції та 

Великій Британії досягла належного рівня, є подвійна система – 

поділ на приватні та публічні канали. Існує дві публічні 

трансляційні групи ARD та ZDF, а також дві приватні групи - 

RTL та ProSiebenSat. 1. Усі ці групи пропонують від новин до 

серіалів і розважальних передач. Важливо те, що в країні 

працюють такі міжнародні станції як Arte (франко-німецький 

культурний канал) та 3sat (культурний канал, який є поєднанням 

австрійської та швейцарської телевізійних станцій) [1].  

Приватна медіагрупа RTL Deutschland належить до 

Європейської RTL групи та є власністю медіагіганта 

Bertelsmann. ProSiebenSat. 1 є власністю фінансових інвесторів 

KKR і Permira, які, в свою чергу, належать до European SBS 
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Group, створеної 2007 року. Це вже свідчить про зв’язок 

європейських каналів, проте поки що на приватному рівні. 

Головним платним телевізійним провайдером є Sky Deutschland, 

який перебуває під контролем Rupert Murdoch`s News 

Corporation.  

Експерт Джо Гройбель 2012 року проаналізував медійну 

систему Німеччини та дійшов висновку, що вона є 

«мультимовною». Він зазначає, що подвійне існування 

приватного та публічного сектору є звичним для 

найпрогресивніших країн Європейського Союзу. Однією з 

передумов для створення спільної трансляційної системи 

європейських країн є те, що свобода преси забезпечується 

завдяки тому, що більша частина медіакомпаній є приватними 

[2].  

Серед лідерів німецького ринку є такі видання, як «Stern» і 

«Der Spiegel». Вони відіграють політичну роль у публічних 

дебатах або є суб’єктами важливого дискурсу, також є 

найпізнаванішими, на них припадає велика частина ринку мас-

медіа в Німеччині. Серед них саме до «Der Spiegel» 

громадськість виявляє найбільший інтерес і вплив цього 

видання вимірюється у довгостроковій перспективі. 

Найбільшими видавцями популярних журналів є Heinrich Bauer 

Verlag, Axel Springer Verlag, Burda та Gruner+Jahr, що є 

частиною Bertelsmann Group. Саме такі конкуруючі компанії, як 

Springer та Bertelsmann створюють підґрунтя для дискусії щодо 

медіаконцентрації та трансмедіаконцентрації думок [2].   

Нині простежується досить високий ступінь конкуренції 

між друкованою пресою та інтернет-виданнями. Вважається, що 

саме перша є якіснішою, тим більше, що останнім часом вона 

все більше переходить у режимі он-лайн. Як приклад можна 

назвати Spiegel.de, bild.de та FAZ.NET. З другого боку, 

поєднання інституційних та інформаційних ресурсів гарантує 

різноманіття. Сайт theeuropean.de є доказом того, що 

високоякісна журналістика при потребі пов’язана з 
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друкованими виданнями. Тобто, навіть, при явній перевазі 

інтернет-видань друкована преса не припинить існувати, адже 

вона буде більше поважатись у межах найпрогресивніших 

європейських країн.  

Сучасна журналістика в межах Німеччини є 

інтерактивною та всеохоплюючою. Хоча матеріали з 

професійної преси, телебачення та радіо все ще відіграють 

центральну роль у медіа нового часу, так само, як соціальні 

мережі є об’єктом більшої довіри. Залежно від технічної 

платформи (наземна, супутникова, кабельна, широкосмугова 

або мобільна), чи вона базована на аналоговому або digital 

модулі, сотні акцентів німецької мови транслюються на таких 

міжнародних каналах як CNN, BBC, TV5. Зорієнтовані 

німецько-мовні та міжнародні канали в країні на аудиторію 

віком від 18 до 80 років. 

Bertelsmann опікується digital-технологіями. Був 

створений фонд «Bertelsmann Digital Media Investments» [3], 

який розрахований на підтримку співпраці між талановитими 

професіоналами в індустрії, політиками, перекладачами та 

лідерами думки з усієї Європи [4]. Конференція щодо digital-

технологій була проведена в Брюcселі 20 січня та в Лондоні 22 

січня 2015 року спільно з NBCUniversal, GrupoPlaneta, 

VIACOM.  

Створення європейського медіаринку для поширення 

спільного контенту – це ідея, яка була висунута Литвою, ще 

починаючи з 2011 року. Нині такий медіаринок міг би 

нейтралізувати російську загрозу, що так необхідно Україні. 

Канал «Russia Today» мав би мінімальний вплив на європейців, 

або й взагалі б його впливу не було. У 2014 року був 

запроваджений дослідницький проект, який буде тривати до 

2017 року та має назву «Процес безпосередньої взаємодії між 

лідерами країн та ЗМІ (між представниками Фінляндії, Польщі 

та Швеції)». Проводяться такі дослідження, в основному, в 

Університеті Содеторн, Швеція. Проект Media Research Center є 
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як культурним, так і політичним. Адже для створення спільного 

медіаринку Східної Європи потрібно відстежити різницю в 

менталітеті та знайти специфіку ЗМІ країн. У Литві 

характерним є те, що більшість газет, журналів та каналів є 

незалежними та виступають як об’єкт приватної власності [5]. 

2014 року було проведено моніторинг телевізійних каналів 

у Центральній та Східній Європі для подальшого створення 

спільного медіаринку. Дослідження проводились у таких 

країнах, як Болгарія, Хорватія, Чехія, Естонія, Угорщина, 

Латвія, Литва, Польща, Румунія, Росія, Словаччина, Словенія, 

Туреччина та Україна. Розглядались такі аспекти, як економічні 

умови, а саме: щорічні прогнози, звіти ринку реклами, з 

особливою увагою на телевізійній рекламі, різниця між 

рекламою різних регіонів і контент-аналіз джерел з різних 

країна світу. Висвітлювались такі основні моменти: 

1) 10 з 14 ринків реклами, які постраждали від рецесії; 

2) україномовні канали, які постраждали від політичної та 

безпекової кризи; 

3) турецькі канали, які занепали у 2014 році через 

громадські неспокої(особливо канал H1); 

4) російські канали втратили рівень довіри наполовину 

після початку агресивних дій Росії на території України;  

5) наднасичений ринок у Румунії здійснює тиск на 

телевізійні канали [6]. 

Медіакомпанія Deutsche Welle підтримує досить активне 

співробітництво з Україною. 26 січня 2015 року в Києві почав 

працювати корпункт, адже німецька іноземна трансляція прагне 

розширити огляд подій у Центральній та Східній Європі. 

Телевізійні та он-лайн-матеріали в межах корпункту будуть 

виходити німецькою, англійською, російською та українською 

мовами. Генеральний директор DW Пітер Лімбург [Peter 

Limbourg] зазначає, що «акценти в числі міжнародних новин 

тепер будуть ставитись на репортажі та аналізи з європейської 

позиції». Девізом медіа компанії є «достовірність і 
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незалежність». Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у 

відкритті корпункту. 

Міжнародні організації в межах Європи опікуються 

питаннями розвитку медіа та комунікацій між європейськими 

країнами та їх партнерами,  також посиленням обізнаності 

іммігрантів. Наприклад, Європейська Комісія в межах 

організації створила Європейську дослідницьку базу, Центр 

інформаційних та комунікаційних технологій, Науковий центр 

для потреб суспільства, Інноваційний союз [7]. Був створений 

навіть Європейський центр для дослідження соціальних медіа 

(ECSM). Це форум, який був створений для підтримки 

соціальних медіа та маркетингових дій, тренінгів на території 

поширення. Ці сфери включають аналітику соціальних медіа, 

верифікацію, візуалізацію та їх імплементацію у новинах, 

маркетингу, електронному врядуванні [8].  

У британському «The Economist» зазначають, що нині 

велику роль відіграють саме передові технології (disruptive 

innovation). Декілька таких джерел як TechCrunch, технологічно-

новинний веб-сайт, у якому представлений щорічний 

«фестиваль передовиків у сфері новітніх технологій»; CNBC, 

кабельне телебачення, яке відображає щорічний «список 

передовиків у сфері медіа». Європейські оглядачі передусім 

беруть до уваги медіакорпорації Руперта Мердока та Лео Кірха, 

які постійно намагаються довести свою першість. Обидві 

медіакорпорації підтримують тісні зв’язки із Сільвіо 

Берлусконі. На основі їх співробітництва й виникли перша 

Європейська телевізійна мережа та Європейський платний 

канал. Європейці почали об’єднуватись у конгломерати під 

впливом Сполучених Штатів Америки. У Німеччині, Великій 

Британії, Італії існують розважальні медіакомплекси – 

широкополосне та платне телебачення, публіцистика, музика, 

нові медіа, мерчандайзинг [9].  

Деякі з медіа-корпорацій є політично заангажованими. 

Саме тому Руперт Мердок спробував привласнити 
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Манчестерський футбольний клуб, проте йому це не вдалося. 

Європейська комісія обмежила права конгломерату. Також Р. 

Мердок разом з Лео Кірхом намагалися стати власниками 

іспанських каналів, проте в даній ситуації постало питання 

збереження національної культури та ідентичності й закони 

країни стали їм на заваді. 

Ідучи проти законодавства більшості європейських країн 

британській та німецькій медіакорпораціям (Murdoch, 

Bertelsmann) вдалося привласнити телевізійні канали Бельгії, 

Нідерландів, Португалії, Швеції. Хоча, насправді, успішних 

операцій злиття та поглинання між різними медіа-корпораціями 

світу було не так уже й багато, як це не парадоксально. 

Більшість програм на європейських каналах є саме 

американськими, тому вони мають більший вплив на 

європейське суспільство, ніж європейські. Французький канал 

«Canal plus» є, по суті, американським, адже фінансування 

надходить саме з цієї країни та права власності перебувають в 

руках США. Чим більше «фолоуерів» у каналу, тим більший 

вплив має США на жителів Франції. Хоча, національний канал 

Франції TV1 має найбільшу кількість глядачів у країні та є 

медіакорпорацією.  

Проблемою Р. Мердока та його американського каналу 

BSkyB є те, що він керується принципом лише привласнення 

компаній через злиття та поглинання, не намагаючись для 

початку підтримувати співробітництво з каналами європейських 

країн.   

Для сильних і стабільних медіаконгломератів обмеження 

законодавств в інформаційній сфері є лише єдиним обмеженням 

для створення спочатку європейської, а потім й всесвітньої 

мережі. Насправді, законодавча база країн Європейського 

Союзу не може обмежити всі шляхи імпорту інформаційних 

товарів. Не можливо також відстежити, як були переглянуті 

людиною фільм чи програма, передусім в Інтернеті. У цьому 

випадку на допомогу телевізійним каналам приходять соціальні 
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мережі. Наприклад, Twitter має функцію першого відкритого 

розміщення інформації (IPO), функції, яка дає змогу визначати 

характер особи, яка розмістила твіт.  

Зараз основною проблемою при створенні єдиного 

європейського ринку є digital-безпека, охорона здоров’я, безпека 

інфраструктури, особиста безпека. Ці критерії можуть 

пришвидшувати, або сповільнювати процес розвитку 

медіаринку провідних європейських країн. Британські 

колумністи зробили інфографіку за цими пунктами, правда не в 

Європі, а в усьому світі. Але виявилось, що найкращий 

показник з охорони здоров’я та інфраструктури має Цюріх 

(Швейцарія) [10]. 

Російська агресія передусім здійснюється за допомогою 

міжнародної багатомовної інформаційної телевізійної компанії 

Russia Today. Її головний інформаційний телеканал включає в 

себе три цілодобових канали, на яких ведеться трансляція 

англійською, арабською та іспанською мовами. RT America та 

RT UK виходять в ефір із власних студій у Вашингтоні та 

Лондоні. Також до складу Russia Today входить глобальне 

новинне відеоагентство RUPTLY, яке пропонує ексклюзивні 

матеріали телеканалам усього світу. 700 мільйонів глядачів у 

всьому світі нараховує даний канал. 2014 року було інвестовано 

11,87 млрд. рублів, а вже 2015 року – 15,38 млрд. рублів. 

Планується запустити канали французькою та німецькою 

мовами [11]. У Мінкомзв’язку РФ повідомили, що на діяльність 

«Россия Сегодня» та Russia Today із «захисту національних 

інтересів Російської Федерації в інформаційній сфері» у 2015 - 

2017 роках буде виділено 69 мільярдів рублів. Це було зроблено 

в межах державної програми «Інформаційне суспільство». Хоча 

аудиторія RT 2015 року становить 580 мільйонів замість 700. 

Трансляцію радіостанції «Голос Росії» планують до 2020 року 

збільшити до 135 годин у всьому світі. 

Однак 16 січня 2015 року директор Департаменту 

державної політики у сфері ЗМІ Мінкомзв’язку Катерина Ларіна 
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повідомила, що фінансування RT та «Россия сегодня» навпаки 

впало вдвічі станом на 2015 рік, що свідчить про дезорганізацію 

в політичній сфері та ЗМІ Російської Федерації [12].  

Вплив RT на європейські канали є настільки великим, що 

найбільшим медіаконгломератам Великої Британії, Німеччини 

та Італії вже досить важко конкурувати з таким гігантом. 

Наприкінці 2014 року колишній голова BBC Пітер Хоррокс 

закликав міністрів Великої Британії переглянути затрати 

телеканалу через агресивні дії російських і китайських 

телеканалів.  

Голова комітету британської Спільноти лордів з культури, ЗМІ 

та спорту Джон Уіттінгдейл підтримує П. Хоррокса та зазначає, 

що масштаби, з якими вони програють Росії в інформаційній 

війні, є надто широкими [13]. 

Володимир Горбулін, який є радником Президента, 

директором Національного інституту стратегічних досліджень 

та академіком НАН України, зазначає, що Росія веде проти 

України за формою «гібридну» війну, а за змістом – 

«асиметричну». Найбільшою проблемою в даному випадку є те, 

що президент Російської Федерації Путін не має певної тактики 

щодо України. Зрозуміло те, що внаслідок дій країни було 

повністю деформовано систему глобальної та регіональної 

безпеки, також чинну систему міжнародного права. 

Будапештський меморандум, гарантом якого виступила країна-

агресор перестав діяти. Для характеристики такої війни також 

застосовуються поняття «неконвенційна», «нерегулярна» або 

«змішана» [14]. 

Як вважає експерт, у період від 2001 до 2014 року 

проводилася «геополітична мобілізація» населення держави. 

Нав’язувались росіянам образ «зовнішнього ворога», відчуття 

Росії як «оточеної фортеці» та загальне відновлення анти 

західної (переважно антиамериканської) риторики. Автор 

вважає, що анексія території АР Крим багато в чому була 

вдалою завдяки детально розробленому плану дій, насправді, 
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був слушний момент для реалізації. Зіграли роль саме такі 

критерії: ослаблення центральної влади та часткове 

«безвладдя»; зростання суперечностей між Центром і регіонами; 

незадовільний моральний та фізичний стан українських служб 

безпеки; активна інформаційно-пропагандистська робота Росії в 

Криму впродовж 1991 - 2014 років. 

Окрім суто класичних військових методів, Росія в межах 

«гібридної війни» чи не вперше масштабно використала 

концепцію «війни трьох кварталів». Нині військовий повинен 

бути готовим: 

- в одному кварталі – вести загальновійськовий бій; 

- у другому – здійснювати поліцейські функції; 

- у третьому – виконувати гуманітарні місії. 

Отже, за умов російської агресії проти України, яка є як 

«гібридною», так і «асиметричною», дуже важко останній 

захистити власні національні інтереси. Країна не готувалась 

вести військові дії на два фронти: інформаційному та воєнному. 

Європейські країни як партнери України не можуть гідно 

протидіяти Російській Федерації на інформаційній ниві, адже 

RT мають 500 мільйонів глядачів у всьому світі, близько 135 

годин ефірного мовлення має «Голос России». Ведуться 

пропагандистські дії, які впливають на свідомість суспільства. 

Однією з головних проблем створення спільного європейського 

медіаринку є, передусім, законодавча база більшості країн 

Європейського Союзу. Закони забороняють злиття та 

поглинання телевізійних каналів, як цього прагнуть 

медіакорпорації  Р. Мердока та К. Бертельсманна. Через те 

процес створення спільного європейського медіаринку 

сповільнюється, що лише ускладнює становище України та 

сповільнює ведення військових дій на пропагандистській ниві. 
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Исследовано роль европейских медиакорпораций в период 

агрессивных действий России против Украины, последствия 

информационного влияния Российской Федерации в Европе. 

Определены преимущества и недостатки печатных изданий и 

их он-лайн-версий, проанализирована возможность создания 

единого европейского медиарынка. Также была освещена 

деятельность международных организаций, которые в 

пределах Европы занимаются вопросами развития медиа и 

коммуникаций между странами-партнёрами.  

Ключевые слова: европейские медиакорпорации, 

гражданская позиция, информационный рынок, Европейский 

Союз. 
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АНАЛІТИКА ЗЕЛЕНОЇ КНИГИ З ЕЛЕКТРОННОГО 

УРЯДУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ 

ПРАГНЕНЬ УКРАЇНИ 

Запровадження електронного урядування в сучасній 

Україні є потужним євроінтеграційним чинником, який надає 

дієвий імпульс гармонізації взаємодії органів влади з 

громадянами, громадськими організаціями, бізнесом та іншими 

органами влади відповідно до європейських стандартів. Зелена 

книга – це документ, який використовується урядами 

демократичних країн для декларування та обговорення головних 

напрямів і змісту державної політики у тій чи інші сфері, 

узгодження їх з громадськістю та бізнесом. У статті 

досліджуються особливості української Зеленої книги та 

напрямів відповідної державної політики. 

Ключові слова: електронне урядування, Україна, Зелена 

книга, державна політика, Європейський Союз.  

Тема електронного урядування (ЕУ) залишається 

популярною в Україні вже понад десять років. За ці роки не 

було жодного президента, Верховної Ради чи Кабінету 

Міністрів України, який би не вважав цей напрямок важливим і 

актуальним. Проте незважаючи на майже 15-літню історію 

впровадження ЕУ та значні розміри державного фінансування, 

Україна за останні 4 роки спустилася з 54-го у 2010-му на 87-ме 
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місце в 2014 році серед 193 країн-членів Організації Об’єднаних 

Націй за індексом розвитку електронного урядування EGDI [1]. 

Нині, у контексті євроінтеграційних прагнень України, 

громадські активісти та урядові структури, підкреслюючи 

важливість цього напряму для становлення громадянського 

суспільства, аналізують наявну ситуацію та роблять нові кроки 

щодо розбудови ЕУ. Цей напрямок чи грань державного 

управління визнавався і визнається фахівцями як унікальна 

можливість оптимізації функціонування складної системи 

державних механізмів. Зважаючи на негативну динаміку 

значень українського індексу розвитку електронного 

урядування, важливою є аналітика останніх зусиль влади щодо 

впровадження ЕУ. Одним з таких кроків, що вимагає наукового 

аналізу, є проект Зеленої книги з електронного урядування в 

Україні (в подальшому Зелена книга з ЕУ), який був 

підготовлений робочою групою з розробки урядової політики у 

сфері розвитку електронного урядування при тодішньому віце-

прем’єр-міністру, Міністру регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального господарства України Гройсману В.Б. 

за участі експертів групи е-урядування реанімаційного пакету 

реформ.  

Сучасні наукові роботи у сфері впровадження 

електронного урядування здебільшого приділяють увагу таким 

питанням, як світовий і європейський досвід його 

запровадження, технологічні особливості, методологічно-

правові засади його організації, а також окремим компонентам 

електронного урядування. Цільовий пошук у наукометричних 

базах даних не виявив публікацій щодо аналізу таких публічних 

кроків українського уряду в цьому напрямі. 

Метою статті є аналіз змісту, структури і положень 

Зеленої книги з ЕУ в контексті євроінтеграційних прагнень 

України та сутності відповідних понять.  

Зелена книга з ЕУ (ЗКЕУ) була опублікована 17.11.2014 на 

сайті робочої групи з розробки урядової політики у сфері 
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розвитку електронного урядування під назвою "Проект до 

обговорення: Зелена книга з електронного урядування в 

Україні" українською та англійською мовами [2]. Текст книги та 

запрошення до обговорення оприлюднені також на сайті 

громадської організації "Електронна демократія" [3]. На цьому 

ж сайті наводиться план розгляду проекту, який передбачав 

чотири етапи: розсилку проекту, громадські слухання в 

регіонах, звіти експертних груп, фінальний текст книги. Серед 

цих чотирьох пунктів нижче на сайті формально і поверхово 

розкрито тільки результати громадських обговорень ЗКЕУ, які 

пройшли від 20 листопада до 10 грудня 2014 р. у 12 містах. 

Анонсовані в плані звіти експертних груп, дані он-лайн 

обговорення, результати підсумкового обговорення, заключна 

версія Зеленої книги нами не виявлені.  

Зелена книга, у термінології Європейської Спільноти, 

найвідоміша форма урядових документів для проведення 

широких консультацій щодо чітко визначених галузей 

державної політики демократичних країн, опрацювання 

відповідних законодавчих ініціатив і пропозицій, а підготовка її, 

поряд із Білою книгою – вимога ЄС для країн-кандидатів [4]. 

Для нас цікавими прикладами таких європейських книг є 

"Зелена книга щодо державно-приватних партнерств" та "Біла 

книга про послуги загального значення" Комісії Європейських 

Співтовариств. Переклади цих книг доступні на сайті 

Міністерства юстиції [5]. Основна мета Зелених книг: 

привернути увагу громадян до проблеми і нових можливостей її 

розв'язання; започаткувати дискусії тем, що стосуються 

визначеної проблеми; виявити ставлення громадян до можливих 

способів чи можливостей розв'язання цієї проблеми. Тому 

зазвичай такий документ містить інформацію щодо проблемної 

ситуації в цій сфері; пропозиції дій і заходів, скерованих на 

віднайдення шляхів розв'язання вказаних проблем, а також опис 
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множини пропонованих дій або ж сценаріїв дій для розв'язання 

обраних проблем. 

Українське законодавство не містить положень щодо 

такого документа, як Зелена книга. Також чинними 

адміністративними регламентами не передбачено розробку, 

обговорення й ухвалення органами державної влади політичних 

документів у формі Зеленої книги. Проте в Україні існує 

практика підготовки "зелених" і "білих" книг. Окрім Зеленої 

книги України, у якій зведені відомості про сучасний стан 

рідкісних, зникаючих і типових природних рослинних 

угруповань України, оприлюднені також: проект Зеленої книги 

"Як зміцнити роль НБУ у забезпеченні цінової стабільності?" 

(НБУ, 2006 рік); "Біла книга. Аналіз функціонування системи 

юстиції в Україні" (Міністерство юстиції, 2006 рік; щорічне 

видання Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних 

сил України "Біла книга" (2005 – 2013 роки).  

Поширенішим аналогом Зеленої книги серед вітчизняних 

політичних і нормативно-правових документів є концепції, 

стратегії, основні засади, доктрини, цільові програми, що 

визначають існуючі проблеми, напрями, цілі та завдання, на 

реалізацію яких спрямовується державна політика, а також 

очікувані результати від їх реалізації. Найближчими до ЗКЕУ є 

Концепція розвитку електронного урядування (2010), Концепція 

створення та функціонування інформаційної системи 

електронної взаємодії державних електронних інформаційних 

ресурсів (2012), Стратегія розвитку інформаційного суспільства 

в Україні (2013). У цих документах визначено принципи 

електронного урядування; низку проблем, котрі заважають його 

впроваджувати; шляхи, етапи та засоби розв'язання цих 

проблем; очікувані результати політики. 

Є низка нормативно-правових документів, які 

регламентують питання аналізу політики в певній сфері 

державного управління та підготовку відповідних проектів 

політичної пропозиції. Так, у Регламенті Кабінету Міністрів 
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України говориться, що для з'ясування питань суспільно-

економічного життя, які потребують визначення 

концептуальних засад реалізації державної політики, 

пріоритетів і стратегічних напрямів соціально-економічного 

розвитку, послідовності дій, вибору оптимальних шляхів і 

способів розв'язання проблеми, проведення реформ, 

розробляються політичні пропозиції щодо реалізації державної 

політики. У додатку наводяться вимоги до таких пропозицій. 

Вони мають містити два складники: рекомендоване рішення й 

аналітична частина. Також з метою підвищення професійного 

рівня державних службовців з підготовки урядових рішень, 

спрямованих на виконання Порядку денного асоціації Україна-

ЄС та адаптацію державної служби до стандартів 

Європейського Союзу, Кабінет Міністрів України своїм 

розпорядження № 334-р від 02.03.2010 "Питання діяльності 

груп аналізу політики у центральних органах виконавчої влади" 

рекомендував Міністерствам, іншим центральним органам 

виконавчої влади утворювати з метою аналізу проблеми в 

певній сфері (секторі) державного управління та підготовки 

проекту політичної пропозиції групи аналізу політики. На 

виконання цього розпорядження наказом Головдержслужби 

затверджено "Порядок діяльності груп аналізу політики у 

центральних органах виконавчої влади" [6]. У даному Порядку 

наводиться низка визначень та Орієнтовний зміст документа 

щодо політики (ОЗДП). На нашу думку, саме на ці документи 

мали б орієнтуватись автори Зеленої книги з ЕУ. 

У відомому посібнику "Публічна політика для 

громадських організацій", який враховує міжнародний досвід 

становлення публічної політики, підтверджується, що зазвичай 

Зелена книга є інформативним документом з конкретної 

проблеми. Завдання такої книги — "допомога органам влади 

привернути увагу громадян до проблеми або можливостей, що 

виникають, а також виявити ставлення громадян до можливих 



Аналітика Зеленої книги з електронного урядування в контексті 

євроінтеграційних прагнень України 

367 

  

способів вирішення проблеми або використання можливостей" 

[7]. Тут також наводиться структура Зеленої книги. Вона має 

містити сім розділів: опис проблеми/нових можливостей, 

визначення мети проведення консультацій із зацікавленими 

сторонами, докладний опис проблеми, визначення можливих 

ускладнень (якщо проблему не буде розв'язано), формулювання 

ключових питань для обговорення, сучасний стан справ у 

проблемній сфері й оцінка чинної політики, можливі варіанти 

та/або принципові позиції щодо подальших дій. Така ж 

структура із деталізацією змісту розділів наводиться в 

Енциклопедії державного управління [4]. 

Перейдемо до аналізу ЗКЕУ. Книга містить 60 сторінок 

тексту без ілюстрацій, існує тільки в електронному вигляді 

(паперових варіантів книги не виявлено). У документі немає 

титульної сторінки, анотації, висновків, списку джерел, 

бібліографічних даних (автори, рік видання, видавництво тощо). 

Відповідно до ОЗДП Зелена книга повинна була мати такі 

дев'ять розділів: вступ, опис ситуації, визначення проблеми, цілі 

аналізу політики, основні напрями діяльності для досягнення 

поставлених цілей, можливі наслідки, основні кроки (щорічні 

плани) та відповідні інституції, критерії оцінки ефективності, 

моніторинг та оцінка ефективності аналізу політики. Натомість 

ЗКЕУ містить такі частини: вступна стаття "Призначення та 

мета розробки Зеленої книги", Резюме і два розділи – "Стан 

розвитку електронного урядування в Україні" та "Рекомендації 

щодо реалізації державної політики у сфері розвитку 

електронного урядування в Україні". Розподіл тексту між 

указаними чотирма частинами такий: 4,4%, 11,6%, 51,9%, 

31,3%. Тобто більше половини документа займає другий розділ 

"Стан розвитку електронного урядування в Україні". Якщо ж до 

цього додати сторінки вступу і резюме, у яких теж описується 

поточна ситуація в галузі ЕУ, то констатація стану справ у 

проблемній сфері та оцінка чинної політики займають майже 

70% книги.  
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У вступній статті "Призначення та мета розробки Зеленої 

книги" описується практика, мета й особливості використання 

Зелених книг урядами демократичних країн, вказано 

колективного автора проекту. Необхідність підготовки, 

призначення та мета розробки даної Зеленої книги у вступній 

статті не наводяться. Не пояснюються також відмінність змісту 

ЗКЕУ від існуючих нормативно-правових документів, нові 

можливості в цій галузі, необхідність проведення консультацій 

із зацікавленими сторонами та їхня мета, потреба в підтримці 

громадськості. 

За вступною частиною Зеленої книги йде параграф під 

назвою "Резюме" на шість сторінок, який не має поділу на 

пункти і з якого важко зрозуміти ідею та зміст основного 

документа. У цій частині автори переконують у важливості ЕУ 

для підвищення конкурентоспроможності, прискорення темпів 

економічного зростання та поліпшення структури економіки 

сучасної держави. Також описуються стан ЕУ в Україні, 

проблеми створення й використання державних інформаційних 

ресурсів, несумісність значної кількості розрізнених 

інформаційно-телекомунікаційних систем в органах влади та 

державних установах України, які використовують різні 

технології, стандарти та формати.  

У найбільшому розділі книги "Стан розвитку 

електронного урядування в Україні" описано існуючі 

передумови розвитку ЕУ, основні історичні віхи його розвитку, 

стан відповідного нормативно-правового поля; аналізується 

сутність, стан розвитку та головні проблеми запровадження 

окремих компонентів ЕУ на різних рівнях системи державного 

управління; наводяться розміри фінансування розвитку ІТ-

інфраструктури державних органів влади, результати окремих 

статистичних досліджень державних електронних ресурсів та 

опитувань громадян; відмічається неефективність державної 

політики в цій сфері, відсутність єдиних відкритих стандартів, 
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декларативний стан інструментів електронної співпраці органів 

влади з громадянами, низький рівень довіри до електронного 

середовища, досягнення та негативна динаміки окремих 

процесів. Цей розділ містить п'ять підрозділів: існуючі 

передумови розвитку електронного урядування в Україні, 

електронна взаємодія органів влади, електронні послуги, 

електронний доступ до публічної інформації та відкритих 

даних, електронна участь громадян в урядуванні. Перший 

підрозділ поділу на параграфи не має. Наступні чотири 

підрозділи деталізують стан ЕУ в окремих його складниках 

(електронні взаємодія, послуги, доступ та участь). 

Обґрунтування причин виокремлення в розділі саме цих 

чотирьох напрямів-складників автори не наводять. Ці 

підрозділи стосуються одних і тих же граней виокремлених 

чотирьох складових ЕУ і мають чітку повторювану структуру: 

вони містять по три параграфи з однаковими початковими 

словами: сутність, стан розвитку і головні проблеми. 

У першому підрозділі даного розділу "Існуючі передумови 

розвитку електронного урядування в Україні" констатується 

факт постійної уваги органів влади і громадян до можливостей 

ЕУ, перелічені відомі позитивні його якості та можливості для 

громадян, бізнесу, державних інституцій. Як відомо, електронне 

урядування – це нова форма організації державного управління, 

яка за допомогою використання телекомунікаційних технологій 

сприяє підвищенню ефективності, відкритості та прозорості 

діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування з метою формування нового типу держави, 

орієнтованої на задоволення потреб громадян. Тому основним 

критерієм дієвості ЕУ є саме задоволення потреб громадян. 

Натомість у цьому розділі головна увага зосереджена на 

перешкодах у впровадженні технічних складників ЕУ: 

недостатнє фінансування, гостра нестача персоналу для 

управління ІТ-ресурсами, неспроможність існуючих 

структурних підрозділів з'ясування питань інформатизації 
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органів влади, низька оплата праці працівників державного 

сектору, відсутність у районних державних адміністраціях і в 

багатьох органах місцевого самоврядування підрозділів 

інформаційно-комп’ютерного забезпечення тощо. У цьому 

підрозділі немає таблиць і графіків, не наводиться поділ 

передумов, наприклад, на правові, фінансові, економічні, 

соціокультурні, технічні, та оцінка їхньої важливості. Це 

утруднює розуміння поточного стану і перспектив становлення 

ЕУ. Так, у цьому підрозділі говориться, що за результатами 

міжнародної оцінки розвитку ЕУ, Україна у 2014 році посіла 87-

ме місце серед 193 країн-членів ООН (відповідно, у 2012 р. - 68-

ме, у 2010 р.– 54-те). Але причинами негативної динаміки 

позицій України можуть бути поліпшення стану ЕУ в інших 

країнах, погіршення українських показників унаслідок 

неефективної політики чи поєднання цих двох обставин. 

Відповідь на актуальне запитання: "Які саме фактори вплинули 

на погіршення оцінок України?", – залишилась поза увагою 

авторів. Далі автори оптимістично стверджують, що попри 

негативну динаміку результатів міжнародної оцінки розвитку 

електронного урядування та передостаннє місце серед 

європейських країн за рівнем проникнення Інтернету, в Україні 

"поступово складаються необхідні передумови для розвитку 

ЕУ". 

У наступному підрозділі, що стосується поточного стану 

розвитку електронної взаємодії, автори констатують, що попри 

високий пріоритет у більшості НПА питань забезпечення 

електронної взаємодії державних інформаційних ресурсів і 

понад 10-літню історію та формування в Україні великої 

нормативно-правової бази щодо електронного документообігу, 

у дійсності нерозв'язаними залишаються проблеми зберігання, 

архівування та знищення електронних документів, а також 

питання прийняття електронних документів як фактів чи доказів 

у судових справах, слідчих діях, перевірках фіскальних органів. 



Аналітика Зеленої книги з електронного урядування в контексті 

євроінтеграційних прагнень України 

371 

  

В останньому параграфі другого підрозділу перелічені сім, на 

думку авторів – головних, проблем запровадження електронної 

взаємодії органів влади. Усі ці проблеми є констатацією 

незадовільного стану ЕУ, вони неодноразово зустрічались у 

попередніх і будуть повторюватись у наступних параграфах 

книги. Жодних критеріїв, обґрунтування пріоритетів чи оцінок 

масштабності перелічених проблем автори не наводять.  

Третій підрозділ присвячено електронним послугам. 

Сутність е-послуг, як і сутність електронної взаємодії у 

попередньому підрозділі, на думку авторів, полягає в їхній 

електронній, юридично значимій, завжди доступній формі. При 

такому тлумаченні сутностей важко очікувати прогресу у 

становленні електронного урядування. В останньому параграфі 

без аналізу, обґрунтування та ранжування перелічені дев'ять 

відомих проблем запровадження електронних послуг.  

Останній підрозділ першого розділу присвячено важливій 

і нині актуальній темі електронної участі громадян в 

урядуванні. Сутність такої участі автори вважають ідентичною 

електронній демократії, що, у свою чергу, визначається через 

"комплекс інструментів", у яких сучасні комп'ютерні технології 

"використовуються для розвитку і захисту основних 

демократичних цінностей". Головними проблемами (знову ж 

без критеріїв, обґрунтування пріоритетів) цієї грані 

електронного урядування в книзі називають складність 

ідентифікації громадян, їхню цифрову нерівність, формальний 

характер та невизначеність статусу електронного звернення.  

У другому розділі, який стосується рекомендації авторів 

щодо реалізації державної політики у сфері розвитку ЕУ, є п'ять 

параграфів: забезпечення інтероперабельності та електронної 

взаємодії інформаційних систем органів влади; розвиток 

електронних послуг; розвиток інфраструктури відкритих даних; 

становлення електронної демократії в Україні; зміцнення довіри 

в он-лайн середовищі. У розділі не наводяться пояснення 

складних технічних термінів, можливі варіанти та/або принципи 
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щодо подальших дій, критерії оцінки варіантів проведення 

політики. 

В останньому, найменшому за обсягом, параграфі цього 

розділу розглядаються питання зміцнення довіри в он-лайн 

середовищі з урахуванням європейського досвіду. Автори 

стверджують, що Інтернет є "виключно безпечною, стійкою і 

стабільною мережею", хоча й говорять про кіберзлочинність і 

необхідність розробки стратегій, правил і засобів захисту. У 

параграфі не наводяться причини недовіри користувачів до он-

лайн сервісів. Для послаблення недовіри пропонується створити 

"технологічно нейтральні способи підвищення довіри шляхом 

розширення та зміцнення прав громадян", а інформаційні 

системи й мережі органів влади зробити "надійними та 

захищеними від усіх видів нових загроз". Політика держави має 

заохочувати ініціативи постачальників послуг щодо 

забезпечення захисту персональних даних і передбачати широкі 

просвітницькі кампанії щодо Інтернет-безпеки та 

кіберзлочинності. 

Підсумовуючи вищевикладене, варто звернути увагу на 

той факт, що Зелена книга з ЕУ започаткувала дещо новий 

різновид політичних документів у галузі електронного 

урядування, метою яких є ініціювання громадського 

обговорення конкретних важливих напрямів інформаційної 

політики. За сучасних умов численних громадських ініціатив 

щодо участі громадян в управлінні державою та світового 

демократичного досвіду обговорення актуальних напрямів 

політики важливими є як сама тематика електронного 

урядування, так і досвід її презентації, оприлюднення, 

обговорення тощо. Структурування матеріалу, його розподіл за 

розділами, підрозділами і параграфами, логічні взаємозв'язки 

між ними в основному враховують особливості становлення 

електронного урядування. Невиправдано великим є розділ, що 

стосується стану розвитку електронного урядування в Україні. 
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Автори, на жаль, ігнорують вітчизняні нормативно-правові акти 

щодо аналізу політики і вимоги до відповідних документів. У 

ЗКЕУ не наводиться опис множини пропонованих дій або ж 

сценаріїв дій для розв'язання обраних проблем. Враховуючи 

спрямованість книги на широке коло громадян, значним її 

недоліком можна вважати також майже повну відсутність 

тлумачень нових термінів і понять, роз'яснень критеріїв 

структурування проблем та особливостей застосування 

широких термінів у середовищі інформаційно-комунікаційних 

технологій. Обов'язковими елементами таких книг мають бути 

чітка мета документа, основна бібліографічна інформація, 

висновки та список джерел. 
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Implementation of e-governance in modern Ukraine is a 

powerful driver for the EU integration, which provides an active 

boost for harmonizing the process of interaction between 

government authorities, citizens, NGOs, business companies and 

other state authorities in accordance with the European standard. 

The “Green Paper” is a document used by governments in many 

democratic states for declaration and debate over basic directions 

and contents of the state policy in various fields, as well as its 

coordination with the public and business. The article deals with the 

main features of the Ukrainian Green Paper and contents of the 

corresponding state policy. 

Keywords: e-governance, Ukraine, Green Paper, state policy, 

European Union. 

Введение электронного правительства в современной 

Украине является мощным евроинтеграционным фактором, 

который оказывает действенный импульс гармонизации 

взаимодействия органов власти с гражданами, 

общественными организациями, бизнесом и другими органами 

власти в соответствии с европейскими стандартами. Зеленая 

книга – это документ, который используется 

правительствами демократических стран для декларирования 
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и обсуждения основных направлений и содержания 

государственной политики в той или иной сфере, согласования 

их с общественностью и бизнесом. В статье исследуются 

особенности украинского Зеленой книги и направлений 

соответствующей государственной политики. 

Ключевые слова: электронное правительство, Украина, 

Зеленая книга, государственная политика, Европейский Союз. 
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Драгоманова 

ВПЛИВ МИТНИХ ТРАДИЦІЙ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ НА 

ФОРМУВАННЯ МИТНОЇ СИСТЕМИ ВІЙСЬКА 

ЗАПОРОЗЬКОГО НИЗОВОГО (КІНЕЦЬ XVI-XVII СТ.) 

У статті досліджено витоки митної системи Війська 

Запорозького Низового в період XVIXVII ст., та визначено 

ключові впливи на цей процес польсько-литовської та 

гетьманської митних систем. Основна увага приділена аналізу 

особливостей митної системи Запорізької Січі. 

Ключові слова: митна система, Річ Посполита, 

Запорізька Січ, Військо Запорозьке Низове, Б. Хмельницький, 

індукта, евекта. 

Митна система відіграє вкрай важливу роль у політичному 

й економічному житті кожної країни, будучи добре 

збалансованою і налагодженою, вона сприяє розквіту 

зовнішньоекономічних зв’язків і суттєво поповнює скарбницю. 

Це було найактуальнішим для Війська Запорозького Низового – 

унікального військово-корпоративного державного утворення (з 

центром у Запорізькій Січі), створеного в другій половині XVI 

ст. українськими козаками. Адже за відсутності в достатній мірі 

розвиненого землеробства та промислів, Січ була надто 

залежною від імпорту значної кількості товарів (харчів, 
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передусім борошна, зброї тощо). У свою чергу, це вимагало 

наявності значних фінансових ресурсів (за інформацією з 

доповіді Потьомкіна Катерині ІІ від 20 квітня 1776 р., розмір 

січової скарбниці становив 120 тис. крб. [14, с. 372]), левову 

частку яких і приносили митні збори митниць Запорожжя. 

Питання виникнення та розвитку митної системи 

Запорозької Січі має чималий, але досить фрагментований 

історіографічний доробок. Наукове вивчення зародження та 

діяльності митниць Війська Запорозького Низового 

розпочинається вже на початку ХІХ ст. з низки надто 

поверхових не спеціальних досліджень, які були складниками 

загальноісторичних праць. Так, 1822 р. виходить чотиритомна 

праця Д. Бантиш-Каменського («История Малой России»). Це 

була перша наукова праця, де в загальних рисах подано історію 

митної справи Війська Запорозького [1, с. 457–458,460]. 

Першим, хто надзвичайно ґрунтовно підійшов до вивчення 

історії Запорозької Січі загалом і в загальних рисах спробував 

розкрити її митну систему, був видатний статист, археограф та 

історик А. Скальковський (1808–1898 рр.). У своїй 

фундаментальній «Історії Нової Січі» він наголошував, що 

повноцінно розкрити це питання вкрай складно через брак 

джерел, які б дали змогу отримати статистичну інформацію про 

прибутки митниць, перелік і напрямок руху товарів тощо. Тому 

дослідник обмежився інформацією про значення митних зборів 

у житті Товариства та навів кілька витягів з документів про 

розміри надходжень від військових перевозів (що були водночас 

і пунктами митних зборів) у Бугогардівській паланці [15, с. 158]. 

Інший видатний дослідник Запорожжя – Д. Яворницький 

теж спеціально не зосереджувався на розкритті січової митної 

системи. Проте йому вдалося трішки доповнити це питання 

інформацією з віднайдених ним джерел XVIII ст. [25, с. 412]. 

Так, дослідник проаналізував взаємозв’язки торговельної і 

митних справ на Січі, описав прибутки від «мостового» – одне з 

найвагоміших надходжень до січової скарбниці. Справедливо 
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вказав на Переволочанську переправу, як на одну з 

найприбутковіших, і порівняв її з Бугогардівською. Також Д. 

Яворницький віднайшов і ввів у науковий обіг частину 

документів Самарського перевозу [24, с. 7]. 

В останній чверті ХІХ ст. в Києві почав виходити 

історико-етнографічний і літературний часопис «Киевская 

старина», у якому було опубліковано низку статей з історії 

побуту, торгівлі, адміністративно-територіального устрою 

українських козацьких державних утворень. У цих статтях 

міститься багато цікавих фактів з історії митної справи Війська 

Запорозького Низового та Гетьманщини (до 1660-х рр. це були 

складники по-суті єдиної держави). Так, О.М. Лазаревський, 

досліджуючи життєпис одного з митних відкупників, звертає 

увагу на розмір митних зборів з товарів за часів Б. 

Хмельницького [12, с. 6–15]. 

Загалом, вітчизняна історична наука дорадянського 

періоду започаткувала вивчення окремих аспектів історії митної 

справи Запорізької Січі (важливість митних зборів, їх 

взаємозв’язки з торгівлею; фінансовий аспект діяльності 

митниць тощо).  

У період українізації 1920-х – початку 1930-х рр. 

спостерігалося зростання зацікавленості певними аспектами 

історії митної справи, яка, проте, продовжувала розглядатися 

фрагментарно і, головно, акцентувалась на періоді XVIII ст., 

тоді як період XVI–XVII ст. майже не досліджувався через брак 

джерел. При цьому більшість дослідників митної проблематики 

ранньомодерної України за предмет свого дослідження обирали 

окремі аспекти митної системи Гетьманщини (Є. Слабченко, В. 

Романовський, М. Василенко, Н. Нечипоренко та інші). 

Вивчення ж митної справи Війська Запорозького Низового 

спеціально майже не проводилось. Винятком були лише кілька 

праць, а також фрагментарні дослідження митної системи Січі в 

працях покликаних розкрити митну проблематику 
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Гетьманщини. Так, Є. Згоровськийв 1927 р. публікує цікаву 

статтю «Запорозько-російська митна  політика за часів Нової 

Січі», де піддає ґрунтовному аналізу мотиви, перебіг і наслідки 

впровадження російської митної політики на теренах 

запорозьких вольностей. Головний висновок дослідника полягає 

в тому, що такі дії імперської влади підривали економічну 

основу козацької країни, проте були зумовлені ще й 

внутрішньокозацькими суперечками [8, с. 806–810]. Інший 

дослідник економічної історії України Є. Слабченко в контексті 

вивчення торговельно-економічних операцій Гетьманщини 

навів цікаву інформацію про діяльність установ, що займалися 

збором митних зборів на січових землях [16, с. 445, 476]. 

Приблизно тоді ж на Західній Україні впродовж 

19251931 рр. публікується низка статей відомого історика І. 

Крип’якевича під загальною назвою «Студії над державою Б. 

Хмельницького» (пізніше цей доробок ляже в основу праці 

«Богдан Хмельницький», опублікованій 1954 р.). У цих працях 

історик, розповідаючи про фінансову систему Гетьманщини (до 

якої в часи Б. Хмельницького входило й Запоріжжя), наводить 

аналіз гетьманського універсалу від 28 квітня 1654 р., яким були 

закладені основи митної справи країни [10, с. 245–246]. У роботі 

автор докладно зупиняється на біографії першого митного 

збирача країни Євстафія Остаматенка. У статті «Український 

скарб за Богдана Хмельницького» І. Крип'якевич здійснив 

аналіз скарбниці Гетьманщини, її організацію та шляхи 

наповнення. Автор зауважив, що митний збір був одним із 

найвагоміших джерел прибутку [11, с. 73–106]. 

Після проголошення 1991 року незалежності українські 

дослідники нарешті позбавилися необхідності дотримання 

марксистко-ленінської концепції історичного поступу і 

розпочали дослідження на нових теоретичних засадах. Зокрема, 

у дослідженнях історії митної справи та торгівлі почали 

домінувати саме економічні мотиви як вихідні положення. 

Також історія Запорозької Січі перестала бути 
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«напівзабороненою» темою. Проте ще майже чотирнадцять 

років митна справа Запорозької Січі не була предметом 

спеціальних досліджень. Виходили праці з історії митної справи 

України, Гетьманщини тощо, у яких митна справа Війська 

Запорозького Низового розглядалася фрагментарно. Так, на 

межі тисячоліть вийшла праця, яка повністю була присвячена 

історії митної справи в Україні. Її автор В. Чорний намагався 

охопити у своєму дослідженні великий відрізок часу – майже 

1000 років. Проте недоліками цього дослідження є: мала 

кількість використаних архівних та опублікованих джерел, 

слабке опрацювання історіографії й акцентування уваги на 

загальноісторичних подіях [23]. Інший дослідник А. Павлов у 

2002 році опублікував монографію, повністю присвячену 

процесу становлення та розвитку митної системи України від 

найдавніших часів до сьогодення. У ній автор, зокрема, аналізує 

універсал Богдана Хмельницького від 28 квітня 1654 р., що ним 

було запроваджено козацьку митну систему, слушно 

зауваживши, яке величезне значення мав цей документ для її 

подальшого розвитку [13, с. 60, 62]. У 2005 році виходить 

колективна праця «Нариси з історії митної справи та митного 

законодавства України-Руси». У розділі, присвяченому історії 

митної справи Гетьманщини, розглянуто політичний, 

економічний і юридичний аспекти митної системи Війська 

Запорозького, проаналізовано процес втрати митної автономії. 

Дослідник історії митної справи Мицак А.П. в дисертації 

«Становлення і розвиток митного Законодавства на території 

України» здійснила аналіз нормативно-правових актів, що 

регулювали митну справу Гетьманщини [3]. 

І тільки 2005 р. виходить перша праця, предметом 

дослідження якої була саме митна справа Запорозької Січі, 

написана К. Гальським. У ній дослідник детально зупиняється 

на аналізі історичних документів, намагається реконструювати 

митну систему Запорожжя до XVIII ст. Акцентує увагу на 
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значенні митних зборів для життєдіяльності Січі. К. Гальський 

також схарактеризував митну політику російського уряду щодо 

запорізьких вольностей і процес упровадження митної реформи 

1753-1757 рр. [4, с. 174]. 

Загалом, у радянський період митна система Запорожжя 

досліджувалась украй вибірково. Відсутність у дослідженнях 

розгорнутих цифрових показників, отриманих у результаті 

обробки статистичних даних митних звітів, також була властива 

даному етапу вивчення митної тематики. Протягом першого 

десятиліття, яке минуло після відродження незалежної 

Української держави, у вітчизняній історіографії простежується 

невпинне зростання цікавості до історичного минулого нашої 

країни, зокрема – козацького періоду. З’являється низка 

ґрунтовних монографічних досліджень історії митної справи 

України та дослідження К. Гальського про митну справу 

Запорозької Січі, які характеризувались активним залученням 

як наукового доробку попередників, так і розширенням 

опрацьованої джерельної бази. Ці праці, маючи подекуди 

суттєві недоліки (відсутність теоретичного осмислення, 

ігнорування загальної економічної теорії, суто позитивіський 

підхід до дослідження, плутанина в датах, фрагментарність 

викладу інформації тощо), тим не менш активізували наукову 

розробку цієї теми. 

Митна система Запорозької Січі, що остаточно 

оформилась лише в середині XVIIІ ст., базувалася на основах, 

закладених ще Б. Хмельницьким 28 квітня 1648 року [22, с. 142-

143]. Останній, у свою чергу, використав стару польсько-

литовську модель. З огляду на це вважаємо за необхідне 

насамперед схарактеризувати митну систему, що діяла на 

українських землях напередодні 1648 року.  

Із середини XIV ст. більшість українських земель 

перебували у складі Великого Князівства Литовського, а від 

1569 до 1648-го – Речі Посполитої. Саме тоді були закладені 
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основи митної системи українських козацьких державних 

утворень[9]. 

Однією з перших на українських землях оформилась 

литовська модель митної системи. Забігаючи наперед 

зазначимо, що вона набула найдовершенішого вигляду й була 

кодифікована в Литовських статутах. У XV–XVI ст. на землях 

ВКЛ порядок і розмір мит на кожній митниці встановлювався 

відповідно до місцевих особливостей (насамперед 

враховувалося місцеве звичаєве право [7, с. 400, 531]). Також 

характерною рисою тогочасної митної системи була наявність 

нерівних ставок оподаткування, що залежала, зокрема, і від 

релігії купця, наприклад у литовських володіннях на товари 

торгівця-мусульманина накладалось мито майже вдвічі вище, 

ніж на торгівця-християнина, натомість у Туреччині ситуація 

була з точністю до навпаки [20, с. 204–206]. 

На митне законодавство ВКЛ також суттєво вплинула 

боротьба литовсько-руської шляхти за митні привілеї [18, с. 63–

64]. Зрештою, митні відносини у ВКЛ були врегульовані Третім 

Литовським Статутом 1588 р. [19]. 

Безпосередньо митна служба у ВКЛ складалась із системи 

митних округів, які оперезували з усіх боків кордони держави. 

Великі князі здебільшого віддавали їх на відкуп. Центром такої 

округи була митна комора (головна митниця), розташована в 

найбільшому місті. На кордоні, або на «гостинцях», у 

господарських і приватновласницьких маєтках стояли 

прикомірки, тобто відділення головної митниці. У містечках і 

селах були пости, де «лежала» митна варта. На українських 

землях у складі ВКЛ існувало три такі округи з центрами в 

Луцьку, Володимирі й Києві [7; с. 534–535]. 

На відміну від ВКЛ, у Польському королівстві зібрання 

законів так і не було створене. Найважливіші питання в усіх 

сферах тут регулювалися сеймовими постановами – 

конституціями [9; с. 228]. Крім того, тут шляхта значно раніше, 
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ніж у ВКЛ, домоглася великих привілеїв щодо несплати мит. 

Так, уже 1496 р. шляхта набула права не сплачувати мита при 

експортуванні продукції своїх господарств і при імпорті товарів 

на власні потреби [6, с. 78–79]. Також сеймові конституції 

підтверджували надані раніше містам права складу та дороги, 

якими мали пересуватися купці. 1565 р. була введена 

конституція Пьотрковську сейму, яка стала основою для 

застосування права складу в межах Польського королівства, а з 

1569 р. – усієї Речі Посполитої [2, с. 82]. 

1633 р. Сейм, намагаючись упорядкувати стягнення мита, 

встановив в Польській короні чотири митних центри: Люблін, 

Львів, Краків і Познань [5, с. 55]. 

Організація митної служби на українських землях Речі 

Посполитої базувалася, зокрема, на сеймовій конституції 1643 

р., за постановами якої були засновані митниці («комори») в 

прикордонних містах українських воєводств: Ніжині, Ромнах, 

Гадячі, Конотопі, Кременчуці, Батурині, Лоєві, Любечі, Острі, 

Чорнобилі, Чернігові, а також у Києво-Печерському монастирі 

[9, с. 237]. А для того, щоб купці не оминали встановлених 

митниць і не уникали сплати мита, широко застосовувався 

дорожній примус [5, с. 32] та право складу [21, с. 342]. При 

цьому в порушників товар конфісковували і порівну 

розподіляли між державним скарбом і митником, який впіймав 

порушника [9, с.241]. Аналогічну норму згодом використає й 

гетьман Богдан Хмельницький в універсалі від 28 квітня 1654 р., 

яким буде засновано митну систему Української козацької 

держави – Війська Запорозького [22, с. 142-143]. 

Напередодні Української революції митний збір складався 

з евекти – податку з товарів, які вивозилися за межі країни, та 

індукти – податку з ввізних товарів. При сплаті евекти іноземні 

купці платили спершу 4%, а згодом 2% від вартості товару. 

Місцеве купецтво сплачувало вдвічі менше –  2 і 1%. За даними 

І. Крип’якевича, евекту стягували в містах, з яких товар 

вивозився. Індукту було запроваджено 1643 р. і вона становила 
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2%. Сплачували цей податок як місцеві, так і закордонні купці, 

причому стягували індукту при в`їзді до меж країни в 

прикордонних «коморах» [11, с. 89]. 

Отже, побіжний аналіз митної системи ВКЛ і Речі 

Посполитої засвідчує, що в цих країнах протягом кінця XV й 

XVI століть відбулося юридичне оформлення й фактичне 

становлення дієвої митної системи. Її характерними рисами 

були: 1) здебільшого фіскальний характер, лише у виняткових 

випадках митна система використовувалась як регуляторний 

інструмент; 2) існування як прикордоннх, так і внутрішніх 

митниць (комор); 3) наявність великої кількості різновидів 

митних зборів, головними з яких були індукта – мито на ввізні 

товари й евекта – мито на вивізні товари; 4) застосування 

відкупної системи, яка дозволяла урядам за короткий час 

одержати великі кошти, але при цьому породжувала масштабні 

зловживання відкупників. У подальшому, багато з 

вищеперелічених елементів буде використано гетьманом 

Богданом Хмельницьким при створенні й розвитку митної 

системи Гетьманщини та Запорозької Січі.  

Після 1648 р. і до 1654 р. митна система Гетьманщини не 

була внормована спеціальними нормативно-правовими актами. 

У дійсності продовжувала діяти за інерцією стара ще литовсько-

польська митна система, усі прибутки від якої надходили до 

Військового скарбу і керував нею безпосередньо сам гетьман. 

Проте навесні 1654 р. загострилося питання про джерела 

фінансування козацької армії [17, с. 110–114], адже нова війна з 

Річчю Посполитою вимагала негайного залучення війська, але 

ні Гетьманщина, ні її союзник Московське царство не мала 

коштів на оплату постійного 60 тис. козацького війська [10, с. 

215]. За таких умов гетьман вдався до традиційного кроку –  

віддав митний збір на відкуп, що дозволило швидко збільшити 

прибуткову частину державного бюджету. Але універсал від 28 

квітня 1654 р. не просто констатував цей факт, він кодифікував 
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митну справу Гетьманщини й dejure її заснував. Текст 

універсалу ліквідував низку пільг іноземних купців і запровадив 

перший митний тариф [22; с. 142-143]. 

Важливо, що українські товари при цьому митом не 

обкладалися, а це говорить про те, що митна політика Б. 

Хмельницького створювалася на засадах меркантилізму – 

найпоширенішій у тогочасній Європі економічній політиці. 

Універсалом гетьман зобов’язав військовослужбовців сприяти 

праці дозорця та його факторів, як називали безпосередніх 

збирачів митного податку: «А ежели б которые [купці – Б.А.] 

сопротивлялись оному… дозорцы нашему, або факторам его, и 

повинности звыклой отдавать не хотели, таких приказуем 

полковником, сотником, атаманом карать, и во всем дозорци 

нашему упомочнимбыти, иначею не чинячи под строгим 

каранием войсковым» [22, с. 142–143]. Кожен закордонний 

купець мав платити мито у Військовий скарб. Завідував цим 

військовий екзатор – митний збирач. Інакше його ще називали 

дозорець: «…дали мо в дозор екзакциюскарбовую…» [22, с. 

142–143]. Зазвичай екзатор виступав також відкупником, або як 

його тоді низивали, орендарем цього збору [11, с. 101]. Про це 

свідчить сучасник П. Алепський: « Хмельницький віддає в 

аренду всі цлові збори на границях своєї держави… яловим по 

борцям» [12, с. 36].  Орендар викупляв збір на рік уперед, 

сплачуючи всю зумовлену суму повністю. Користь від цього 

мала як держава, так і відкупник [11, с. 36–37]. Цим універсалом 

Б. Хмельницький призначає першим військовим екзатором Г. Є. 

Остаматенка. 

Загалом універсал гетьмана Богдана Хмельницького 

охоплює різні боки митної справи. Відсторонюючись від власне 

збирання мита, що вимагало залучення великої кількості 

службовців, уряд покладав цю справу на надійних людей. 

Водночас наголошувалося, що сплата мита має державну 

важливість і тому військові зобов’язувалися допомагати в цій 

справі дозорцям. Усі старі пільги, надані купцям, були 
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скасовані, «абы и найменшой ущербок скарбови нашому 

Войсковому не был» [22, с. 142–143].  

Загалом, коли з 1660-х рр. Запорозька Січ фактично вийде 

зі складу Гетьманщини, багато аспектів з польсько-литовської 

моделі та нововведень Б. Хмельницького буде використано 

запорожцями при формуванні власної митної системи. При 

цьому будуть враховані місцеві особливості, пов’язані з 

мілітаризованим характером Січі і її корпоративною 

структурою розподілу прибутків. Довершеного вигляду власне 

січова структура митної системи на Запоріжжі набуде в 

середині XVIII ст. (напередодні російської уніфікаційної 

реформи 1753–1757 рр.). Її опис, на основі документів січового 

архіву, зробив академік Є. Слабченко. Він зазначав, що на Січі 

існувала чітка структура митної системи, керована Кошем, на 

місцях нею опікувалися паланкові і призначені на перевози 

полковники, яким підпорядковувалися працівники митниць – 

шафарі, писарі та писарчуки. Ставка митного збору, як і в часи 

Б. Хмельницького, становила 2% і була однією з найнижчих у 

Східній Європі (це сприяло розквіту транзитної торгівлі). Окрім 

цього, купці мали сплачувати спеціальні суми та надавати певну 

кількість товарів т.зв. «подарунок», які збиралася, крім 

основного мита, на утримання адміністрації Січі (борошно,  

горілка, вино, мед, порох). 

Отже, Запорозька Січ, будучи унікальним державним 

утворенням українських козаків, упродовж своєї історії  

випрацювала свою митну систему. Вона була базована на основі 

синтезу старої польсько-литовської моделі організації збору мит 

і на реформованому її варіанті (запровадженому 

Б. Хмельницьким у квітні 1654 року), з урахуванням місцевих 

особливостей. При цьому було збережено низьку 2% ставку 

митних зборів, відання яких Кіш доручив паланковим та 

призначеним на перевози полковникам, які й здійснювали 

безпосереднє керівництво над персоналом митниць (шафарем, 
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писарем і писарчуками). Вважаємо, що з огляду на недостатнє 

дослідження митної системи Запорозької Січі доцільним є 

продовження її вивчення. 
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The article explored the origins of customs system 
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В статье исследованы истоки таможенной системы 

Войска Запорожского Низового в период XVI-XVII ст., и 

определены ключевые влияния на этот процесс польско-

литовской и гетманской таможенных систем. Основное 

внимание уделено анализу особенностей таможенной системы 

Запорожской Сечи. 

Ключевые слова: таможенная система, Речь Посполитая, 

Запорожская Сечь, Войско Запорожское Низовое, Б. 

Хмельницкий, индукта, евекта. 
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ПІВНІЧНО-СХІДНИЙ НАПРЯМОК ЗОВНІШНЬОЇ 

ТОРГІВЛІ ПОДІЛЛЯ В XV – І ПОЛ. XVII СТ. 

У статті розглядається торговельно-економічні зв’язки 

Подільської землі з Московщиною, ВКЛ, ганзейським містом 

Гданськ. Розкрито характерні риси та складники цього 

торговельного шляху в контексті євро-азійського простору. 

Ключові слова: Поділля, торгівельний шлях, Ганза, 

пушнина, контрагент. 

Подільський регіон у досліджуваний період був доволі 

нестабільний за своїм розвитком. Однак економічний розвиток 

ніколи не зупинявся. Ф. Бродель вважав, що економіка це дві 

великі зони: виробництво й споживання [1, с. 9], але варто 

також пам’ятати і про транзит та обмін як важливий складник 

ринку. Ці аспекти, притаманні минулому, знайшли 

відображення в сучасній повсякденності України, що зумовлює 

актуальність даної теми. При розгляді генезису, еволюції 

розвитку економічного простору Центрально-Східної Європи не 

варто обмежуватися локальною територією. Необхідно 

простежити внесок усіх регіонів і розкрити індивідуальні 

особливості кожного з них. Для нас такою територіальною 

одиницею українських земель є Поділля. 

В історіографії у питання розкривалося дотично. Серед 

дослідників, які займалися цією тематикою, варто назвати таких 

істориків, як Грушевський М. [2], Кісь Я. [3], Лесников В. [4], 

Петров М. [5], Сидоренко О. [6] та інші. Метою даного 
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дослідження є спроба розкрити місце та значення Поділля в 

торгівлі північно-східного регіону Європи. 

Маючи стратегічне географічне розташування, Поділля 

впродовж усього часу свого існування володіло торговельними 

шляхами, які проходили між містами й державами. За 

допомогою цих життєво необхідних економічних артерій 

здійснювався і розвиток регіону загалом. Одним із них був 

північно-східний вектор, а передусім торговельні зносини з 

Великим князівством Литовським і Московською державою, а 

також містами, які входили до складу Ганзейського 

економічного союзу. Подільські міста стали місцем обміну між 

купцями країн Леванту і далекої півночі. Помітне місце серед 

усіх українських міст посідали Кам’янець і Луцьк, котрі 

сполучали Схід, Крим, Молдавію з литвинами та московитами 

[7, с. 135]. 

Литовсько-польський період української історії 

характеризується певними змінами, що відбулися в організації 

торговельного процесу. Так, в економічному житті суспільства 

починають виникати спеціалізовані латифундії, розвиваються 

цехи й утворюється інститут перекупництва. Купці також 

почали розділятися на тих, що ведуть торгівлю з іноземними 

державами, і тих, хто торгує з різними містами в середині 

держави. Усе це стає причиною збільшення кількості торгів і 

ярмарків у містах [7, с. 136]. Поділля також мало розгалужену 

систему торговельної діяльності, починаючи від міст-агентів у 

Польщі і закінчуючи містами Леванту. Тому при бажані 

потрапити до земель Орієнту торгівці, через різні обставини 

змушені були їхати Подільською землею.  

У досліджуваний період однією з проблем ведення 

торговельної діяльності була проблема комерційних 

магістралей. М. Грушевський писав, що «… важкими кайданами 

торгівлі й промисловості була середньовічна система 

регламентації, фіскалізму й привілеїв, а саме: система 

примусових доріг, примусових станцій, складів, що заковували 
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торгівлю у мертву вікову систему комунікацій… силоміць 

примушуючи купця продавати свій товар серед транзитної 

дороги… зводячи комунікаційних рух до  

мінімуму…» [2, с. 73]. Схожа проблема була притаманна 

Подільській землі. У своїй боротьбі за лідируючі позиції зі 

Львовом польський король часто змушував до руху тими чи 

іншими шляхами, навіть якщо вони були невигідними для 

торгівельного люду. Прикладом цього слугує грамота 1526 р., у 

якій король наказував кам’янецькому старості аби той не пускав 

купців ходити з Кам’янця до Литви і назад з «поминеннєм» 

львівського складу [2, с. 46–47]. 

Тому не дивно, що подільські місцеві урядники не 

виконували дані накази, а сприяли тому, щоб і надалі купці 

вільно рухалися через їх землі як у північному, так і у 

зворотному напрямку, досягаючи Стамбула. 

У більшості випадків економічна співпраця із землями 

північного сходу відбувалася сухопутними і річковими 

шляхами. Через Поділля проходило декілька доріг, якими 

рухали волоські, турецькі, московські купці до Великого 

князівства Литовського і Москви. Серед них були такі: 

Брацлав – Буки (на Гнилому Тікичу) – Біла Церква – Київ [8] 

(саме цим шляхом свіго часу подорожував з Москви монах 

Зосима) [10, с. 86]; Вінниця – Паволоч – Біла Церква – 

Васильків – Київ [8]; східна дорога або соляна йшла з 

галицького підгір’я (Коломия) через Бар (Рів) до Києва. У Барі 

сплачувалося соляне мито, також Люстрація 1564 р. повідомляє, 

що цією дорогою також рухали волоські купці до Білої Русі (або 

взагалі у північні землі) і сплачували 90 золотих [2, с. 46]. Київ 

був тим вузловим містом, яке річковою артерією поєднувало 

українські землі з Новгородською та Псковською республіками, 

Тверським князівством, Смоленщиною, Брянщиною [8]. 

Другою дорогою, якою користувалися подільські та 

іноземні купці, щоб дістатися північних – південних земель, був 
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шлях через землі Великого князівства Литовського. Помітне 

місце тут посідав Луцьк, до якого можна було потрапити двома 

шляхами. Перший з них ішов через Тернопіль – Вишнівець – 

Кременець – Дубно. Інша дорога вела Шаравки і з’єднувалася з 

Кучманським шляхом, далі через Чорний Острів і до Вишнівця 

[5, с. 283]. Саме через Володимир і Луцьк до Кам’янця-

Подільського йшли транзитні шляхи від Польщі, Литви та 

північноруських земель [7, с. 137]. Не менш активну позицію у 

цій торгівлі займали білоруські ринки ВКЛ Пінськ, Мінськ, 

Слуцьк. Товари з білоруських міст в основному доставлялись 

водними артеріями до Луцька, далі суходолом потрапляли на 

місцеві ярмарки і торги [10]. Можемо допустити, що вони також 

досягали меж Подільської землі, використовуючи широку 

систему співробітництва між собою. До міст, які посіли місце в 

торгівлі півночі з півднем, окрім названих центрів, були і такі 

міста, як Друцьк, Вітебськ, Великі Луки, Новгродок, Вільно, 

Полоцьк [9, с. 87–89].  

Окрім сухопутних шляхів, міжнародний торговельний обіг 

проводився річковими артеріями, такими, як Західний Буг 

(басейн Вісли). Саме за допомогою них українські землі 

поєднувались із Балтійським морем і містами Ганзи.  

Одним із міст Поділля, через який проходив важливий 

міжнародний торговий шлях, був Меджибіж. У своїй статті С. 

Степончук стверджує, що на ділянці Верхнього Побужжя у 

районі Меджибожа був міжнародний «гостинець». 

Підтвердженням цього слугує опис кордону між ВКЛ та 

Короною Польською 1545 р., а також значна кількість архівних 

матеріалів. Так, автор вважає, що одним краєм шлях виходив з 

Північної Європи (знайдені німецькі товарні пломби та гроші), а 

південний напрям доходив до турецького міста Ізнік (відшукані 

фрагменти кераміки з розписом у стилі «halic», що вироблявся 

майстрами сходу в XVI ст.) [11]. 

У XV–XVII ст. подільські купці, а також іноземні купецькі 

гільдії, які проходили через Поділля, вели активну торгівлю з 
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Московською державою. Люстрація кам’янецького староства 

1565 р. повідомляє, що «…мито береться з купців, як з тих, які 

від Турок до Москви, і до Литви, як до Львова їздять, пану 

Вілковському 600 золотих у польській лічбі, за куф мальвазію 

50 злотих, за пів каменю перцю 10 злотих…» [12, с. 169]. Дані 

мита викликали невдоволення львівського купецтва, тому вони 

продовжували домагатися від короля врегулювати це питання 

на їхню користь, тобто змусити, щоб потік купців до Польщі, 

Литви та Московської держави йшов через Львів. У квітні 1527 

р. Сигізмунд І виніс рішення, згідно з яким забороняв купцям 

переїзд через Кам’янець з Туреччини і Волощини до Литви і 

Московії та з Литви і Московії до Волощини і Туреччини, а 

також іншими незаконними шляхами, минаючи львівський 

склад. Водночас король наказав усім бурмистрам і старостам 

руських і подільських міст і містечок, а також майбутнім 

кам’янецьким старостам затримувати і конфісковувати товари 

тих купців, які порушували королівські привілеї [5, с. 292]. 

У більшості випадків з московських земель везлися такі 

товари: шкіри, хутра, червона юфть, хутра білок, соболів, 

куниць, горностаїв, норок, лисиць, сідла, уздечка та інші 

частини кінських приборів, холст, крашнина, «рибій зуб» та ін. 

[5, с. 292; 9, с. 107–108; 2, с. 16]. У свою чергу, у протилежному 

напрямку направлятися: дорогі товари зі Сходу (турецькі 

килими, шовк і вироби з нього, різні тканини, прянощі, вина, 

кінські обладунки, фарби, «ляк», клей, камка шамська, куфтир, 

байберка), зерно, мед, віск, сіль, солона риба, деревина, 

дорогоцінне каміння, перли, металеві вироби, різні жіночу 

прикраси та ін. [5, с. 293; 10]. Українські землі між Дністром, 

Південним Бугом і Дніпром слугували дорогою з Молдови-

Валахії до Москви через Брацлав, Вінницю, Корець, Дубровицю 

і Пінськ [13, с. 63, 64-65]. 

Джерела повідомляють, що московські товари в 

кам’янецьких торговельних операція мали велике значення. Так, 
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вірменським судом 23 липня 1579 р. розглядалася справа проти 

кам’янецького міщанина Султана, який готовий був сплатити 

борг товаром, а саме: московські сіро-бурі песці і хна [5, с. 292–

293]. Більшість товарів, які експортувалися до північноруських 

земель, також завозилися на ринки Великого князівства 

Литовського. Подільські купці активно використовували 

Волинь для доставки власник товарів. Так, судова справа 

кам’янецького купця Матвія Михайловича проти лендвійта і 

лави міста Володимира, зведена 1643 р. це підтверджує [5, с. 

291]. Серед литовських міст, з якими здійснювалась активна 

співпраця, було місто Вільно. У судових кам’янецьких актах 

воно згадується під 1520, 1547, 1627 та 1632 рр. Наприклад, 

1627 р. купці з Кам’янця, Вільнюса і Туреччини, об’єднавшись і 

закупивши товари в Туреччині, здійснювали товарообмін ними 

в Яссах, Кам’янці і Вільнюсі. 1632 р. з Константинополя і 

Мессіни (Греція) до Кам’янця повернувся караван купців, до 

складу якого входили і купці з Вільнюса [5, с. 291]. 

Особливістю Вільно було те, що це місто виникло в доволі 

зручному місці – на торговельному шляху із Східної Пруссії і 

Польщі у Велике князівство Литовське [14, с. 121]. ВКЛ, так, як 

і Подільська земля, виконували роль посередника в міжнародній 

торгівлі. Це змушувало кам’янецьких купців відвідувати це 

місто для здійснення своїх торговельних операцій і заключати 

нові домовленості з купцями з різного світу. Цьому всьому 

також сприяла широка система білорусько-литовських ярмарків 

і торгів. 

Концентрація населення в містах Західної Європи 

викликала зростання попиту на продукти сільського 

господарства і промислів. Неухильне підвищення ціни на ці 

товари не лише на внутрішньому, а й на зовнішньому ринку 

сприяли зростанню східноєвропейського експорту і 

поступовому перетворенню його на одну з найважливіших 

галузей зовнішньої торгівлі міст півночі, а насамперед через 

Гданськ [6, с. 48–49], якому відводилася роль основного 
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торгового посередника між Західною Європою та українськими 

містами [10].  

Місто Гданськ (Данциг) було одним із ключових міст 

ганзейського економічного союзу. Після підписання Другого 

Торнського миру 1466 р. між Польщею та Німецьким Орденом 

у руках Гданська зосередилася майже вся заморська торгівля. 

Казимир IV надав місту низку привілеїв: повне самоврядування, 

дозвіл карбувати власну монету, гостьове право, дозвіл на 

відкриття та закриття порту і на утримання берегової охорони. 

Король також зобов’язувався не зводити в межах міста будівлі 

та засновувати поблизу нові міста, аби цим не створити 

імовірних конкурентів [15, с. 225].  

Тому саме це місто стало приваблювати сюди торгівців як 

із Поділля, так і з інших куточків Центрально-Східної Європи. 

Так зерно з Подільського воєводства йшло через Західний Буг і 

Віслу до Балтійського моря (Гданська) і далі в західні країни [3, 

с. 83]. Також туди експортувалося збіжжя, переганялися череди 

волів, поставлялися попіл, поташ та інші лісові товари [10]. 

Митні записи Львова – одного з міст, через яке пролягала 

дорога до Данцига, повідомляють, що серед товарів з Кам’янця і 

Поділля, які потрапляли на ринки Польщі, були великі гурти 

волів, коней, овечі і волячі шкури, віск, мед, риба, «коріння», 

лій, збіжжя, опончі, чистий шовк, різні вироби шовкової і 

вовняної тканини (пояси, тасьма), родзинки [5, с. 288]. 

Поділля славилося своїм тваринництвом, тому одним із 

найпопулярніших товарів, що надходив до міст Ганзи, були 

воли. Їх продавали великими партіями на ринках Центральної 

Європи. Значну кількість цих тварин феодали отримували як 

повинності – «волова данина» – від селян і міщан. Здебільшого 

їх купували на численних волових ярмарках у Барі, Вінниці, 

Кам’янці, Галичині, Снятині, Коломиї та інших містах. Так, 

1532 р. вінницький купець Мішель, який мав коронний 

привілей, купив у Молдавії 2 тис. волів [3, с. 83].  
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Старі волові шляхи проходили з Молдавії та Західного 

Поділля через Снятин, Коломию, Галич, Рогатин, Бібрку, Львів, 

Вишню, Мостиське, Перемишль, Ярослав і далі до міст Західної 

Польщі. Другий основний воловий шлях завдовжки 900 км 

пролягав від Поділля – через Теребовлю, Поморяни, Гологори, 

Буськ, Белз, Замостя, Красний Став, до Гданська. Волів 

продавали на ярмарках численних прикордонних міст західної 

Польщі купцям міст Бранденбургії, Саксонії, Турингії, 

Ляйпціга, Дрездена та ін. Конституція ще 1524 р. встановлювала 

волові ярмарки в прикордонних містах Кпепіце, Бжег, 

Сьвідніца, Щрем [3, с. 84]. Так, молодого вола на Поділлі і в 

Кам’янці можна було купити за 2 злотих, а за добре доглянутого 

– платили 3 копи грошей кам’янецької монети [5, с. 289]. 

Експорт худоби в цей час досяг такого рівня, що митна служба 

почала відчувати труднощі у здійсненні контролю за цією 

торгівлею. Адміністратор державних мит князь Януш 

Острозький повідомляв 1615 р. короля, що з Київщини, Волині і 

Брацлавщини волів женуть «різними і незвичайними шляхами, 

митні комори і прикоморки... обминають» [16, с. 12].  

Позитивним для кам’янецьких купців був привілей 

підписаний Сигізмундом Старим 1515 р., згідно з яким торгівці 

могли вільно довозити товари на ринки всієї Польщі без сплати 

мита, а також деякі інші пільги щодо їх перевезення. Цей 

привілей був підтверджений Сигізмундом ІІ Августом у 1553 р. 

Цьому посприяло важке становище міста Кам’янця після восьми 

місяців облоги волоськими військами [5, с. 287]. Тому не дивно, 

що саме на цей період припадає розквіт подільської торгівлі. 

Однак у більшості випадків худобу гнали шляхтичі, вони не 

платили жодного митного побору і не прив’язувалися до 

жодного ярмарку, а доходили зі своїм товаром до закордонних 

міст, де їх товар купували іноземні купці. Так, весною і влітку 

1607 р. з Поділля і Брацлавщини через Теребовлю переганялося 

близько 6 тис. волів [2, с. 177]. 
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У XVI ст. у зовнішній торгівлі Поділля з Польщею значне 

місце посідала деревина і продукти деревообробних промислів. 

Незважаючи на те, що першість у цьому виді торговельної 

діяльності займали волинські купці, все ж таким подільські 

купці також активно вивозили лісове збіжжя до Польщі, а 

насамперед Гданська [5, с. 288]. У другій половині XVI ст. 

активно вивозилося лісові товари до даного міста з численних 

маєтків князів Острозьких. Так, у квітні 1583 р. київський 

воєвода Костянтин Острозький продав у Гданську 2 ком’яги 

попелу і 5 ком’яг жита з волинських володінь, а з інших 

волинських і подільських маєтків – 9 ком’яг попелу і 2 ком’яги  

жита [16, с. 13]. Серед цих товарів у 50–60-ті рр. XVI ст. 

найбільшого попиту набрав попіл. У люстрації кам’янецького 

староства 1570 р. зазначалося, що в старостві «було перед тим 

чимало лісів для палення попелу і роблення різних лісових 

товарів, але тепер для попелу вже дерева майже нема зовсім, 

лише до роблення ванчосу й клепок можна б ще дещо знайти» 

[16, с. 288]. 

Великий попит на ринках Західної Європи мав поташ, що 

використовувався у виробництві тканин, скла, мила, паперу, 

вибілювання полотен і бавовнях тканин. Європейські джерела 

XVI ст. пишуть: «Поташ є товаром дуже великого значення, це є 

деревина придатна для різноманітного використання, особливо 

для корабельного виробництва, а також ванчос, що 

відзначається надзвичайною міцністю» потрапляли з Гданська 

через Нідерланди навіть до Італії [6, с. 49; 3, с. 83]. 

Одним із важливих аспектів ганзейської економічної 

діяльності XV ст. була торгівля хутром. Прикладом слугує 

аналіз діяльності торговельного дому Фекінгузенів, а передусім 

їх торговельні книги і ділова переписка. Основними 

організаторами даного дому були брати Гільдебранд і Зіверт, які 

вели активне співробітництво, починаючи від міста Новгорода і 

закінчуючи Брюге та Лондоном [4, с. 62]. Джерела дозволяють 
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скласти детальну номенклатуру хутра. Так, у переписці і 

торговельних книгах фірми Фекінгузен зустрічається подільське 

хутро – «podolsches werk». Однак слово «werk» 

протиставляється і може означати будь-яке хутро, взагалі 

пушнина, але безсумнівно, слово це має і вужче значення [4, с. 

65]. 

Головними контрагентами дому Фекінгузен були міста 

Данциг (Гданськ), Рига, Ревель, з яких присилалася пушнина [4, 

с. 72]. Так, у період з 1418–1421 рр. з Данцигу вийшло 3 тис. 

««podolsches werk», вартістю 126 марок у прусській валюті. 

Литовського товару було вивезено 9163 штуки, що коштувало 

469 марок, це було пов’язано з географічним розташування 

Поділля та його близькістю до даного порту. Усього було 

відправлено 37827 шкур, що майже в 3 рази менше, ніж за 

попередній період [4, с. 75]. Данциг був центром торгівлі 

хутром не тільки для свого «хінтерлянда», але сюди привозять 

товар і з інших районів. Таким є «мазовецький товар», 

«угорський товар», «фінський товар» і «шведський товар» [4, с. 

81]. Можемо допустити, що ганзейський порт балтійського моря 

не лише приймав подільську деревину і волів, а й був місце 

збуту пушнини, що раніше не піднімалось істориками. Товари, 

які потрапляли до Гданська розходилися по всій Європі. Так, 

1460 р. місто відвідало 11 голландських торгівельних кораблів, 

1475 р. – 160, 1530 р. – 235, 1583 р. – 1015. У 1557–1600 рр. 

через Зунд і Гібралтар до берегів Іспанії, Португалії та Італії 

прибуло 781 судно з Гданська [15, с. 306, 308]. 

Таким чином, північно-східний напрям подільської 

торгівлі використовувався доволі активно. Так, були 

налагоджені активні зв’язки з Московщиною та містами 

Великого князівства Литовського, куди направлялися не лише 

місцеві, але й східні товари. Окреме місце належало торгівлі з 

економічним союзом півночі, який ставав метою для багатьох 

комерційних груп середньовіччя, серед них і купців з Поділля. 

Уся зовнішня торгівля служила інтересу транзиту, здобуваючи 
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цим також і великі запаси товарів для внутрішнього ринку, що 

дозволяло Подільській землі залишатися конкурентною 

одиницею, перебуваючи на прикордонні зі степом.  
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The article deals with trade and economic relations Podolsk 

land of Muscovy, VKL, Hanseatic City of Gdansk. Reveals the 

characteristics and components of the trade routes in the context of 

the Euro-Asian space. 

Keywords: Podolia, trade routes, Hansa, pushnyna, 

contractor. 

В статье рассматриваются торгово-экономические связи 

Подольской земли с Московией, ВКЛ, ганзейский город Гданьск. 

Раскрыты характерные черты и составляющие этого 

торгового пути в контексте евро-азиатского пространства. 

Ключевые слова: Подолье, торговый путь, Ганза, 

пушнина, контрагент. 
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ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ 

АНТИДИСКРИМІНАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА США 

ЗА ЧАСІВ ПРЕЗИДЕНТСТВА ДЖ. КЕННЕДІ ТА 

Л. ДЖОНСОНА 

У статті робиться спроба визначити історичну 

необхідність та актуальність основоположних документів 

антидискримінаційного законодавства часів президентсва 

Дж. Кеннеді та Л. Джонсона, прийнятих в апогей руху за права 

афроамериканського населення США у 60-х роках ХХ ст. 

Аналізується вплив законодавчих актів на остаточне 

оформлення нового політичного курсу щодо з’ясування расового 

питання.  

Ключові слова: антидискримінаційне законодавство, 

афроамериканці, расові проблеми в США, Закон про 

громадянські права 1964 р., «позитивна дискримінація», 

Л. Джонсон, М.Л. Кінг, Дж. Кеннеді. 

За останні 50 років американське суспільство значно 

просунулось у з’ясуванні одного з найболючих 

внутрішньополітичних питаннь – проблеми расових і 

міжетнічних відносин. Афроамериканське населення є другим 

за величиною етносом у США [1], тому завжди відігравало 

важливу роль у житті країни. Надактивністю воно відзначилось 

у 1960-х роках – під час апогею руху за громадянські права. 

Його наслідком стало досягнення юридичного повноправ’я із 
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білим населенням. Проте лише подальший захист 

афроамериканцями задекларованих норм і кардинальна зміна 

внутрішньополітичного урядового курсу стала запорукою 

втілення фактичного рівноправ’я. Це стало позитивним 

прикладом розв’язання міжетнічних проблем у 

багатонаціональній країні.  

Україна є поліетнічною державою, яка історично 

перебувала під впливом різних соціокультуних процесів. Це 

спричинило наявність низки нерозв’язаних внутрішніх проблем, 

що формувались уродовж багатьох десятиліть, але найболючіше 

дали про себе знати лише тепер. Тому досвід провідної світової 

країни – США – у розв’язанні власних міжетнічних проблем 

може стати в нагоді у подоланні подібних суперечностей в 

Україні. 

Метою статті є оцінити рівень суспільної необхідності та 

історичиної нагальності прийнятих за президентства 

Дж. Кеннеді та Л. Джонсона антидискримінаційних 

законопроектів. А також проаналізувати їх відповідність 

суспільним запитам і реальний вплив на зміни в положенні 

афроамериканського населення у 60 – 70-х роках ХХ ст. 

(передусім з точки зору їх історичної ролі у виокресленні 

нового політичного курсу щодо  подолання расових проблем у 

США). 

Джерельну базу дослідження можна поділити на дві групи. 

Перша представлена основними федеральними 

антидискримінаційними юридичними документами: Закон про 

громадянські права 1964 та 1968 років, Виборчий закон 1965 р., 

Указ президента №11246 «Про рівні можливості праці» 1965 р. 

та інші. До другої категорії нами було зараховано виступи 

темношкірого лідера М. Л. Кінга та чинного президента США 

Б. Обами. 

Історігографічна база представлена працями іноземних, 

передусім американських, дослідників як із загальноісторичних, 
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так і з конкретних суспільних та етнічних проблем (К. Колман, 

Д. Фрам, Р. Фаллінвайдер, Дж. Фрідман, [2; 3; 4; 5], а також 

казахської дослідниці Б. Єсенкулової (переважно, расово-

правова проблематика) [6]. Проблема міжрасових відносин у 

США піднімалась також і російськими дослідниками в 

контексті політичної та етнічної історії США. Насамперед, слід 

звернути увагу на праці російських науковців РАН 

(Е.Л. Нітобург [7; 8], О.П. Мармілова [9], А.Г. Тимошенко, 

Є.І. Косенко [10]). В українській історичній науці 

афроамериканська проблематика поки що не знайшла 

належного висвітлення. 

Багаторічна сегрегація та дискримінація афроамериканців 

у всіх сферах суспільно-політичного життя спричинила в 

середині ХХ ст. широкий рух протесту, метою якого було 

припинення расового поділу та забезпечення темношкірим 

рівного положення із білими в американському суспільстві. 

Одним із болючих питань була дійсна відсутність в 

афроамериканців права на волевиявлення. Незавжаючи на 14-ту 

(1868) і 15-ту (1870) поправки до Конституції США, за якими 

закон визнавався єдиним для всіх людей і заборонялися будь-які 

обмеження виборчого права за ознакою раси чи кольору шкіри, 

практика масового відсторонення та перешкоджання 

афроамериканцям участі у виборах тривала. Вона досягалася як 

правовими (цензовими) обмеженнями, що діяли в основному в 

південних штатах, так і терористичними заходами – діяльністю 

Ку-клус-клану, судами Лінча та залякуванням тих чорних 

громадян, які зважувалися голосувати [3]. 

Слабка ефективність судових гарантій виборчих прав 

афроамериканців сприяла радикалізації вимог міцніючого 

афроамериканського руху за права наприкінці 50-х рр. Якщо до 

цього часу, однією з головних вимог залишалася відміна расової 

сегрегації (початок формальної заборони якої було покладено 

рішенням Верховного суду 1954 у «справі Брауна») [3], то в 60-

х рр. вимога політичної рівності та розв’язання соціально-
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економічних проблем. Усередині руху відбулись якісні зміни – 

його рисами стали активність, масовість, вихід за межі власне 

темношкірої громади. Так, до нього поступово долучалась і біла 

молодь США, виступаючи проти дискримінації 

афроамериканців у вищих навчальних закладах, підтримуючи їх 

боротьбу за рівність. Найпоказовішим прикладом стала участь 

білої молоді 1960 року в кампанії «сидячих демонстрацій», що 

поступово охопила весь Південь і майже всі місця громадського 

користування [10]. Такі зміни свідчили про ідейні та світоглядні 

зсуви всередині самого американського суспільства. В основі 

політичної активності білого студентства на межі 50 – 60–х рр. 

були ліберальні прогресивні уявлення, що гноблення 

афроамериканців є втіленням недоліків суспільства США [10]. 

Для припинення суспільних протестів ще за часів 

президенства Д. Ейзенхауера 1957 р. був прийнятий Закон про 

громадянські права, за яким передбачалися деякі правові 

гарантії забезпечення виборчих прав темношкірих. 

Новостворена Комісія з цивільних прав мала розслідування 

випадків позбавлення громадян США права голосу на основі 

кольору шкіри, раси, релігії або національного походження, 

розглядати заяви громадян у разі відмови їм у виборчих правах 

[8, c. 194]. 

Завдяки деяким поліпшенням у виборчому законодавстві, 

у своїй передвиборчій кампанії Дж. Кеннеді вперше в 

післявоєнні роки зробив ставку на темношкірий електорат. З 

метою підвищення свого рейтингу він висловив підтримку 

лідеру афроамериканців М.Л. Кінгу, що відобразилось у 

широкій його підтримці південними штатами [11]. Коли 

Дж. Кеннеді було обрано президентом, його першим 

документом з расового питання став виданий 6 березня 1961 

року «Наказ 10925» («Executive Order 10925»), згідно з яким усі 

державні підрядники мали «використовувати «позитивні дії» 

для найму і переконатися, що до всіх робітників ставляться 
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однаково, не залежно від раси, віросповідання, кольору шкіри 

чи етнічної належності» [12]. Уперше в офіційному документі 

було використано термін «позитивна дія» (affirmative action). На 

базі цього документа в березні 1961 року було створено 

президентську Комісію із забезпечення рівних можливостей при 

наймі на роботу (President's Committee on Equal Employment 

Opportunity), що стало важливим кроком у подоланні 

нерівноправності у сфері трудового законодавства [12].  

Проте всі ці постанови у більшості випадків продовжували 

діяти лише де-юре, а де-факто місцева влада південних штатів 

(оголосивши їх «неконституційними»), продовжувала політику 

сегрегації. При цьому, посилився опір консервативних 

конгресменів і сенаторів. Зокрема, блок південних демократів і 

республіканців у Конгресі провалив законопроект про 

ліквідацію «тестів грамотності» та низку інших законопроектів 

про розширення громадянських прав, внесених урядом 

Дж. Кеннеді [8, c. 201 – 203]. За таких умов президент відійшов 

від активної підтримки руху за права, переключивши увагу на 

інші проблеми.  

Така позиція президента викликала критику з боку лідера 

афроамериканського руху – М.Л. Кінга. Він підкреслював, що 

президент і федеральний уряд не використовують власні 

потужні важелі, серед них фінансові, щоб змусити владу 

південних штатів виконувати президентські накази, рішення 

уряду та постанови Верховного суду [8, c. 231]. У відповідь, 

навесні 1963 року у великому сегрегованому промисловому 

центрі штату Алабама Бірмінгемі темношкірі (які становили дві 

п'ятих жителів міста) розгорнули велику кампанію масового 

ненасильницького опору у формі щоденних демонстрацій і 

маршів протесту. Поліція та національна гвардія штату почали 

велику каральну операцію стосовно мирних, неозброєних 

демонстрантів. Вони закидали бомбами афроамериканські 

церкви, установи й житла. Почалися пожежі, десятки людей 

були поранені. Це викликало в  темношкірих вибух  гніву й 
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ненависті. [3]. Відлуння цих подій рознеслося по всій країні. 

Мітинги й демонстрації протесту проти расистського терору 

охопили не тільки весь Південь, а й багато міст Півночі та 

Заходу. Бірмінгем став символом руху опору расизму, 

мобілізував Америку. Ті події соціолог Чарльз Сілбермен назвав 

«вододілом расової історії США». Вони продемонстрували 

розрив афроамериканського руху з характерними для нього в 

попередні десятиліття методами «вичікування та терпіння» і 

привели до усвідомлення думки, що рівноправність треба 

завоювати [13]. 

Рух за права продовжував наростати. Кульмінацією 

протидії став «Похід на Вашингтон» 28 серпня 1963 р, у якому 

взяли участь чверть мільйона темношкірих та білих американців 

різних переконань і політичних поглядів. Саме тоді і були 

сформульовані основні проблеми та завдання у досягненні 

справжньої повноправності темношкірого населення. Їх 

квінтесенцією стала промова М.Л. Кінга 1963 р. під назвою «В 

мене є мрія…»,  у який він чітко окреслив напрямки 

виправлення історичної несправедливості через надання рівних 

публічних, професійних, представницьких, освітніх та 

економічних прав і можливостей, а також подолання головної 

проблеми афроамериканців – бідності [14]. У цих умовах 

президент Дж. Кеннеді з метою обмеження наростання руху 

темношкірих американців, а також зважаючи на міжнародну 

реакцію на події у США (насамперед у країнах Азії і Африки), 

зобов'язався домогтися прийняття законів, які б забезпечували 

афроамериканцям «рівні можливості». З цією метою уряд у 

червні 1963 р. вніс до Конгресу проект нового закону про 

громадянські права. Він був спрямований проти расової 

дискримінації у місцях громадського користування, у школах, 

при наймі на роботу та при реєстрації виборців. Закон зустрів 

опір в обох палатах Конгресу, а самого Кеннеді згодом було 

вбито [5]. 
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Президентом США став Л. Джонсон, метою якого було 

продовжувати програму попередника щодо з’ясування расового 

питання. Так, 1964 р. під тиском темношкірого руху він 

підписав Закон про громадянські права, який забороняв 

сегрегацію та будь-які форми дискримінації за ознаками статі, 

раси, релігії у громадських місцях, на виробництві, в освітніх 

закладах, культурі та інших сферах життя суспільства [15]. 

Епохальність закону 1964 р. яскраво ілюструє промова першого 

темношкірого президента Б. Обами з нагоди 50-річного ювілею 

його прийняття. У ній очільник Білого Дому акцентував увагу 

на вагомості документа задля остаточного окреслення 

американської національної ідентичності. Президент зазначив, 

що закон про громадянські права «трансформував саме поняття 

демократії, рівності та справедливості, нове концептуальне 

розуміння яких сприйняли прийдешні покоління» [16]. 

На жаль, спочатку Закон у деякій мірі залишався на 

папері. Готовність його виконувати з боку урядів штатів була 

суто декларативною. А в період виборчої кампанії 1964 р. 

взагалі відбувся відкритий наступ консервативних сил на 

позиції темношкірих виборців. Це викликало нову хвилю 

протестів. Зокрема, борці за громадянські права організували 

масовий похід з м. Селма до Монтгомері, столиці Алабами. 

Саме тут сталася кривава розправа з борцями за громадянські 

права, яка викликала чергову хвилю суспільного обурення [5]. 

Під тиском ситуації президент Л. Джонсон уніс проект 

окремого Закону про виборчі права 1965 року, що став 

фундаментальним в історії федерального законодавства США. 

Цей акт забороняв расову дискримінацію при волевиявленні, 

чим у дійсності змінив життя південних штатів, дозволивши 

афроамериканям без перепон реєструватись для участі у 

виборах [17]. За даними Департамента юстиції США, він 

вважається одним з найефективніших законів щодо 

громадянських прав. Директор правового фонду (NAACP LDF), 

юрист Дж. Пейтон зазначив, що «жоден інший федеральний 
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закон про громадянські права не зробив більше для 

забезпечення рівного доступу до виборчої дільниці 

афроамериканцям, ніж Закон «Про виборчі права» 1965 року» 

[18]. Так, після виборів 1966 року темношкірі американці 

отримали багато місць у законодавчих органах низки південних 

і північних штатів; два темношкірі стали мерами великих 

північних міст - Клівленда та Гері; один уперше з часів 

Реконструкції був обраний до федерального Сенату (Едвард 

Брук від штату Массачусетс) [2]. Проте темношкірі досі мали 

менше 2% місць у Палаті представників і лише одне зі ста місць 

у Сенаті. На Півдні 2 млн. темношкірих громадян все ще не 

були допущені до виборів. До того ж, президент Л. Джонсон 

призначив на посаду Верховного Судді США Тургуда 

Маршалла – першого афроамериканця [2]. 

Недостатня відповідність нових юридичних норм реальній 

напрузі в країні призвела до поступового процесу еволюції руху 

за права з регіонального до загальнонаціонального рівня та із 

загальноліберальних питань до конкретних місцевих проблем. 

Зокрема, на Півночі була оголошена кампанія «війни» за 

скасування гетто та бойкоту підприємців, які не хотіли 

приймати на роботу темношкірих. Вона охопила багато міст 

США, а центром її стало місто Чикаго [7, c. 94 – 95]. Водночас, 

поліцейське свавілля стало поштовхом до вибуху расових 

заворушень у найбільшому темношкірому гетто Америки – 

Гарлемі (м. Нью-Йорк). Звідси хвилювання перекинулися на 

деякі інші міста штатів Нью-Йорк і Нью-Джерсі, у передмістя 

Чикаго та на деякі інші території США. Далі сталися перші 

наймасовіші заворушення – в Уоттсі, чорному гетто Лос-

Анджелеса [19]. Вони були жорстко придушені, загинуло 34 

темношкірі, поранених нараховувалося понад тисячу. Серед 

заарештованих були навіть діти. Це шокувало американську 

громадськість, про що свідчить низка звинувачувальних статей 

у ЗМІ. Так, кореспондент американського радіо «CBS» визнав, 
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що він «не бачив подібного кровопролиття з часу боїв з 

японцями» [20]. Відчай і розчарування політикою уряду 

Л. Джонсона з його обіцянками вести «війну з бідністю» та 

побудувати «велике суспільство», перетворили темношкірі 

квартали Ньюарка, Детройта, Мілуокі та інших міст на осередки 

гніву й ненависті. Улітку 1967 року масштаби расових 

хвилювань досягли апогею. За підрахунками Президентської 

комісії із розслідування заворушень у гетто, 1965 р. було 

відзначено 5 великих повстань, 1966 р. – 20, а 1967 р. їх 

кількість досягла майже 80 [20].  

Уряд США, розуміючи всю складність ситуації, ініціював 

кардинальну зміну внутрішньополітичного курсу щодо 

з’ясування расового питання. Новий курс був закладений у 

програмі, що отримала назву «позитивна дискримінації», яка 

стала урядовою відповіддю на запити афроамериканської 

громади. Її сутність полягала в задоволенні основних вимог 

руху – збільшенні представництва національних меншин у 

сферах зайнятості, освіти і культури, до яких вони історично не 

мали доступу. Офіційно початком політики «позитивної 

дискримінації» можна вважати особливий указ президента 

США Л. Джонсона від 1965 року «Про рівні можливості у 

працевлаштуванні» (Executive Order 11246 «Equal Employment 

Opportunity») [21], де вперше було прописане обов'язкове 

застосування на підприємствах одного з інструментів цієї 

політики – расових квот. Це були особливі преференції на 

основі етнічної належності для представників меншин. У цьому 

документі квотна програма стосувалася федеральних 

підрядників. До закону навіть додавався зразок заповненого 

звіту з програми «позитивної дискримінації» (Sample 

Affirmative Action Program) з точним висвітленням кількості 

працівників у всіх відділах і з обов'язковим зазначенням статі і 

етнічної належності, який мало скласти кожне підприємство 

[21]. Відповідальність за виконання акта покладалась на 

Міністерство праці, яке впроваджувало «регіональний план», 
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метою якого було досягнення певних квотних кількісних 

показників робітників підприємств. Подекуди цей процес 

супроводжувався силовим протистоянням (умовляннями, 

погрозами з метою отримання певного впливу на профспілки, 

до яких належали працівники) [4]. 

У межах дії Указу 1965 року Л. Джонсоном була створена 

Комісія з рівноправного працевлаштування (The U.S. Equal 

Employment Opportunity Commission), яка існує дотепер [22]. 

Метою цього федерального правозахисного органу став нагляд 

за забезпеченням виконання антидискримінаційного 

законодавтва в трудовій сфері. Зокрема, до його компетенції 

входив розгляд скарг з питань дискримінації при наймі, 

звільненні, просуванні по службі, заробітній платі, соціальній 

допомозі тощо. Комісія могла виступати посередником між 

працівниками та работодавцями [22]. Слід зауважити, що з 1967 

року на посаду голови Комісії майже завжди призначались 

представники національних меншин, переважоно – 

афроамериканці (1967–1990, 2006–2009, 2010–2014) [23].  

Необхідність зміни вектора расової політики з 

консервативних до більш ліберальних позицій визнала також 

створена Л. Джонсоном 1967 року спеціальна комісія з 

розслідування афроамериканських заворушень. У її звіті 

наголошувалось, що продовження курсу сегрегації призведе до 

подальшої поляризації американського суспільства та 

загострення внутрішньої ситуації. Комісія була змушена 

визнати, що до соціальних вибухів призвели расова сегрегація і 

дискримінація, зубожіння та безправ'я темношкірих. А 

приводом стало свавілля білих, жертвами якого були учасники 

руху ненасильницького опору, а також відкрите порушення 

закону та постанов федерального уряду місцевою владою 

штатів [20]. Комісія рекомендувала взяти курс на підвищення 

життєвого рівня афроамериканців у поєднанні з політикою 

інтеграції, яка привела б до поступової ліквідації гетто. З цією 
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метою вона рекомендувала: збільшити асигнування на 

комунальне обслуговування та соціальне забезпечення;  

створити в гетто відділення місцевої адміністрації і збільшити в 

них представництво темношкірого населення; усунути 

дискримінацію при виборі роботи, освіти, житла та розвивати 

контакти між расовими групами; ліквідувати сегрегацію не 

тільки в південних, а й у північних школах, а також 

неписьменність серед дорослого населення; будувати більше 

дешевих квартир за межами гетто [20]. 

Робота Комісії, а також вбивство М.Л. Кінга 1968 р., що 

викликало хвилю масових громадських виступів, спонукали до 

підписання того ж року президентом Л. Джонсоном другого 

Закону про громадянські права (Сivil Rights Act of 1968), 

відомішого як Fair Housing Act [24], що поглиблював і 

розширював попередній. Новий закон закріплював за всіма 

громадянами США рівні можливості в питанні придбання 

житла, незалежно від раси, кольору шкіри, релігії. Це 

забороняло безпідставну відмову афроамериканцям у придбанні 

або винайманні житла за межами Півдня [24]. Проте насправді 

ця поступка носила обмежений і значною мірою формальний 

характер, бо Закон передбачав заборону расової сегрегації 

насамперед у будинках, побудованих федеральних владою, а 

більша частина житлового фонду США перебувала в приватних 

руках [8, c. 364]. 

На нашу думку, головною особливістю 

антидискримінаційних законопроектів 60-х років ХХ ст. стало 

прийняття їх у нерозривному звязку із розвитком руху за 

громадянські права афроамериканців. Зростання в післявоєнні 

десятиліття соціальної свідомості темношкірих американців, а 

також зрушення в їх самоідентифікації (розуміння ними 

належності до всього американського народу) й усвідомлення 

власного права на рівність з білими американцями у всіх сферах 

життя привели до потужного підйому руху за рівні громадянські 

права. За допомогою ненасильницької боротьби рух за 
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громадянські права впродовж порівняно невеликого періоду 

(1950-ті – кінець1960-х) домігся припинення расової 

дискримінації в різних сферах життєдіяльності. Державна еліта, 

втратиши контроль за ситуацією та зважаючи на складне 

внутрішньополітичне становище, дала відповідь на нові 

виклики у формі кількох послідовних законопроектів. Вони 

стали знаковими, адже вперше в історії Америки визнавали 

дискримінацію за будь-якою ознакою незаконною, крім того – її 

застосування каралось.  

З прийняттям  цих нормативних документів закінчився 

етап боротьби за громадянські права, об'єктивним завданням 

якого було надання афроамериканському населенню 

формально-юридичної рівноправності. Тепер на порядок денний 

руху поставили завдання досягнути рівність у соціально-

економічній і політичній сферах, подолати наслідки расистської 

політики минулого. Першим документом у цьому напрямку став 

особистий указ Л. Джонсона 1965 року, що поклав початок 

особливому напрямку расової політики у США –  «позитивній 

дискримінації», яка існує в США і донині. Хоча вона не раз 

викликала широку полеміку та критику в американському 

суспільстві, її реальним результатом упродовж останніх 50 років 

стало досягнення афроамериканцями рівних можливостей із 

білим населенням у кількох найдискримінованіших сферах – 

освіті, праці, культурі, офіційному преставництві.  

Звичайно, расова проблема в США наприкінці 1960-х 

років ще залишалася далекою від розв’язання. Проте зміна 

політичного курсу в напрямку кардинального подолання 

расових непорозумінь стало головною запорукою позитивної 

динаміки суспільного розвитку Америки на сучасному етапі. 

Незважаючи на деякі, ще не остаточно розв’язані складники 

расової проблеми, у цілому такий досвід є гідним для 

наслідування іншими державами, що зіштовхнулись із 

подібними труднощами. 
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  The article attempts to define the historical necessity and 

relevance of the basic documents of anti-discrimination legislation 

of President Dzh. Kennedy and L. Johnson, taken in the climax of the 

movement for the rights of African-American people of the USA in 

the 1960-ies. The article analyzes the impact of legislative acts on 

the final design of the new political course according to the decision 

of the racial issue.  

  Keywords: anti-discrimination legislation, African 

Americans, racial problems in the U.S., the civil rights Act of 1964, 

affirmative action, L. Johnson, M.L.King, J. Kennedy. 

В статье делается попытка определить историческую 

необходимость и актуальность основополагающих документов 

антидискриминационного законодательства времен 

президентства Дж. Кеннеди и Л. Джонсона, принятых в апогей 

движения за права афроамериканского населения США в 60-х 

годах ХХ века. Анализируется влияние законодательных актов 

на окончательное оформление нового политического курса по 

решению расового вопроса.  

  Ключевые слова: антидискриминационное 

законодательство, афроамериканцы, расовые проблемы в 

США, Закон о гражданских правах 1964 г., «позитивная 

дискриминация», Л.Джонсон, М.Л.Кинг, Дж.Кеннеди. 
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АВСТРО-УГОРЩИНА ТА НІМЕЧЧИНА НАПЕРЕДОДНІ 

ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: ВПЛИВ «ОСОБИСТІСНОГО 

ЧИННИКА» НА ПРИЙНЯТТЯ 

ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ 

Досліджено вплив особистісного чинника на прийняття 

зовнішньополітичних рішень в Австро-Угорщині та Німеччині 

напередодні Першої світової війни, з’ясовано особливості 

раціональності і психологічних мотивів вищих посадових осіб 

обох держав, відповідальних за рішення про початок війни. 

Ключові слова: особистісний чинник, раціональність, 

психологічний чинник, політична воля, Перша світова війна, 

прийняття зовнішньополітичних рішень. 

У сучасному світі з високою динамікою міжнародних 

процесів і змін, до яких вони приводять, діяльність 

міжнародних акторів – держав – значною мірою залежить від 

поведінки їхніх політичних лідерів. На цю поведінку, як і на 

характер прийняття зовнішньополітичних рішень впливають 

багато чинників, ключовим з яких є особистісний. З 
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філософської точки зору “особистісний чинник” – це сукупність 

духовних, етичних і моральних якостей, світоглядних, ідейних, 

політичних, соціальних та інших поглядів, що формують 

життєву позицію особистості, її відношення до дійсності, 

впливають на вибір цілей, шляхів і засобів їх реалізації у 

процесі розвитку і вдосконалення особистості. Відтак у 

взаємодії політичних лідерів, які представляють свої держави на 

міжнародній арені, постійно присутній “особистісний чинник”. 

Очевидним прикладом цього є конфлікт між українським та 

російським політичним керівництвом, що триває з 2014 р., і 

сприйняття його з боку світової спільноти і громадськості. 

Дослідження впливу особистісного чинника на прийняття 

зовнішньополітичних рішень в державі, а отже й на розвиток 

міжнародних відносин, без сумніву викликає науковий інтерес. 

Специфіка такого дослідження полягає у його пов’язаності з 

історичним контекстом, в якому були прийняті ті чи інші 

зовнішньополітичні рішення, а також вимагає достатньої 

джерельної бази для з’ясування поведінки політичних лідерів у 

період прийняття ними цих рішень. Тому дослідження 

особистісного чинника в історичній ретроспективі видається 

найбільш оптимальним, тим паче з плином часу з’являється 

можливість аналізувати результат імплементації рішень, 

співставляючи їхні наслідки з прогнозними розрахунками 

виробників політики. 

Метою статті є дослідження впливу особистісного 

чинника на прийняття зовнішньополітичних рішень в Австро-

Угорщині та Німеччині напередодні Першої світової війни. 

Пропоноване дослідження виконане на межі історичної науки 

(історії дипломатії) та Аналізу зовнішньої політики як 

складових частин науки про міжнародні відносини. Якщо 

Аналіз зовнішньої політики вивчає поведінку політичних 

лідерів при прийнятті зовнішньополітичних рішень і 

намагається з’ясувати, що саме спричиняє таку поведінку і такі 

рішення [11, p. 88; 17, p. 10], то історична наука забезпечує 
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відповідний архівний, документальний та аналітичний матеріал, 

що дає змогу виокремити значення особистісного чинника з 

історичного контексту, в якому діяли і приймали рішення 

політичні лідери. Аналіз зовнішньої політики розглядає 

“особистісний чинник” з точки зору раціональності 

представників керівних кіл держави при прийнятті 

зовнішньополітичних рішень. На “чисту” раціональність як 

здатність людського розуму до пізнання впливає психологічний 

чинник, відтак у процесі прийняття рішень вагому роль 

відіграють не лише особистісні характеристики політичного 

лідера, а й політичний простір (історичний контекст), який 

може дозволити або не дозволити цим характеристикам 

впливати на хід подій [17, p. 110]. Необхідно також враховувати 

особливості сприйняття політичним лідером того політичного 

простору, стосовно якого він приймає рішення. Природне 

прагнення людини до постійності, намагання зменшувати 

невпевненість у незнайомих ситуаціях шляхом спрощення 

їхнього розуміння і свідомого відкидання при цьому 

“неприйнятної” інформації, що дисонує з “прийнятною” 

системою поглядів [17, p. 114; 15, p. 104–105], призводить до 

помилкового сприйняття, а відтак і до недалекоглядних рішень. 

У випадку з керівництвом Австро-Угорщини та Німеччини 

рішення про початок військових дій влітку 1914 р. було 

прийняте на основі переконання у готовності обох країн до 

ведення війни і сподівання, що їхня рішучість матиме 

стримуючий ефект на Росію [24, p. 214; 19, p. 20–21]. Насправді, 

позиція російського керівництва щодо конфлікту Австро-

Угорщини зі Сербією була добре відома як у Відні, так і в 

Берліні, однак їй не приділяли належної уваги, оскільки 

масштабне залучення Росії у військові дії підривало 

“переможні” військові плани Австро-Угорщини та Німеччини. 

Наприклад, начальник генерального штабу Австро-Угорщини 

генерал Ф. Конрад фон Гетцендорф, розробляючи оперативні 
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військові плани, передбачав можливу загрозу з боку Росії, однак 

сподівався протистояти їй за допомогою оборонної тактики 

(“План R”) і підтримки з боку Німеччини [24, p. 50–51]. Своєю 

чергою, німецькі військові кола ще у січні 1913 р. відмовилися 

від розробки альтернативних мобілізаційних планів на випадок 

війни з Росією і зосередилися на вдосконаленні “Плану 

Шліффена” [10, p. 29]. Тому, коли 1 серпня 1914 р. кайзер 

Вільгельм II вирішив сконцентрувати німецькі війська на 

кордоні з Росією, покладаючись на повідомлення свого посла з 

Лондона про ймовірний нейтралітет Англії у війні, це виявилося 

неможливим [19, p. 22]. Тим не менше, наприкінці серпня 1914 

р. начальнику генерального штабу Німеччини генералу Г. фон 

Мольтке-молодшому довелося внести корективи у “План 

Шліффена” і скерувати підкріплення до Східної Пруссії для 

протистояння натиску російських військ, чим було послаблено 

наступ німецьких армій на Париж [2, c. 129–130; 6, c. 52; 4, c. 

119]. Тобто саме Росія стояла на заваді успішній реалізації 

австро-угорських військових планів на Балканах і німецького 

плану блискавичної війни проти Франції, а тому її нейтралітет 

чи пасивність видавалися керівництву Австро-Угорщини та 

Німеччини більш бажаними, ніж відповідали реальності. 

Для дослідження впливу особистісного чинника на 

прийняття зовнішньополітичних рішень в Австро-Угорщині та 

Німеччині напередодні Першої світової війни було застосовано 

біхевіористський підхід, у межах якого здійснено аналіз 

поведінки представників політичного та військового 

керівництва обох країн за період від усвідомлення необхідності 

жорсткої реакції на вбивство ерцгерцога Франца Фердинанда 28 

червня 1914 р. до рішення про початок військових дій, 

незважаючи на ризик війни з державами Антанти. На відміну 

від австро-угорського, поведінка німецького керівництва мала 

іншу мотиваційну основу. Якщо у Відні наважилися на війну, бо 

не бажали втратити статус великої держави, а тому й не могли 

собі дозволити проігнорувати черговий і такий зухвалий виклик 
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з боку сербських націоналістів [24, p. 213; 10, p. 14], то для 

Берліна настав сприятливий момент для реалізації за допомогою 

війни амбітних планів щодо перерозподілу на свою користь 

балансу сил і впливів на міжнародній арені [7, p. 739, 741]. 

Іншими словами, німецьке керівництво, підтримуючи Австро-

Угорщину проти Сербії, не стільки допомагало їй врегулювати 

проблеми на Балканах, скільки використовувало союзницю у 

власних цілях, а саме маючи намір спільними військовими 

зусиллями домогтися послаблення Росії та Франції (а 

опосередковано ще й Англії), позаяк дипломатичним шляхом 

цього досягти не вдалося [14, p. 79; 22, p. 17–18]. Очевидно, що 

Австро-Угорщина без Німеччини і так само Німеччина без 

Австро-Угорщини не могли розраховувати на успішну 

реалізацію своїх зовнішньополітичних планів. 

Для отримання первинної фактологічної інформації з 

метою відтворення подій, що відбувалися улітку 1914 р. у 

межах політичних, дипломатичних і військових кіл Австро-

Угорщини та Німеччини, було використано історико-описовий 

метод, завдяки чому стало можливим простежити причинно-

наслідкові зв’язки поведінки представників цих кіл. Розуміння 

характеру і мотивів такої поведінки і застосування логіко-

інтуїтивного методу дало змогу синтезувати вплив 

особистісного чинника на діяльність виробників політики в 

Австро-Угорщині та Німеччині напередодні Першої світової 

війни. 

З часу розгортання першого в історії конфлікту світового 

масштабу (якщо не враховувати Семилітню війну 1756–1763 

рр.), минуло понад століття, однак це неоднозначне і 

багатогранне явище досі не втратило актуальності. Наявність 

величезної кількості досліджень, присвячених проблематиці 

Першої світової війни, засвідчує її невичерпність і спонукає до 

нових наукових пошуків, адже знання ніколи не буває 

абсолютним, яким би повним не видавалося. 
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Сьогодні не викликає сумнівів твердження про те, що 

причиною Першої світової війни став цілий комплекс причин, 

починаючи від глобальних політичних та економічних інтересів 

конкуруючих держав і закінчуючи їхніми 

внутрішньодержавними політичними та економічними 

інтересами, які одночасно і визначали, і залежали від реалізації 

перших. Конфлікт інтересів переріс у військове зіткнення тоді, 

коли залучені сторони – Австро-Угорщина, Німеччина, Росія, 

Франція та Англія – досягли такого рівня військової могутності, 

що вирішили віддати перевагу війні, ніж погодитися на 

політичну поразку у разі поступливості чи пасивності [10, p. 24–

25]. 

Парадоксально, але сама війна стала зворотнім 

результатом системи альянсів, створених на зламі XIX–XX ст. з 

метою забезпечення безпеки на європейському континенті [22, 

p. 26]. Ні учасники Троїстого союзу, ні держави Антанти у своїх 

домовленостях не декларували агресивних намірів, інакше як у 

випадку загрози їхній власній безпеці. Оборонний характер 

Троїстого союзу, наприклад, не передбачав приводу до війни 

для Німеччини у ситуації, коли Австро-Угорщина напала б на 

Сербію, а на захист останньої виступила б Росія [20, p. 121]. 

Угоди між Англією, Францією і Росією взагалі стосувалися 

переважно розподілу сфер впливу і врегулювання спірних 

питань, пов’язаних з економічною експлуатацією територій в 

Африці (Єгипет, Марокко, Західна Африка), на Середньому 

Сході (Персія, Афганістан), у Південно-Східній Азії (Сіам) та 

ін. Про взаємодопомогу на випадок військової агресії з боку 

держав Троїстого союзу йшлося лише у таємних домовленостях, 

наприклад, у франко-російській таємній військовій конвенції від 

1892 р. [3, c. 281–282] чи англо-французьких таємних пам’ятних 

записках від 1906 р. [1, c. 176–177; 12]. При чому міністр 

закордонних справ Англії сер Е. Грей постійно уникав 

конкретних зобов’язань для своєї країни по відношенню до 
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Франції і тим більше по відношенню до Росії [10, p. 20; 19, p. 

45]. 

Тобто, якщо розглядати конфлікт між Австро-Угорщиною 

і Сербією як привід до війни світового масштабу, то слід 

зазначити, що суто його “рушійної сили” було недостатньо, щоб 

привести в дію механізм системи альянсів. Так, Німеччина 

оголосила війну Росії через те, що та не припинила загальну 

мобілізацію армії. При усьому бажанні царя Миколи II провести 

часткову мобілізацію було неможливо, оскільки російський 

мобілізаційний план № 19 від 1912 р. не передбачав такої 

альтернативи, а обидва його варіанти одним з об’єктів наступу 

визначали Східну Пруссію [16, p. 102, 109]. Незважаючи на 

особисті запевнення царя у відсутності агресивних намірів щодо 

Німеччини [10, p. 19; 22, p. 21], у Берліні російську мобілізацію 

сприймали не інакше, як загрозу на східному кордоні країни, і 

почали мобілізацію у відповідь, що на мові німецьких 

військових означало війну. Разом з тим, з огляду на “План 

Шліффена”, Німеччині довелося шукати привід до війни з 

Францією, у “не нейтральній” поведінці якої вона теж побачила 

“загрозу” [21, p. 193–194]. Іншими словами, Німеччина 

починала війну з Росією через її мобілізацію, а з Францією – 

через свій “План Шліффена”, і зовсім не через зобов’язання по 

відношенню до Австро-Угорщини за договором про Троїстий 

союз від 1882 р. Своєю чергою, вступ у війну Росії, Франції та 

Англії був швидше реакцією на дії Німеччини, ніж виконанням 

зобов’язань союзників по Антанті по відношенню один до 

одного. Тим часом конфлікт між Австро-Угорщиною і Сербією 

залишився ніби поза кадром, у фокусі якого опинилася 

Німеччина з ініційованою нею ж війною на два фронти. 

Звідси слідує, що світова війна виникла не стільки через 

систему альянсів, локальний дисбаланс якої зрештою призвів до 

її руйнування. Війна виникла унаслідок прагнення таких 

держав, як Австро-Угорщина, Німеччина, Росія, Франція та 
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Англія відстоювати свої інтереси силою зброї [14, p. 79; 23, p. 

7–8]. На це прагнення (відкрите чи приховане) прямо чи 

опосередковано впливали обставини, які практично кожна зі 

сторін майбутнього конфлікту вважала сприятливими для себе, 

а отже намагалася вчасно використати. Наприклад, для Австро-

Угорщини у момент критичного загострення відносин із 

Сербією визначальною була підтримка з боку Німеччини, а 

також відносна незацікавленість французького та англійського 

урядів у її “балканських справах”. Натомість Німеччина 

поспішала реалізувати свою функціональну військову перевагу, 

поки Франція і Росія не завершили програм з переозброєння 

армій, покладалася на допомогу Австро-Угорщини для 

стримування російських військ на східному кордоні і 

розраховувала на ймовірний (швидше бажаний) нейтралітет 

Англії у її війні проти Франції і Росії [7, p. 741–742]. 

Але самих об’єктивних обставин, якими б сприятливими 

вони не були, недостатньо для прийняття рішення про початок 

військових дій. Потрібна переважаюча політична воля серед 

представників керівних кіл держави, уповноважених приймати 

такі рішення. Наприклад, імператор Франц Йосиф після 

Сараєвського вбивства утримувався від рішучих заяв з приводу 

адекватної відповіді на дії сербських націоналістів, хоча в 

особистому листі до кайзера Вільгельма II від 4 липня 1914 р., 

уникаючи слова “війна”, недвозначно зазначав, що такий злочин 

не може залишитися безкарним [24, p. 194]. У розмові з 

начальником генштабу генералом Ф. Конрадом фон 

Гетцендорфом 5 липня імператор допускав можливість війни 

проти Сербії за умови, якщо Німеччина підтримає ініціативу 

Австро-Угорщини [20, p. 135]. Виважена позиція Франца 

Йосифа дисонувала з наполяганнями Конрада негайно 

атакувати Сербію, якого беззастережно підтримав і військовий 

міністр генерал А. фон Кробатін відразу після Сараєвського 

вбивства. Точку зору військових також поділяли імперський 

міністр фінансів Л. фон Білінскі і прем’єр-міністр Австрії К. 
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фон Штюргк, на відміну від прем’єр-міністра Угорщини графа І. 

Тиси, який пропонував домогтися дипломатичної ізоляції 

Сербії, не виключаючи війну проти неї вцілому [24, p. 191–192]. 

Для зважування усіх “за” і “проти” і вироблення 

узгодженої лінії поведінки у ситуації, що склалася, імперський 

міністр закордонних справ Л. фон Берхтольд 7 липня скликав 

Спільну міністерську раду. Виходячи з переконливих доказів 

пов’язаності військових кіл Сербії із замахом на життя 

ерцгерцога Франца Фердинанда [20, p. 65–66, 68] і враховуючи 

підтримку німецького керівництва, висловлену напередодні, 

було прийнято рішення пред’явити Белграду жорсткі 

ультимативні вимоги, невиконання яких вело до війни [24, p. 

198–199; 22, p. 19]. Опозицію графа Тиси Берхтольду вдалося 

подолати до середини липня за допомогою графа Буріана – 

дипломатичного представника Тиси у Відні і радника з питань 

зовнішньої політики. Застереження Буріана про небезпеку 

активізації румунської агітації в Трансильванії, практично 

неминучої за умови безкарності сербів, спонукали прем’єр-

міністра Угорщини погодитися на військову конфронтацію зі 

Сербією [24, p. 200]. Після цього на засіданні Спільної 

міністерської ради 19 липня було досягнуто консенсусу щодо 

формулювань вимог ультиматуму, а його текст передано на 

схвалення імператору. Відтак, позитивна відповідь Франца 

Йосифа завершила формування узгодженої позиції керівництва 

Австро-Угорщини щодо подальших відносин з урядом Сербії. 

Після ультиматуму, неприйнятного за змістом для суверенної 

держави, слідував розрив дипломатичних відносин й 

оголошення війни. 

Дещо по-іншому сприймали перспективу війни у керівних 

колах Німеччини. Кайзер Вільгельм II і канцлер Т. фон Бетман-

Гольвег 5–6 липня висловили згоду з агресивними намірами 

Австро-Угорщини щодо Сербії і запевнили свого союзника у 

повній підтримці, незважаючи на ризик втручання Росії у 



Австро-Угорщина та Німеччина напередодні Першої світової війни: вплив 

«особистісного чинника» на прийняття зовнішньополітичних рішень  

427 

  

конфлікт на Балканах. У Берліні розраховували на те, що цар 

Микола II, засуджуючи вбивство ерцгерцога Франца 

Фердинанда і з огляду на почуття монаршої солідарності, не 

стане допомагати Сербії [10, p. 17; 22, p. 17], а тому радили 

Відню діяти якнайшвидше. Зокрема, 5 липня у розмові з 

австрійським послом графом Л. Шегені-Маріч кайзер зазначав, 

що було б шкода не скористатися “моментом, таким 

сприятливим для нас” [24, p. 195; 13, p. 263]. 

Ситуація справді складалася сприятливо для Німеччини, 

як видавалося на перший погляд. Війну мала ініціювати Австро-

Угорщина і переможно її завершити, демонструючи могутність 

своєї імперії і здатність контролювати Балкани. Якщо на боці 

Сербії виступила б Росія, Німеччина була готова прийняти 

виклик: в її генеральному штабі не мали сумнівів у тому, що 

разом з австро-угорськими військами німецькі армії зможуть 

здолати не лише Росію, а й Францію. І досягти цього у 1914 р. 

було об’єктивно легше, ніж пізніше [22, p. 18]. А вину за 

розв’язання континентальної війни можна було покласти на 

Росію. 

Однак прогнозні розрахунки німецького керівництва 

виявилися занадто оптимістичними. Поки у Відні працювали 

над змістом ультиматуму для Сербії і вичікували зручного 

моменту для його вручення (23 липня), активізувалася 

англійська дипломатія, а з італійського боку зазвучали сигнали 

невдоволення з приводу будь-яких територіальних змін, 

можливих у ході австро-сербського конфлікту [24, p. 199–200, 

204, 209–210; 20, p. 209–210]. У Петербурзі австрійський 

ультиматум Сербії розцінили не інакше, як “неправомірну 

агресію” [16, p. 107], а в Лондоні виступили з ініціативою 

чотиристороннього посередництва (у складі Англії, Франції, 

Німеччини та Італії) для локалізації австро-сербського 

конфлікту і недопущення війни між Австро-Угорщиною та 

Росією [19, p. 15]. І хоча німецьке керівництво відхилило 

англійські пропозиції, вважаючи, що Відень і Петербург 
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повинні самостійно вирішити свої проблемні питання, зміна 

дипломатичної обстановки спонукала Вільгельма II висловитися 

у досить примирливому тоні щодо сербської відповіді на 

ультиматум, яка, на його думку, усунула будь-які причини для 

війни. Оскільки Австро-Угорщина вже оголосила війну Сербії 

(28 липня), німецький кайзер радив Відню задовольнитися 

окупацією Белграда, як запорукою виконання сербами вимог 

ультиматуму, і погодитися на подальші переговори [19, p. 16, 

18; 10, p. 18–19]. Такий варіант влаштовував і англійську 

дипломатію, яка в особі сера Е. Грея демонструвала все більшу 

зацікавленість зупинити кризу європейського масштабу, в яку 

міг перерости австро-сербський конфлікт, чим водночас 

розбивала ілюзії німецького керівництва щодо ймовірного 

нейтралітету Англії у випадку війни на континенті. Тому 30 

липня канцлер Бетман-Гольвег звернувся до міністра 

закордонних справ Австро-Угорщини графа Берхтольда з 

проханням прийняти запропоновані умови, інакше 

відповідальність обох союзників за неминучі наслідки ставала 

непомірно високою [20, p. 522–523]. 

Однак Відню доводилося рахуватися з російською 

мобілізацією [20, p. 640; 21, p. 31], яка за наказом царя Миколи 

II від 30 липня з “бажаної, але неможливої, часткової” 

перетворювалася на загальну. Коли про це дізналися в Берліні, 

канцлер Бетман-Гольвег і міністр закордонних справ Ягов під 

впливом начальника генштабу генерала Мольтке і військового 

міністра генерала Фальгенгайна погодилися на оголошення в 

Німеччині стану “неминучої загрози війни” (нім. 

Kriegsgefahrzustand) (31 липня) і пред’явлення ультимативних 

вимог Росії припинити мобілізацію, інакше Німеччина розпочне 

свою. Водночас було прийнято рішення відкликати з Відня 

попередні пропозиції і спонукати союзника до негайного 

проведення загальної мобілізації. Мольтке особисто 

телеграфував до начальника австрійського генштабу генерала 
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Конрада фон Гетцендорфа із запевненнями у повній підтримці з 

боку Німеччини на випадок війни з Росією [19, p. 18, 20; 22, p. 

21]. 

Лояльність Відня було підтверджено рішенням Спільної 

міністерської ради від 31 липня про продовження військових дій 

проти Сербії, незважаючи на ризик війни з Росією [24, p. 206], і 

засвідчено того ж дня у телеграмі імператора Франца Йосифа до 

кайзера Вільгельма II [20, p. 675]. Своєю чергою, відмова 

російської сторони припинити мобілізацію, а також 

незадовільна відповідь французької сторони на запит щодо 

дотримання нейтралітету у німецько-російському конфлікті, 

спонукали Берлін оголосити 1 серпня загальну мобілізацію, що 

неминуче вело до війни [21, p. 65, 193–194]. У підсумку, 

остаточне рішення німецького політичного керівництва про 

початок військових дій було прийняте не з огляду на обставини, 

попередня “сприятливість” яких швидко перетворювалася на 

протилежне, а під впливом переконливих аргументів 

військового командування, основний зміст яких зводився до 

двох альтернативних варіантів виходу із ситуації, що склалася: 

або війна, або втрата міжнародного престижу і статусу великої 

держави із супутніми наслідками. І якраз другий варіант зовсім 

не влаштовував Берлін. 

Логічно виникає питання щодо того, наскільки 

раціональною була сукупна політична воля керівних кіл Австро-

Угорщини та Німеччини розпочинати війну. І Відень, і Берлін 

бачили себе не інакше, як переможцями і не особливо 

переймалися ціною перемоги. Війну як засіб досягнення 

національних інтересів розглядали з точки зору обов’язкової 

ефективності і ймовірність поразки, по суті, виключали. У 

протилежному випадку не було сенсу вдаватися до війни, а 

змиритися з послабленням свого міжнародного престижу 

держави могли і без мільйонних жертв. Оскільки саме війна 

виявилася для керівних кіл Австро-Угорщини та Німеччини 

кращою альтернативою, ніж продовження дипломатичної 
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боротьби [23, p. 3, 7], можна говорити про свідомий ризик і 

недооцінку ними своїх противників. Якщо у Відні військову 

допомогу з боку Німеччини вважали гарантією успіху у війні 

проти Сербії і Росії, то в Берліні ще до розгрому Росії 

розраховували встигнути розбити французькі армії і підкорити 

Париж. Ризик війни на два фронти для Німеччини мав бути 

нівельований швидкістю, мобільністю і подавляючою 

могутністю німецьких збройних сил. Зрозуміло, що такий 

прямолінійний сценарій “працював” в інтересах Берліна і був 

більше бажаним, ніж відповідав тогочасним реаліям. 

Крім того, як показали перші місяці війни, керівництво 

Австро-Угорщини та Німеччини переоцінило можливості одне 

одного у досягненні їхніх частково спільних цілей. Зокрема, на 

думку начальника австрійського генштабу генерала Конрада 

фон Гетцендорфа, німецьке командування, замість того, щоб 

надати життєво важливу допомогу союзнику в Галіції, 

переслідувало власні цілі на Західному фронті і в Східній 

Пруссії. Він навіть звертався до кайзера Вільгельма II з 

проханням віддати негайний наказ про наступ німецьких військ 

на території Польщі, у той час як австро-угорські армії вели 

важкі бої під Любліном [13, p. 265–266]. Спільний наступ 

німецьких та австрійських військ у напрямку до р. Вісли 

почався лише наприкінці вересня 1914 р., однак через місяць 

вони були відкинуті противником практично на вихідні позиції. 

Слід зазначити, що ситуацію на Східному фронті вдалося 

суттєво покращити після зміни військової стратегії німецького 

генштабу у 1915 р. Великий травневий прорив у напрямку 

Горлиця – Тарнув і розгортання у липні наступу на всій лінії 

фронту від Східної Пруссії до Галіції завершилися наприкінці 

вересня вторгненням німецьких та австрійських військ у межі 

Росії [6, c. 96–97; 2, c. 299]. У жовтні того ж року було 

підкорено Сербію. Однак усі ці успіхи творили історію зовсім 

іншої війни, ніж та, яку готували у Відні і Берліні в липні 1914 
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р. Тобто, керівництво Австро-Угорщини та Німеччини, 

вдавшись до застосування сили, не лише не досягло бажаних 

цілей у відведений для цього час, а й було змушене коригувати 

військову стратегію відповідно до ситуації, що склалася після 

стабілізації Західного і Східного фронтів наприкінці 1914 р. 

Якщо провал “Плану Шліффена” був очевидний, то австро-

угорські “План B” (Балкани) і “План R” (Росія) виявилися ще 

дальшими від реалізації [24, p.  206–207]. Напрошується 

висновок про те, що раціональність, з якою у Відні і Берліні 

мали б приймати рішення про початок війни, у свідомості 

політичних та військових лідерів була підмінена прямолінійною 

логікою і спрощеною оцінкою параметрів політичного простору 

з нехтуванням небажаних його змін, цілком ймовірних у часовій 

перспективі. Саме тому на війну з Францією німецькі військові 

стратеги відводили всього шість тижнів, тоді як кінцевих 

термінів протистояння з Росією не міг передбачити ніхто. 

Німеччина була здатна перемогти у короткій війні [22, p. 22; 14, 

p. 82], однак її керівництво не хотіло рахуватися з 

катастрофічними наслідками, невідворотними для країни у 

випадку затяжної війни. Своєю чергою, у Відні повністю 

покладалися на союзника, оскільки самостійно виступити проти 

Росії не наважувалися. 

На раціональність керівних кіл Австро-Угорщини та 

Німеччини при прийнятті рішення про застосування сили 

суттєво впливав і психологічний чинник. Як відомо, Перша 

світова війна почалася з конфлікту між Австро-Угорщиною і 

Сербією, який не міг бути локалізований з огляду на 

великодержавні амбіції Австро-Угорщини і Росії та їхні 

взаємовиключаючі інтереси на Балканах. У випадку пасивності 

Відня чи Петербурга виникало питання щодо їхнього 

міжнародного престижу і здатності захищати ці інтереси. А у 

випадку незаангажованості Берліна виникало ще більше 

питання щодо характеру зобов’язань Німеччини по відношенню 

до Австро-Угорщини, передбачених за таємним Австро-
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Німецьким договором про союз 1879 р., який мав антиросійське 

спрямування [8; 5, c. 23–25]. Крім того, з моменту оголошення 

загальної мобілізації в Росії “запрацювала” стаття 4 Договору 

про Троїстий союз 1882 р. У ній вказувалося, що у випадку 

загрози територіальній безпеці однієї з договірних сторін з боку 

будь-якої великої держави (не учасниці договору) і вимушеного 

оголошення війни цій великій державі, дві інші договірні 

сторони зберігають по відношенню до першої сприятливий 

нейтралітет і можуть вступити на її боці у війну у вигідний для 

себе момент [9; 5, c. 25–26]. Відтак, політичні і військові лідери 

Австро-Угорщини та Німеччини пішли на ризик війни не 

стільки з метою отримати чи здобути щось нове, скільки задля 

збереження того, що в них було. Насамперед, це статус великої 

держави. Для прикладу, у липні 1914 р. Відень не мав намірів 

анексувати сербську територію, за винятком стратегічно 

важливих виправлень на лінії кордону [24, p. 202]. Те саме 

стосується і Берліна, який напередодні війни в принципі не 

висловлював територіальних претензій ні до Росії, ні до 

Франції. Конкретної форми такі претензії могли набути у разі 

успішного ведення війни, однак вже до кінця 1914 р. про це 

говорити не доводилось. Тобто, першочерговою метою Австро-

Угорщини та Німеччини у війні було не завоювання територій 

противника, а самоствердження як держав, здатних до 

переформатування статусу-кво у тогочасних міжнародних 

відносинах на власну користь. 

У цьому контексті заслуговує на увагу і результативність 

впливу військових кіл на прийняття політичними лідерами 

рішення про початок війни. Складається враження, що особисте 

лобіювання генералами Конрадом фон Гетцендорфом і Мольтке 

питання про необхідність війни, підсилене підтримкою з боку 

військових міністрів – генералів Кробатіна і Фалькенгайна, 

спонукало політичне керівництво Австро-Угорщини та 

Німеччини відмовитися від пошуку дипломатичного виходу із 
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ситуації, що склалася наприкінці липня 1914 р. Якби у Відні і 

Берліні не сприймали російську мобілізацію як casus foederis, 

цілком ймовірно, що англійські і німецькі пропозиції з 

врегулювання австро-сербського конфлікту виявилися б 

продуктивними і війну на Балканах вдалося б локалізувати [21, 

p. 31]. Однак задовольнитися запевненнями вищого керівництва 

Росії у тому, що її мобілізація не дає жодних підстав для 

занепокоєння [18, Preuβen Weisungen 1914: 83], з точки зору 

військових було непрофесійно. Слід зазначити, що російська 

мобілізація стала відповіддю на бомбардування австрійцями 

Белграда [18, Preuβen Weisungen 1914: 81–82], що своєю чергою 

виявилось напіввимушеною акцією. 

Як відомо, Австро-Угорщина розірвала дипломатичні 

відносини із Сербією ще 25 липня і почала приготування до 

часткової мобілізації військ, призначеної на 28 липня. 

Намагаючись жодним чином не спровокувати Росію, начальник 

генштабу Конрад фон Гетцендорф пропонував не оголошувати 

війну Сербії до завершення мобілізації [24, p. 205]. Однак під 

тиском міністра закордонних справ Берхтольда й 

опосередкованим впливом з боку німецького уряду було 

прийнято рішення формально оголосити війну Сербії 28 липня 

[19, p. 15]. Політичні кола у Відні і Берліні остерігалися 

інтенсифікації дипломатичних зусиль інших великих держав, 

які б змусили Австро-Угорщину піти на переговори із Сербією. 

Зокрема, німецька сторона вважала, що будь-яке зволікання з 

військовими діями становило загрозу для австрійських планів, 

оскільки збільшувало шанси посередників на втручання у 

“балканські” справи. І навпаки, рішучість Австро-Угорщини, як 

сподівався Берхтольд, схилила б сербів до повної покори ще до 

розгортання масштабних бойових операцій [19, p. 15]. Тобто, у 

даному випадку рішення про початок війни набувало більше 

політичного характеру. 

Майже одночасно і не без впливу англійської дипломатії 

керівництво Німеччини демонструвало гнучкішу позицію. 
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Берхтольду запропонували “зупинитися в Белграді” (нім. “Halt 

in Belgrad”) і перевести врегулювання конфлікту у площину 

переговорного процесу. Однак він відмовився від перемовин із 

Сербією і від прямих переговорів з Росією [20, p. 524]. 

Зважаючи на постійні і наполегливі вимоги Берліна, які 

упродовж липня надходили до Відня щодо належної 

безкомпромісності, негайного оголошення війни Сербії, початку 

військових дій, відкидання посередницьких пропозицій, 

кардинальна і така миттєва зміна настроїв союзника 

сприймалася радше як показовість, необхідна для засвідчення, 

насамперед в очах англійської дипломатії, “миротворчих” 

зусиль Німеччини [20, p. 526]. Тому Берхтольд не поспішав з 

конкретною відповіддю на нові німецькі пропозиції, тим 

більше, що війна проти Сербії, за винятком бомбардувань 

Белграда в ніч на 29 липня, залишалася на стадії мобілізаційних 

приготувань обох сторін (в силу мобілізаційних планів австро-

угорські війська могли приступити до активних дій проти сербів 

не раніше 12 серпня). 

Можливий дипломатичний сценарій розвитку ситуації 

поступився військовому відразу після оголошення загальної 

мобілізації в Росії 31 липня. Німецькому політичному 

керівництву нічого не залишалося, як діяти за порадою 

військових, тим паче, що англійській дипломатії так і не вдалося 

вплинути на російський уряд у питанні припинення 

мобілізаційних приготувань [20, p. 634–635]. Натомість 

австрійському політичному керівництву не довелося змінювати 

свою позицію з огляду на певну мінливість настроїв у Берліні 

[24, p. 206]. Отже, не можна однозначно стверджувати, що сáме 

наполягання військових кіл призвели до війни. Політичні лідери 

Австро-Угорщини та Німеччини теж не були категорично 

налаштовані проти застосування сили. 

Підсумовуючи, слід вказати на те, що у процесі прийняття 

зовнішньополітичних рішень і особливо тих, які ведуть до 
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війни, особистісний чинник відіграє значущу роль. Виробники 

таких рішень природно керуються власною раціональністю, на 

яку безпосередній вплив здійснює їхнє оточення (суб’єктивний 

вплив) і політичний простір (об’єктивний вплив). Реакція 

політичного лідера на вплив оточення і можливості та 

обмеження простору акумулюється у рішення. Характер цієї 

реакції і дає відповідь на запитання про сутність особистісного 

чинника. Так, канцлер Бетман-Гольвег, прислухаючись до 

переконливих аргументів генералів Мольтке і Фалькенгайна, а 

також з огляду на російську мобілізацію і, що немаловажливо, 

незважаючи на “не нейтральну” позицію Англії, дав згоду на 

оголошення в Німеччині стану “неминучої загрози війни” і на 

пред’явлення ультиматуму Росії. Обидва кроки німецького 

керівництва від 31 липня 1914 р. вели до війни, а значить 

Бетман-Гольвег, як і зрештою кайзер Вільгельм II, були 

морально до неї готові. Якби на вимогу ультиматуму Росія 

припинила мобілізацію, то не змогла б належним чином 

допомогти Сербії, “подарувавши” легку перемогу Австро-

Угорщині, що тим більше влаштовувало Німеччину. 

Своєю чергою, імперський міністр закордонних справ 

Берхтольд, під тиском німецького керівництва і незважаючи на 

деяке розходження у думках з генералом Конрадом фон 

Гетцендорфом, наполіг на оголошенні війни Сербії 28 липня. 

Ситуація вимагала такого рішення, оскільки його затримка після 

розриву дипломатичних відносин із Сербією сприймалася б як 

слабкість і невпевненість Відня в обраному 

зовнішньополітичному курсі. Тому Берхтольд демонстрував 

послідовність і не пристав на пропозиції Берліна від 30 липня 

щодо альтернативного врегулювання австро-сербського 

конфлікту. Його позицію беззастережно підтримала і Спільна 

міністерська рада, яка своїм рішенням від 31 липня підтвердила 

готовність воювати із Сербією, незважаючи на ризик війни з 

Росією. Оскільки Берхтольд поділяв точку зору про те, що 

дипломатія без військової сили не може бути ефективною, а 
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також високо цінував свої дружні відносини з ерцгерцогом 

Францом Фердинандом [24, p. 37, 44], його жорстке ставлення 

до сербів після Сараєвського вбивства стає тим більше 

зрозумілим. На останній зустрічі імперського міністра з 

ерцгерцогом 14 червня було досягнуто згоди щодо необхідності 

проведення різкішої і рішучішої політики на Балканах, 

насамперед по відношенню до Сербії [24, p. 164–165], що і 

пояснює поведінку Берхтольда і лобіювання ним курсу на війну 

у липні 1914 р. 

Отже, державні інтереси, сприятливі обставини і час, 

вигідні перспективи, впевненість у неперевершеності власних 

збройних сил є важливими, але недостатніми чинниками для 

формування політичної волі державного керівництва до 

розгортання війни. Потрібні особисте прагнення і моральна 

готовність політичних лідерів так діяти, підкріплені 

переконанням у тому, що будь-які альтернативні варіанти не 

дадуть бажаного результату. Щоправда, відповідальність за 

рішення про початок війни не має терміну давності для історії, 

хто б їх не приймав. 
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In der modernen, durch hohe Dynamik von globalen Prozessen 

und Veränderungen gekennzeichneten Welt hängen weltpolitische 

Aktivitäten der wichtigsten internationalen Akteure – Staaten – 

überwiegend vom Verhalten ihrer politischen Führung ab. Dieses 

Verhalten sowie und damit verbundene außenpolitische 

Entscheidungsprozesse werden von einer ganzen Reihe von 

Faktoren, allen voran von dem persönlichen beeinflusst. Insofern ist 

der Persönlichkeitsfaktor von etwaigen Interaktionen von politischen 

Führern, die ihre Staaten auf internationale Bühne vertreten, nicht 

wegzudenken, was man ausdrucksvoll am Beispiel des Konflikts 

zwischen ukrainischer und russischer politischer Führung seit 2014 

veranschaulicht bekommt. 
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Die vorliegende Studie über den Einfluss des 

Persönlichkeitsfaktors auf außenpolitische Entscheidungsprozesse in 

Österreich-Ungarn und Deutschland im Vorfeld des 1. Weltkrieg 

wurde an der interdisziplinären Grenze zwischen Geschichte 

(Geschichte der Weltdiplomatie) und Außenpolitikanalyse als 

Bestandteilen der Lehre über internationale Beziehungen 

durchgeführt.  

Die Rationalität von österreichisch-ungarischen und deutschen 

Führungskreisen wurde bei der Entscheidung über militärische 

Gewaltanwendung auch stark vom psychologischen Faktor 

beeinflusst. Das primäre Kriegsziel von Österreich-Ungarn und 

Deutschland bestand nicht darin, neue territoriale Gewinne auf 

Kosten ihrer Gegner zu verschaffen, sondern sich zuallererst als 

Mächte zu behaupten, die zur Neugestaltung des weltpolitischen 

Status quo zu ihrem Gunsten jederzeit fähig seien. 

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang ein äußerst hoher 

Wirkungsgrad des Einflusses von Militärkreisen auf politische 

Entscheidungsprozesse im Bezug auf den Kriegsbeginn. Es scheint, 

als ob die persönliche Lobbyarbeit der Generäle C. von Hötzendorf 

und H. von Moltke in Sachen Kriegsnotwendigkeit, unterstützt von 

Kriegsministern Krobatin und Falkenhayn, doch den 

ausschlaggebenden Impuls an die politische Führung Österreich-

Ungarns und Deutschlands weitergegeben hätte, die Suche nach 

einem diplomatischen Auswege aus der Situation im Juli 1914 

aufzugeben und dem Kriege zuzuwenden.  

Beinahe gleichzeitig, freilich nicht ohne Einwirkung der 

britischen Diplomatie, bezog die deutsche Führung einen viel 

flexibleren Standpunkt. Dem Grafen Berchtold wurde 

vorgeschlagen, den „Halt in Belgrad“ zu machen und 

Konfliktlösung auf Verhandlungswege zu suchen, woraufhin er 

allerdings sowohl Verhandlungen mit Serbien, als auch 

Direktgespräche mit Russland abgelehnt hat. Angesichts der im Juli 

1914 anhaltenden und hartnäckigen Aufforderungen Berlins 

Richtung Wien, unter anderem zur angemessenen 
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Kompromisslosigkeit, sofortigen Kriegserklärung an Serbien, 

Ablehnung von Vermittlungsversuchen sowie zum Ausbruch von 

Feindseligkeiten wurde diese grundlegend und so blitzartig 

geänderte Stimmungslage des Verbündeten eher als 

Scheinfriedfertigkeit wahrgenommen, die notwendig war, um 

„friedensstiftende“ Bemühungen Deutschlands insbesondere für die 

britische Diplomatie vor die Augen zu führen. Insofern hatte 

Berchtold mit der konkreten Antwort auf neue deutsche Vorschläge 

nicht eilig, zumal der Krieg gegen Serbien, abgesehen von ein paar 

Bombenangriffen auf Belgrad in der Nacht zum 29. Juli, noch in der 

Phase von Mobilmachungsvorbereitungen auf beiden Seiten 

(angesichts der Mobilmachungspläne haben die österreichisch-

ungarischen Truppen frühestens am 12. August zu aktiven 

Kampfhandlungen gegen Serbien übergehen können) steckte.  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der 

Persönlichkeitsfaktor bei außenpolitischen, insbesondere zum Kriege 

tendierenden Entscheidungsprozessen eine gravierende Rolle spielt. 

Die jeweiligen Entscheidungsträger lassen sich dabei naturgemäß 

von eigener Rationalität leiten, die ihrerseits von ihrer unmittelbaren 

Umgebung (subjektive Einwirkung) sowie von dem vorgegebenen 

politischen Umfeld (objektive Einwirkung) beeinflusst wird. Eine 

Reaktion der jeweiligen politischen Führungsfigur auf Einwirkungen 

ihrer Umgebung sowie auf Möglichkeiten und Beschränkungen des 

politischen Umfelds wird zu einer Entscheidung sublimiert. 

Charakter dieser Reaktion gibt dann die Antwort auf die Frage nach 

dem Wesen des Persönlichkeitsfaktors. So hat der deutsche Kanzler 

Bethmann-Hollweg wohl unter Berücksichtigung der überzeugenden 

Argumente von Generälen Moltke und Falkenhayn sowie angesichts 

der russischen Generalmobilmachung und nicht zuletzt trotz „nicht-

neutraler“ Position Englands doch noch der Entscheidung über die 

Verkündung in Deutschland des Kriegsgefahrzustands sowie über 

das Ultimatum an Russland zugestimmt.  Auf der anderen Seite hat 

sich der k.u.k. Minister des Äußeren Berchtold unter Druck der 
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deutschen Führung und trotz Meinungsverschiedenheiten mit 

General C. von Hötzendorf letztendlich mit seinem Beschluss 

durchgesetzt, Serbien bereits am 28. Juli den Krieg zu erklären. Die 

damalige Situation verlangte quasi nach dieser Entscheidung, da 

jedes Zögern damit nach dem bereits erfolgten Bruch diplomatischer 

Beziehungen mit Belgrad als Schwäche und Unsicherheit Wiens bei 

Verfolgung der von ihm gewählten außenpolitischen Linie  

wahrgenommen werden könnte.  

Insofern sind nationale Interessen, günstige Umstände bzw. 

geeignete Zeitpunkte, gute Erfolgsaussichten, Überzeugung von 

Unübertrefflichkeit eigener Streitkräfte wohl wichtige, allerdings 

nicht ausreichende, alles abdeckende Faktoren bei politischer, auf 

Entfachung eines Krieges abzielender Willensbildung in einem Staat. 

Um auf die Art zu handeln, bedarf es auch eines starken 

persönlichen Engagements sowie einer moralischen Bereitschaft von 

Seiten der jeweiligen politischen Führung, untermauert durch eigene 

Überzeugung, dass etwaige alternative Optionen das erwünschte 

Ergebnis verfehlen werden. Bekanntermaßen verfüge eine 

Kriegsverantwortung allerdings über keine Verjährungsfrist, egal 

wer oder was hinter der jeweiligen Entscheidung über den 

Kriegsausbruch gestanden ist.  

Stichworte: Persönlichkeitsfaktor, Rationalität, 

psychologischer Faktor, politischer Wille, 1. Weltkrieg, 

außenpolitische Entscheidungsprozesse. 

Исследовано влияние личностного фактора на принятие 

внешнеполитических решений в Австро-Венгрии и Германии 

накануне Первой мировой войны, определено особенности 

рациональности и психологических мотивов высших 

должностных лиц этих государств, ответственных за 

решение о развязывании войны. 
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Ключевые слова: личностный фактор, рациональность, 

психологический фактор, политическая воля, Первая мировая 

война, принятие внешнеполитических решений. 
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Смирна Л. 

кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник 

Київського національного університету культури і мистецтв 

УКРАЇНСЬКИЙ НОНКОНФОРМІСТСЬКИЙ 

ВИСТАВКОВИЙ РУХ ЗА КОРДОНОМ І ЙОГО 

НЕФОРМАЛЬНИЙ ЛІДЕР ІГОР ЦИШКЕВИЧ (70  80 рр. 

ХХ ст.) 

У статті за допомогою архівних та опублікованих 

джерел, більшість із яких уперше вводиться до наукового обігу 

в даному контексті, простежується український 

нонконформістський виставковий рух за кордоном – від часів 

створення 1979 р. Виставкового комітету до завершення його 

діяльності 1983 р. У статті також ідеться про 

неформального лідера виставкового руху Ігоря Цишкевича, 

постать та дослідницька діяльність якого вперше 

розглядаються на тлі драматичних подій української історії 

1970-х років. 

Ключові слова: виставковий рух, Ігор Цишкевич, Антон 

Соломуха, нонконформізм. 

Це дослідження – перша спроба простежити український 

нонконформістський виставковий рух за кордоном – від часу 

створення 1979 р. Виставкового комітету до завершення його 

діяльності 1983 р. Лідером тогочасного виставкового руху був 

Ігор Цишкевич, науково-творча та організаційна діяльність 

якого висвітлюється вперше на тлі драматичних подій 

української історії того періоду. 
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Наприкінці 1970-х років в українському суспільстві 

окреслюються спроби подолання герметичності та 

синхронізація мистецьких процесів України з європейськими 

центрами. На цій тенденції наголошують провідні українські та 

зарубіжні дослідники, а саме:  О. Авраменко, О. Глезер, О. 

Голубець, Д. Горбачов, Д. Даревич, М. Мудрак, Г. Скляренко, 

В. Сидоренко та ін.  

Перші українські паростки виходу з-під залізної завіси 

ізоляціонізму виникали ще в період тоталітарного суспільства, 

але резонансу на Заході вони не викликали. А в посттоталітарну 

добу цей рух започаткували виставки митців-емігрантів у 

Виставковому павільйоні в Торонто (1954), Музеї мистецтва в 

Монреалі (1956), музеї Вейн-Стейт університету в Детройті 

(1960), виставка з нагоди 200-річчя Америки (1976) [1].  

Ставлення західних критиків до нонконформістського 

радянського мистецтва як до «російського» сформувало 

потужний міф російського нонконформізму на Заході і, по суті, 

«виключило» для Заходу такі центри нонконформізму, як Київ, 

Одеса, Львів, Таллінн, Рига з їх національно забарвленим 

мистецтвом. Упродовж багатьох років іноземні ЗМІ, 

порівнюючи радянське нонконформістське мистецтво (а йшлося 

переважно про російських митців) з авангардом 1920-х років, 

доводили вторинний характер цього мистецтва, так само, як 

відсутність особливих відмінностей від попередника. Поступово 

на Заході народжується міф про багатонаціональне 

нонконформістське мистецтво як вторинне «російське» 

мистецтво, який, починаючи з 1960-х років і донині, 

намагаються спростувати як західні знавці радянського 

мистецтва, так і ті, хто опинився на Заході і продовжував 

репрезентувати нонконформістське мистецтво за кордоном. 

Серед них – П. Щеклоча, І. Мід, О. Глезер, Б. Гройс, 

І. Голомшток, А. Бускет, С. Гординський, М. Мудрак, 

Д. Даревич [2]. Навіть у дослідженнях останніх років, 

проведених французьким університетом у м. Гренобль у 2009–
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2010 роках, радянське нонконформістське мистецтво 

представлене лише творчістю російських митців [3]. 

Важливою в контексті «вторинності» радянського 

нонконформістського мистецтва була дискусія, що 

розгорнулася на сторінках газети «New-York Times» 1977 року. 

Це була відповідь відомого українського митця, 

мистецтвознавця С. Гординського на рецензію виставки 

українських митців у музеї Нью-Йорка 1977 року6. У рецензії 

американський журналіст назвав виставку «етнічною», 

спровокувавши таким чином відповідь С. Гординського в 

«Times» у вигляді критичного листа. У газеті «Гомон України» 

(Торонто) С. Гординський так прокоментував свій лист до 

редакції: «Я в листі застерігся, що виставка так не називалася, 

крім цього, подав приклад, що у Франції ніхто не називає 

єврейського митця Шагала або еспанця Пікассо – етніками». 

«Таймс» листа помістив, але викреслив слова «єврейський» і 

«еспанський», бо це викривало аномалії американської критики. 

Далі С. Гординський зазначає: «У західному світі, де 

виробляються вільні мистецькі критерії, українських сучасних 

митців з совєтської України немає, їх ні на індивідуальні, ні на 

збірні виставки не пускають, тож і світ про них майже нічого не 

знає. Цю пустку ми мусимо самі заповнити. Цього від нас ждуть 

мистецькі кола України». У західному світі існує сталий 

стереотип, веде далі С. Гординський, – якщо виставки з 

національним характером не влаштовуються амбасадами або 

музеями даних країн, вони, як правило, зараховуються до 

категорії творчості «етнічної», що в американському світі має 

присмак периферійності. Саме тому найпрестижніші мистецькі 

видання уникають на своїх шпальтах коментувати такі події [4]. 

                                                           
6 Виставка в музеї Вейн-Стейт університету в Детройті та участь у ній 76-ти 

українських митців «так заскочила київські урядові кола від мистецтва, що 

голова Спілки художників УРСР Василь Касіян був змушений писати велику 

двосторінкову газетну статтю з критикою тієї виставки…» 
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Коментарі учасників неофіційного руху на Заході були 

різні – від намагань з’ясувати соціо-політичні причини 

«інформаційного ізоляціонізму та політичної дискримінації», у 

яких народжувалося «ціною власного життя та за умов 

відсутності свободи» нонконформістське мистецтво, до спроб 

спростувати міф «вторинності» національних мистецтв Литви, 

України, Білорусі та інших народів імперії, аби розтлумачити 

західному світуі, що «радянське» не означає виключно 

«російське». Відомий теоретик нонконформістського руху та 

колекціонер сучасного мистецтва О. Глезер писав, що 

нонконформістське мистецтво мало інші, порівняно з 

авангардом 1920-х років, мотиви, що робить пряму аналогію з 

авангардом дещо некоректною. «Усвідомлення цих чинників та 

їх впливу на мистецтво дозволяє говорити про 

нонконформістське мистецтво як явище цілком оригінальне, 

пов’язане з духовними проблемами і життям радянського 

соціуму, які абсолютно чужі Заходу», – мовби виправдовував 

аксіому «вторинності» О. Глезер [5]. 

Уже в наступній своїй публікації – статті до каталогу 

виставки неофіційного російського мистецтва в Ріміні (Італія) – 

О. Глезер закликав італійського глядача «виявити людське 

тепло і розуміння у сприйнятті радянського 

нонконформістського мистецтва», а західноєвропейських 

дослідників – розглядати справжнє значення і якість 

експонованих творів. Пояснював він це складною ситуацією в 

Радянському Союзі, яка не дозволяє застосовувати європейські 

критерії до російського мистецтва 1960–1970-х років. «Простота 

вираження митців є явищем екстраординарним, зважуючи на 

«хворобливі» процеси, що відбуваються в цій країні» [6]. 

Учасниця нонконформістського виставкового руху 

науковець М. Мудрак у статті до каталогу «Сучасне мистецтво з 

України» (1979) намагається вивільнити з-під кліше 

«російського мистецтва» культури інших, неросійських народів, 

яких було придушено радянською диктатурою у вигляді нової 
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російської імперії. Мистецтво цих народів представлене на 

Заході досить бідно, не знаходить відгуку й розуміння. «Ці 

мистці, через своє походження і своє оточення, поділяють – як 

громадяни СРСР – лише деякі проблеми, спільні всім 

неофіційним художникам Росії, але їх національні відмінності 

підказують їм інші цілі і бажання, більш притаманні їхній 

національності» [7]. 

Незважаючи на сталість стереотипів, які сформували 

уявлення західного світу про радянське нонконформістське 

мистецтво як «етнічне», тобто периферійне, виставкова 

діяльність українських митців-нонконформістів за кордоном, як 

індивідуальна, так і колективна, була доволі активною. Слід 

зауважити, що імпрези, які представляли широку палітру 

радянського мистецтва, відбувались у Галереї Гросвенор, Музеї 

сучасного мистецтва в Нью-Йорку, Інституті сучасного 

мистецтва в Лондоні, Музеї Гренобля, у Турксі і Лавалі, Палаці 

Конгресів у Парижі, Галереї Кіріко в Римі, у Флоренції, 

Амстердамі, Лугано, Копенгагені, Берліні, Лос-Анжелесі [6]1. 

Виставка в Пале-де-Конгрес (Палац Конгресів, Париж) була 

першою загальнонаціональною виставкою російських 

художників-нонконформістів [8]. 

 Українські митці, які емігрували на Захід у 1970-х роках, 

усе частіше  ставали учасниками масштабних виставок та 

бієнале російського мистецтва за кордоном. Виставка «Париж-

Москва 1900–1930», яка відбулась у Музеї Центру ім. Жоржа 

Помпіду (1979), майже збіглась у часі з першою пересувною 

виставкою українських митців-нонконформістів у Мюнхені. У 

великому паризькому тижневику «Нувель Обсерватер» було 

надруковано чотири гострокритичні статті, присвячені долі 

радянського мистецтва, які розкритикували виставку «Париж-

Москва 1900–1930» за «приховування соціального й 

                                                           
1 Цей перелік не вичерпує всіх виставок, зокрема й індивідуальних, у 

яких брали участь художники-нонконформісти. 
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політичного контексту епохи» [9]. Виставка відбулась як одна із 

серій мультидисциплінарних імпрез, присвячених великим 

модерністським епохам: «Париж-Нью-Йорк», «Париж-Берлін», 

«Париж-Москва» і «Париж-Париж», які Центр Жоржа Помпіду 

здійснив наприкінці 70-х – на початку 80-х років [10]. 

Перша бієнале так званого «російського» мистецтва 

«Premiere Biennalee des Peintres Russes» пройшла в культурно-

мистецькому центрі Везінет (Франція, 1979–1980). Виставка 

відбулася завдяки сприянню відомого російського галериста 

О. Глезера та за підтримки доктора М. Дана, знаного 

колекціонера і популяризатора сучасного мистецтва. Для 

каталогу були використані фото з приватного архіву О. Глезера. 

З українських представників у виставці взяли участь митці, які 

емігрували на Захід, – А. Соломуха, В.  Макаренко (Париж), 

Л. Межберг, А. Кринський, В. Бахчиніан (США), Єва (Ізраїль) 

та Ф. Гуменюк, який проживав у Ленінграді [5]. У виставці 

також узяли участь художники Грузії, Узбекистану, Казахстану, 

Білорусі, Литви. У м. Ріміні (Італія) Салон «Fieristico» 

презентував 23–31 серпня 1980 року виставку-ярмарок 

«Художня виставка неофіційного російського мистецтва», у 

якій з українських митців взяли участь В. Макаренко та 

А. Соломуха [6]. Участь українських митців у цих виставкових 

процесах ставала дедалі помітнішою для французької преси, що 

дало поштовх до активної участі в європейському арт-ринку. 

Ситуація змінюється, коли до Радянського Союзу в 1977 

року за програмою обміну IREX приїжджає разом зі своєю 

дружиною, науковцем Мирославою Мудрак2, Ігор Цишкевич – 

елегантна молода людина, народжений у Бельгії, громадянин 

США. Згадуючи це знайомство, А. Соломуха розповідає: «Цей 

приїзд усередині певних неофіційних кіл викликав резонанс. 

                                                           
2 У 1977–1978 рр. М. Мудрак отримує грант IREX (International 

Research and Exchanges Fellow) і приїжджає в Україну на дослідницьку 

роботу. 
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КДБ стежило за нами та за подружжям безупинно. Навіть 

готувалася провокація, щоб заарештувати Ігоря. На щастя, все 

обійшлося. Цишкевич зібрав в Україні велику кількість 

«транспортабельних» творів одеських нонконформістів, 

виконаних на папері та картоні, і ми реалізували наш спільний 

проект – 12 виставок нонконформістського мистецтва як в 

Європі, так і США (Мюнхен, Лондон, Париж, Нью-Йорк, 

Філадельфія, Бостон та ін.)» [11]. 

І. Цишкевич, постать якого недооцінена в контексті історії 

українського нонконформізму, безперечно був першим, хто 

представив українське нонконформістське мистецтво світу. 

Його, як актора та науковця-початківця, який у майбутньому 

захистить дисертацію про Л. Курбаса, передусім цікавили 

персональні контакти в мистецькому середовищі головних 

культурних центрів СРСР.  

Зацікавлення молодого І. Цишкевича т. зв. «лівим» 

мистецтвом не було випадковим. А загалом його світогляд 

формується під впливом суспільно-політичних українських 

організацій за кордоном: від суто «лівих» до радикально 

«правих», де найпомітнішою була діяльність «мельниківців», 

«бандерівців» і «двійкарів». За своїми поглядами родина 

І. Цишкевичів належала до табору «бандерівців», які 

продовжували на Заході традиції визвольних організацій в 

Україні, сповідували націоналістичні погляди, виступали проти 

більшовицької ідеології. Своїми духовними вчителями він 

вважає відомого українського письменника в еміграції, 

учасника визвольного руху, в’язня німецьких концтаборів 

Д. Чайковського та голову Української асоціації вчених та 

журналістів США і Канади, доктора М. Кушніра [13]. 

Інтелектуально вільний і політично незаангажований 

І. Цишкевич із приїздом до України потрапляє в шокуючу для 

нього атмосферу страху й задухи. У 1960–1970-х рр. Україна 

стає «випробувальним полігоном» для каральних органів, у 

1977–1983 рр. ще тривають репресії проти тих, хто виявляє 
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бодай найменші ознаки незгоди з панівною ідеологією [15]. 

Знайомство з так званими «боковими» архівами, зустрічі з 

діячами культури й мистецтва, художниками, фахівцями в 

галузі театру, кіно, музики, образотворчого мистецтва вводять 

І. Цишкевича в коло «неофіційної» культури. «Нашою з 

Мирославою метою було дослідити й описати 20-ті роки, які 

були «закритою зоною» не лише для української науки, а й для 

Заходу також. Тут, в Україні, ми буквально бігли за 

інформацією й доля завжди дарувала зустрічі з людьми, 

близькими за духом» [13]. 

Саме в цей час у Києві І. Цишкевич знайомиться з 

молодими митцями-однодумцями, колишніми студентами 

Київського державного художнього інституту Антоном 

Соломухою та Сергієм Гетою, які невдовзі залишать Україну. 

С. Гета в 1976 році їде працювати до Москви, а через деякий час 

(у 1978-му) емігрує до Парижа А. Соломуха. З 1975-го по 1978 

рік їх творчість і незгода з політичною цензурою привертають 

увагу влади. Неодноразово їх викликають у КДБ. Саме ці 

київські художники, а також декілька їхніх ровесників і 

однодумців, наприкінці 1970-х і на початку 1980-х шукали нові 

форми, були наповнені духом спротиву офіційній 

закостенілості. Це виявлялося в усьому: у способі життя, в одязі, 

в музичних уподобаннях. Нове українське мистецтво могло б 

пишатися наявністю таких майстрів. Але їх вичавили з України. 

Кого опосередковано, кого відверто й цинічно – методів було 

достатньо. 

У цей час М. Мудрак та І. Цишкевич, прагнучи 

познайомитися з новим цікавим мистецтвом, отримують дозвіл 

поїхати до Одеси, де й виникла ідея проведення виставок 

українських художників-нонконформістів за кордонами СРСР. 

Митці зібралися в помешканні художника В. Хруща для 

обговорення всіх можливостей. Постало питання, яким чином 

перевезти твори за кордон. Було вирішено, що кожен митець дає 

дві картини і на кожній картині має бути дарчий напис «Ігореві 
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на день народження». Роботи до Європи І. Цишкевичу 

допомогла вивезти дружина представника американського 

уряду, який працював у Києві для створення консульського 

відділу США, – Синтія Портер. Завдяки її сприянню Захід 

побачив картини українських художників-нонконформістів [13]. 

Після закінчення навчання у 1979 році І. Цишкевич 

зустрічається у Парижі з А. Соломухою і разом вони створюють 

Виставковий комітет. Складають план роботи на 1979–1980-й 

роки і розпочинають виставкову діяльність у країнах Західної 

Європи, в Канаді та США.  

Окреслюючи проблемне поле презентації 

нонконформістського мистецтва за кордоном та шляхи його 

реалізації за підтримки української діаспори, Виставковий 

комітет підсумував: «На жаль, образотворче мистецтво, 

поширення якого вимагає експозиції, каталогів і критики, не є 

висвітлене досі, як, наприклад, поезія і проза. Цикль виставок 

неконформістів з України дає можливості наголосити про 

існування, поширення і розвиток вільної естетичної думки в 

образотворчому мистецтві в Україні. Тверда позиція 

неконформістів в Україні можлива лише при підтримці 

української діаспори в усьому світі, тому що кожен крок в 

цьому напрямку є ефективним вкладом в розвиток 

багатостраждальної української культури. Зв’язок і 

взаємовпливи екзильної культури з неконформізмом на 

Батьківщині (ex.gratia Шістдесятники) треба підтримати і 

плекати як єдину можливість спільної генези української 

культури під сучасну пору. Всі зусилля української еміграції в 

цьому напрямку є неоціненим вкладом в єдину українську 

культуру. Використання всіх можливостей на еміграції є наш 

святий обов’язок» [20]. 

Перша пересувна виставка українських митців-

нонконформістів, організаторами якої були І. Цишкевич, 

А. Соломуха та В. Стрельников, відбулась у Мюнхені 1979 року 

за підтримки Українського вільного університету й особисто 
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його ректора професора В. Яніва. На виставці були презентовані 

твори А. Соломухи, А. Антонюка, В. Басанця, І. Боднара, 

Н. Гайдук, М. Грицюка, С. Гети, Коваленка, Р. Макоєва, 

В. Маринюка, І. Марчука, В. Наумця, С. Сичева, О. Стовбура, 

В. Стрельникова. Виставка була доповнена широкою 

фотодокументацією з попередніх «квартирних» виставок в 

Одесі й Москві та здобула великий резонанс у пресі [21]. 

Матеріально забезпечити організацію виставки вдалося 

лише після кількох успішно проведених квартирних виставок у 

Мюнхені, де організаторам вдалося продати значну кількість 

картин. Уже під час роботи виставки А. Соломуха та 

В. Стрельников вдалися до такої інтеракції: почали робити на 

ксероксі копії робіт, додаючи туди колір. Продавали таку 

графіку «малих форм» за 20–50 $, і відвідувачі охоче її купували 

[13]. Це дозволило закупити необхідні матеріали (папір, рами 

тощо), зробити афіші, запрошення. А. Соломуха згадує: «Ми 

жили переважно за рахунок продажу моїх творів, які продавали 

по 500–1000 $ за штуку. Частина коштів йшла на видання 

каталогів, буклетів, запрошень. Значиму допомогу і підтримку 

надавала українська громада, яка дуже прихильно поставилася 

до наших ініціатив» [11].  

1979 року, у межах проведення виставки, за фінансової 

підтримки української громади в Мюнхені друком виходить 

унікальне видання – каталог «Сучасне мистецтво з України», 

який уперше представив західному світові різноманітну 

панораму неофіційного мистецтва в УРСР. До каталогу ввійшли 

твори В. Стрельникова, А. Соломухи, Шаповаленка, Р. Макоєва, 

О. Онуфрієва, Л. Яструб, В. Басанця, С. Сичова, В. Хруща, 

Н. Гайдук, В. Цюпка, В. Сазонова, А. Антонюка, В. Наумця, 

В. Маринюка, В. Макаренка, Ф. Гуменюка, І. Марчука, С. Гети, 

М. Грицюка. 

Фахівці в галузі мистецтва з української діаспори у своїх 

дослідженнях відзначали брак поінформованості про мистецтво 

інших республік СРСР, котре мало національну специфіку, 
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відмінну від мистецтва Росії, а також поступовий приплив 

неофіційного мистецтва в Європу та США, який активізувався з 

початком 1960-х років (участь українських митців у 

Венеційській бієнале з 1924 року [24], персональні виставки 

В. Макаренка (Югославія – 1975, Франція – 1976), В. Сазонова 

(Німеччина – 1981–1982), В. Стрельникова та А. Соломухи 

(Австрія – 1978, Німеччина – 1979). У статті до каталогу 

відомого теоретика та критика мистецтва, професора 

Огайського державного університету М. Мудрак, яка вперше 

висвітлила проблемне поле українського нонконформізму для 

західного читача, науковець наголошувала, що помилково 

вважати українське нонконформістське мистецтво політично 

мотивованим, оскільки переважна більшість митців творить 

естетичний протест «l’art pour l’art». У творах художників-

нонконформістів «немає жодного суспільно-політичного 

коментарю дисидентського забарвлення в трактуванні матерії», 

натомість це мистецтво оптимістичне, «передає бунтівливу, а 

також покірну українську психіку» з її космологізмом та 

акцентуацією на тематиці українського села. І хоча думка 

дослідниці про відсутність суспільно-політичного забарвлення 

нонконформістського мистецтва на тлі його 

загальноукраїнського розвитку є суперечливою (згадаймо 

політично мотивовані твори О. Заливахи, В. Кушніра, 

А. Горської, Г. Севрук, В. Зарецького, В. Куткіна та ін.), усе ж 

вона відбиває специфіку певних осередків мистецького 

нонконформізму таких, як Одеса. М. Мудрак акцентує увагу 

саме на одеському нонконформізмі з його добре організованим 

мистецьким життям [7]. Творчість митців-нонконформістів, 

зауважує М. Мудрак, важко характеризувати як цілість, 

узагальнюючи її в цілому.  

Друга пересувна виставка нонконформістського мистецтва 

переїхала до Лондона. Після закінчення «Студії 68» 

І. Цишкевич нелегально вивозить з України сто картин 

українських художників-нонконформістів. Частину робіт він 
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залишає на збереження в центральному офісі Союзу українців у 

Великобританії (СУБ) і домовляється про підтримку в 

організації виставки. 

І. Цишкевич згадує: «Союз українців Великобританії з 

певною пересторогою поставився до того, що я знайшов 

можливість через дипломатичну пошту вивезти таку кількість 

картин за кордон. Все ж СУБ сприяв реалізації українських 

проектів, переслідуючи, ймовірно, і політичну мету. Мою 

пропозицію до СУБу щодо організації виставки українських 

митців-нонконформістів сприйняли схвально, оскільки це була 

чергова можливість заявити про доброчинну діяльність 

організації в Лондоні» [13]. Очевидним було те, що такий 

поступ українського нонконформістського мистецтва на Заході 

був можливим лише за повної підтримки української діаспори. 

Про це свідчив той факт, що виставка відбулась у будинку філії 

Римського українського католицького університету імені 

Святого Климента в Лондоні – одного з наймолодших наукових 

центрів української діаспори в Західній Європі, який заснував 

патріарх Йосип Сліпий (1892–1984) і який належав Союзу 

українців Великобританії.  

Для українських організаторів було важливим, щоб 

виставка не позиціонувалася як частина історії української 

діаспори та емігрантської культури, а як окрема мистецька 

подія, що засвідчила б існування, поширення і розвиток вільної 

естетичної думки в образотворчому мистецтві України.  

Реакція західного світу на виставку була досить 

прихильною. Критики мистецтва відзначили інноваційність 

форми та ліричну м’якість змісту. Деякі очікування не 

справдилися: після виставок російського неофіційного 

мистецтва Лондон чекав суворої абстракції та симптоматичної 

реакції на політичні обставини, що знайшли б відгук у творах 

українських митців. Натомість виставка віддзеркалювала ті 

умови, в яких перебували митці, – про це промовляли маленькі 

розміри картин, простих за засобами виконання. Критик 
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мистецтва Сьюзен Річардс з Інституту сучасного мистецтва в 

Лондоні відзначила складність, особистісний зміст та 

ностальгію за чимось невловним, назвавши твори українських 

митців реакцією супроти ідеалів колективізму: «Ікони» 

індивідуалізму, вони мають щось важливе сказати Заходу» [27].  

Наступна пересувна виставка переїхала до США та 

відбулася в Нью-Йорку, Філадельфії, Вашингтоні та Клівленді. 

Концепція виставки в Нью-Йорку була видозмінена – митці 

вирішили зробити презентацію українського 

нонконформістського мистецтва як ситуативно-концептуальний 

мистецький відгук на посттоталітарне мистецтво. Учасники 

виставки виготовили сценічні декорації – на тлі плакатів з 

гаслами «Вперед до комунізму», «Ленін – вічно живий», «Наша 

мета – комунізм», «Власть – народу» вони розвісили в різних 

ракурсах порожні рами від картин. На сцені праворуч також 

стояв порожній мольберт. Це символізувало гнітючу ситуацію 

несвободи, коли ідеологія стала інструментом нищення вільної 

мистецької думки [13].  

У 1982 році арт-сцена Нью-Йорку вперше побачила 

велику ретроспективну виставку, присвячену перiоду 

вiдродження, розвитку та  

трагедiï української історії 1920-х – початку 30-х років, зокрема 

творчості легендарного режисера театру «Березіль» Л. Курбаса. 

Ця виставка стала результатом багаторічної наукової праці 

І. Цишкевича – масштабний синкретичний проект як за 

концепцією, так і за її втіленням. У великому центричному 

просторі Українського Дому інсталяційний проект 

супроводжувався медійними та сценічними перформансами, які 

представили напрямки конструктивізму, футуризму, 

експресіонізму, бойчукізму [28]. Виставка символічно поєднала 

корифеїв 1920-х років – Л. Курбаса, М. Куліша, Й. Гірняка, 

В. Меллера. Слід зауважити, що кульмінація здобутків 

Л. Курбаса пов’язана з драматургом М. Кулішем (1892–1937) і 

художником В. Меллером (1884–1962). Експозиція, за задумом 
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А. Соломухи, була зроблена у стилі конструктивізму, який на 

певному етапі творчості проявився у виставах В. Мейєрхольда, 

О. Таїрова – в Росії та Л. Курбаса – в Україні. Комбінування 

«конструкцій», абстрактне зіставлення ліній, кольорових плям 

та нагромадження геометричних форм відтворювало декорації 

п’єс театру «Березіль». Експозиція вміщувала інсталяції 

сценічних конструкцій перших постановок В. Меллера для 

«Березоля»: станки, пандуси, сходи, – «як прибори в цирку», 

«нічого не зображують», вони – «трамплін для розвитку дії». В 

афішах і програмах театру «Березіль» зазначалося, що 

конструкції (а не декорації!) створив художник-конструктор 

В. Меллер [29]. А. Соломухою були відтворені також 

конструкції В. Меллера до вистави «Газ» Г. Кайзера – одного з 

найвидатніших представників німецького експресіонізму, – які 

являли собою масивну споруду з великими підйомами та 

западинами, несиметрично скомпонованими та пофарбованими 

сірою фарбою. Це все було обмірковане вже трьома майстрами 

– Л. Курбасом, В. Меллером та А. Соломухою. Конструкція 

поєднала багатофункціональну рухливість та водночас 

статичність. Організатори виставки через конструктивне 

оформлення відтворили основні принципові риси цього 

авангардного напряму в форматі експозиції: просторову 

абстрактність, системність, структурність, функціональність, 

дієвість, урбанізм. Найцікавішими експонатами виставки були 

фотокопії архіву Л. Курбаса, які зібрав І. Цишкевич: документи, 

листи, протоколи тощо. Метою виставки було відтворення, 

через життя геніальної особистості – Л. Курбаса, – історичного 

періоду нації – 1920-х років. В експозиційному просторі були 

представлені масштабні точні копії ескізів В. Меллера, виконані 

А. Соломухою. На презентації була відтворена ностальгійна 

атмосфера того періоду: з медіапроектора лунала п’єса одного із 

засновників украïнськоï модерноï драматургiï М. Куліша у 

виконанні Й. Гірняка. І. Цишкевич презентував моновиставу – 

читав уривок з прози С. Беккета, щоб поєднати український і 
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європейський контексти. Синтез текстів, голосів, експозиції та 

постановок дав можливiсть показати болючу історію тих років 

[13]. 

У листопаді 1982 року виставка переїхала до Канади і 

відбулася в Торонто та Вінніпезі. З 14 по 27 листопада в Галереї 

Інституту св. Володимира в Торонто тривала виставка чотирьох 

– В. Макаренка, А. Соломухи, В. Стельникова та В. Сазонова. 

Куратором виставок митців-нонконформістів була запрошена 

Дарія Даревич – доктор мистецтвознавства, викладач історії 

європейського мистецтва та української культури в Йоркському 

університеті. Канадська преса відзначила різноплановість 

виставки: надзвичайний естетизм В. Стрельникова, тематику 

сексуальних меншин А. Соломухи, «археологічні» потоки 

мислення В. Сазонова, модифікацію жіночих силуетів 

В. Макаренка [31]. Відчутними для західного світу стали впливи 

української етнографії та іконографії, а також великих сучасних 

майстрів, таких як П. Клеє та К. Бранкузі.  

4–31 грудня 1982 року виставка чотирьох переїхала до 

Галереї Осередку української культури й освіти м. Вінніпег у 

Канаді, а 18 лютого – 31 березня 1983 року відбулася в 

Українському інституті модерного мистецтва в Чикаго (США). 

Виставка була широко висвітлена часописами «Ukrainian 

Weekly», «Edmonton», «New Perspectives», «Winnipeg Free 

Press», «Вільне слово», «Новий шлях», «Свобода». 

Виставка, яка успішно відбулась у Мюнхені, Лондоні, 

Нью-Йорку, Філадельфії, Вашингтоні, Торонто та Клівленді, 

переїхала до художньої галереї Будинку культури старовинного 

французького містечка Мец, що на північному сході Франції. 

Відкриття виставки відбулося 2 жовтня 1982 року. В рецензії на 

виставку, яка з’явилась у газеті «Liberation», не лише містились 

історичні рефлексії на тему українського авангарду та 

бойчукізму, а й прозвучали імена молодої генерації, що після 

скульптора Архипенка та художника Андрієнка поповнила лави 

кочових митців, яких втратила батьківщина.  
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Насамкінець дослідження зауважу, що публікації 

зарубіжної преси, українські архівні матеріали відкривають нові 

можливості  для дослідження донині невідомих сторінок 

українського нонконформістського руху за кордоном у 70-80 р. 

ХХ століття. Завдячуючи зусиллям відомих галеристів, 

мистецтвознавців, науковців, представників української 

діаспори, українські художники-нонконформісти були 

представлені у всесвітніх музеях, що дало поштовх до їх 

активної участі в європейському арт-ринку. 
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In the article Ukrainian nonconformity exhibitional movement 

abroad – since the creation of Exhibition Committee in 1979 to close 

of its work in 1983 – is observed with help of archival and published 

sources, most of which are introduced to the scientific use in this 

context for the first time. Personality and scientific activity of Igor 

Ciszkewycz – the informal leader of the exhibitional movement – are 

represented in the article on the background of dramatic events in 

Ukrainian history of the 1970s for the first time. 

Key words:  exhibitional movement, Igor Ciszkewycz, Anton 

Solomukha, art of nonconformity. 

В статье с помощью архивных и опубликованных 

источников, большинство из которых впервые вводится в 

научный оборот в данном контексте, прослеживается 

украинское нонконформистское выставочное движение за 

рубежом – со времен создания в 1979 году Выставочного 

комитета до завершения его деятельности в 1983 году. В 

статье также идет речь о неформальном лидере 

выставочного движения Игоре Цишкевиче, фигура и 

исследовательская деятельность которого впервые 

рассматриваются на фоне драматических событий украинской 

истории 1970-х годов. 
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Смолій А. В. 

Магістрант кафедри міжнародного права Інституту 

міжнародних відносин  Київського національного університету 

ім. Т. Шевченка 

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК МІЖНАРОДНО-

ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГІВЛІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ТОВАРАМИ 

У статті подається ґрунтовний огляд розвитку 

міжнародного правового регулювання торгівлі 

сільськогосподарськими товарами у світі та в Європейському 

Союзі. Наводяться перші міжнародно-правові документи та 

правова основа зародження даного виду регулювання, а також 

перехід від елементарних видів регулювання міжнародної 

торгівлі сільгосптоварами до більш вагомої правової системи 

зокрема  і в країнах Європи. 

Ключові слова: торгівля, міжнародно-правове 

регулювання, продукція, сільське господарство, товарний ринок.  

Постановка проблеми. Світова торгівля являє собою одну 

з найбільш поширених форм міжнародних відносин. Її 

незмінним супутником виступає міжнародно-правове 

регулювання. Щоби розібратись у сутності світової торгівлі та 

особливостях її міжнародно-правового регулювання, необхідно 

варто  визначити закономірності її розвитку, знайти теорії, що 

обґрунтовують принципи участі національних економік у 

міжнародному товарообігу і визначити правові засади. 
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Метою статті є дослідження становлення та розвитку 

міжнародно-правового регулювання торгівлі 

сільськогосподарськими товарами. 

Виклад основного матеріалу. Відомо, що світова 

(міжнародна) торгівля – це процес купівлі-продажу товарів і 

послуг, здійснюваний між різними країнами, які виступають у 

ролі покупців, продавців і посередників. Міжнародна торгівля 

включає в себе імпортні та експортні операції з товарами, у сумі 

іменовані товарообігом. Співвідношення між ними отримало 

назву зовнішньоторговельного балансу. 

У своєму розвитку світова торгівля проходить три основні 

етапи, кожен з яких має певне, відповідно до умов розвитку, 

міжнародно-правове регулювання. 

Етап I – від стародавнього світу до початку XIX ст. 

Світова торгівля зародилася за часів стародавнього Єгипту та 

інших держав і розвивалася морська і сухопутна торгівля. На 

межі XVIII-XIX ст. вона набула характеру стійких міжнародних 

товарно-грошових відносин. Цьому процесу багато в чому 

сприяло створення машинного виробництва в Англії, Голландії 

та інших країнах, яке було орієнтоване не тільки на внутрішній, 

але і на зовнішній ринок. На цьому етапі закладались засади 

міжнародно-правового регулювання. 

Етап II  -  період XIX ст. – перша половина XX ст. 

Наприкінці XIX ст. утворився світовий ринок. У першій 

половині XX ст. світова торгівля пережила глибоку кризу, що 

почалася в роки Першої світової війни і продовжувалась до 

закінчення Другої світової війни, котра призвела до тривалого 

порушення світового товарообігу. Війни потрясли всю 

структуру міжнародних економічних відносин. Незважаючи на 

певні несприятливі умови, цей етап характеризується 

поступовим розвитком міжнародно-правового регулювання, що 

охопило найбільш розвинуті регіони світу. 

Етап III – друга половина XX ст. – початок XXI ст. Для 

післявоєнного періоду характерно помітне прискорення темпів 
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розвитку світової торгівлі, що досягли найвищого рівня за всю 

історію людської цивілізації. Середньорічний темп зростання 

світового експорту товарів становив: у 50-ті рр. – 6 %, у 60-ті – 

8,2, у 70-80-ті – 9,0, у 90-ті – 6 %. Зростав і обсяг світової 

торгівлі. У 1970 р він становив 300 млрд. дол .; у 1980 р – 1,9 

трлн .; у 1997 р – 5,4 трлн. дол., у 2014 – більше 10 трлн. дол. 

Цей етап характеризується відповідними процесами 

інтернаціоналізації і наступної глобалізації економік, що 

викликало формування сучасного міжнародно-правового 

регулювання на глобальному рівні. 

Значні темпи зростання світової економіки в другій 

половині XX ст. обумовлені високими темпами економічного 

розвитку в цей період. Воно супроводжувалося розвитком 

поділу праці і стимулювало міжнародний товарообіг. Значну 

роль у прискоренні темпів зростання світової торгівлі зіграло 

активне включення в неї нових груп країн, раніше економічно 

відсталих. Згідно з прогнозами, високі темпи зростання світової 

торгівлі збережуться і надалі [1, c. 231]. 

Товарна структура світової торгівлі змінюється під 

впливом науково-технічного прогресу і поглиблення процесу 

міжнародного поділу праці. Найбільше значення у світовій 

торгівлі має продукція обробної промисловості, на яку припадає 

понад 3/4 світового товарообігу. Найшвидше зростає питома 

вага обладнання, транспортних засобів, хімічних засобів. Частка 

міжнародної торгівлі продовольством, сировиною, мінеральним 

паливом становить близько 1/5. Відповідно, була прийнята і 

ціла низка товарних угод. 

Сільське господарство – одна з провідних світових галузей 

економіки, в тому числі і України, яка має значний потенціал та 

вимагає державної підтримки та заохочування.  

Щодо загальних обсягів виробництва 

сільськогосподарської продукції, то вони є досить варіюючи. 

Ми спостерігаємо як збільшення так і зменшення виробництва 
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сільськогосподарських товарів, що значною мірою впливає на їх 

експорт. 

Інтеграція у сфері агропромислового виробництва на 

міжнародному рівні почала формуватися після Другої світової 

війни. В основу міжнародної агропромислової інтеграції 

покладено об’єктивні потреби розвитку продуктивних сил 

сільськогосподарського виробництва.  

Причина міжнародної агропромислової інтеграції 

визначається необхідністю подолання суперечності між 

реальними вигодами для підприємств агропромислового 

комплексу від участі в міжнародному поділі праці та її 

негативними чинниками, якими виступають територіальна 

віддаленість, менша мобільність чинників виробництва і 

ресурсів, митні та валютні обмеження тощо.  

Ця суперечність може бути подолана так:  

1) створенням і розвитком транснаціональних корпорацій;  

2) міжнародними угодами щодо цілеспрямованого 

формування інтернаціонального сільськогосподарського 

ринкового простору в окремих регіонах світу (з відповідним 

правовим забезпеченням інвестиційної, банківської, фінансово-

валютної сфер). 

Розгортання та розвиток міжнародної агропромислової 

інтеграції у розвинених країнах спричиняється першочергово 

економічними чинниками. Розвиток міжнародних ринків 

товарів та послуг, капіталів і трудових ресурсів, 

сільськогосподарські системи таких країн перетворюються на 

єдиний процес, забезпечений міжнародно-правовим 

регулюванням, як на регіональному, так і на універсальному 

рівнях.  

Одночасно зі швидким зростанням світової торгівлі 

товарами випереджаючими темпами розширюється 

міжнародний обмін послугами. До них відносяться як 

традиційні види послуг (туристичні, транспортні, фінансово-

кредитні), так і нові, що розвиваються під дією НТР 
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(консалтингові, інформаційні, ліцензійні та ряд інших). 

Розвиток світової торгівлі сільськогосподарською продукцією 

відбувається під впливом кардинальних змін на міжнародній 

арені внаслідок глобалізації господарської діяльності.  

Разом зі зростанням інтернаціоналізації господарського 

життя і збільшенням взаємозалежності національних економік 

триває гостра конкуренція між постачальниками 

сільськогосподарської сировини та  продовольства на 

міжнародні ринки.  

На шляху до єдиної глобальної економіки відбувається 

подальше відокремлення великих груп держав в три-чотири 

регіональних мегаринки (європейський, північноамериканський, 

азіатський, а також латиноамериканський), які змагаються між 

собою за лідерство в ключових секторах економіки, в тому 

числі на ринку сільськогосподарської продукції. На сьогодні це 

вже забезпечується відповідним міжнародно-правовим 

регулюванням (на рівні секторальної інтеграції, зон вільної 

торгівлі, митних союзів, спільного ринку та повного 

економічного союзу). 

Частка сільськогосподарської продукції у світовому 

експорті  останніми десятиліттями неухильно знижується: щодо 

продовольчих товарів від 13 % до 8 %, по сільськогосподарській 

сировині – з 7 % до 2 %. Таке зниження пояснюється, передусім 

, успіхами в самозабезпеченості продовольством Західної та 

Центральної Європи, Китаю та Індії, а по друге, використанням 

замість натуральної сировини замінників. До того ж 

спостерігається тенденція зниження частки самої аграрної галузі 

у світовому продукті [2, c. 12]. 

У світовому експорті продовольчих товарів частка 

розвинених країн дещо зменшилася: від 72 % у 80-х роках до 65 

% у 2000-х, тоді як частка у розвинених країнах за цей час 

зросла від 18 % до 27 %, а в країнах з перехідною економікою 

зменшилася від 10 % до 8 %. 
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Найбільший вплив на торгівлю сільськогосподарською 

продукцією справляє зерновий ринок, оскільки зернові 

(пшениця, овес, ячмінь, кукурудза та ін.) є наймасовішим 

продовольчим товаром на світовому ринку, а також 

використовуються як корми для худоби та сировини для 

промислової переробки. 

У структурі міжнародного обміну зерновими важливе 

місце належить пшениці і кормовому зерну. Основними 

експортерами пшениці виступають США, країни ЄС, Канада, 

Аргентина, Австралія; кукурудзи – США. На частку США 

припадає близько половини світового експорту зерна. Серед 

країн ЄС основними експортерами виступають Франція, 

Великобританія, Німеччина. Найбільшими імпортерами 

пшениці у світовій економіці є Китай, Японія, Бразилія. 

Провідними експортерами рису є Індія, Таїланд, В’єтнам, а 

імпортерами виступають Індонезія, Бангладеш, Корея, 

Саудівська Аравія, Бразилія. 

Основні запаси товарного зерна зосереджені в розвинених 

капіталістичних країнах (США, Канада, ЄС). У країнах, що 

розвиваються -  у зв’язку зі зростаючими потребами в 

продовольстві і неефективним використанням зерна на корм 

худобі - його дефіцит збільшується.  

При значному збільшенні валової продукції зерна в 

промислово розвинених країнах і державах, що розвиваються,  

останніми двома десятиліттями  продовжувала збільшуватися 

диспропорція у зростаючому і різноспрямованому розриві між 

виробництвом і споживанням у кожній з цих двох груп країн. 

У розвинених країнах відбувається подальша концентрація 

надлишків зерна, оскільки виробництво перевищує його 

витрати. У країнах, що розвиваються, навпаки, у зв’язку зі 

збільшенням продовольчої потреби збільшується дефіцит зерна. 

За прогнозами ФАО  ця тенденція збережеться і в майбутньому. 

В умовах глобалізації світової економіки істотно зросла 

роль і значення міжнародної торгівлі як чинника, що впливає на 
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розвиток ринку продовольчих товарів. Цьому сприяє в значній 

мірі політика «неопротекціонізму», процеси інтеграції та 

регіоналізації, а також поява глобальних виробничо-збутових 

ланцюжків товарів. 

До початку XXI ст. світовий товарний ринок сформувався 

як система, яку багато фахівців з міжнародної торгівлі 

аналізують умовно на трьох «поверхах» (рівнях): нижній 

«поверх» – ринок базових товарів (сільськогосподарська і 

продовольча продукція та продукція добувної промисловості), 

середній «поверх» – ринок середньо- і низькотехнологічної 

продукції, в основному трудомістких готових виробів і 

напівпродуктів, верхній «поверх» – ринок високотехнологічної 

продукції. 

Міжнародна торгівля продовольством ведеться дуже 

інтенсивно. Глобальна торгівля продовольством в 2012 р., за 

розрахунками експертів, склала приблизно 1,15 млрд. тонн, при 

цьому темпи приросту в порівнянні з попереднім роком зросли 

в 2,5 рази [2, c. 14]. Основні учасники міжнародної торгівлі 

продовольством – розвинені країни, передусім США, Франція, 

Нідерланди. 

Система міжнародної торгівлі сільськогосподарською 

продукцією, зокрема продовольством, нині зазнає докорінних 

змін під впливом тенденцій до послаблення надмірної 

державної підтримки та протекціонізму в багатьох країнах, 

насамперед розвинених.  

Зазначимо, що на сучасному етапі, особливу роль у 

міжнародно-правовому регулювання відіграють низка 

міжнародних організацій, і у першу чергу – Світова організація 

торгівлі (СОТ). Так, важливе місце в основоположних 

документах СОТ займає Угода по сільському господарству, яка 

передбачає переведення всіх нетарифних бар’єрів у тарифні 

еквіваленти і поступове зниження тарифів, експортних субсидій 

(бюджетних асигнувань на субсидування експорту), скорочення 
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рівня державної підтримки сільськогосподарського 

виробництва.  

При цьому країни, що розвиваються, беруть знижені 

зобов’язання, а найменш розвинені країни взагалі звільняються 

від зобов’язань. 

Унаслідок реалізації цих заходів можна очікувати 

посилення позицій на світовому продовольчому ринку тих 

країн, які володіють найбільш ефективним сільським 

господарством, орієнтованим на потреби зовнішнього ринку 

(США, ЄС, Канада, Австралія, Аргентина та ін.).  

Водночас виробники сільськогосподарської продукції в 

державах – нетто-імпортерах продовольства, якщо не зуміють 

пристосуватися до нових умов, понесуть значні втрати 

внаслідок скорочення субсидування їхнього виробництва.  

Україна як учасниця СОТ, очевидно, зіштовхнеться з 

зазначеними вище проблемами. У той же час Україна має у 

своєму розпорядженні досить широкі можливості для 

перебудови структури виробництва і зовнішньої торгівлі 

агропродовольчою продукцією. 

Найважливішим проявом сучасного етапу розвитку 

світової економіки є особливості регулювання світових 

товарних ринків. Від вибору ринку, характеру товарів і 

конкуренції залежить міра співвідношення в ній лібералізації та 

протекціонізму, диференціація рівня захисту внутрішнього 

ринку щодо тих чи інших видів товарів. 

Як правило, в найменшій мірі захищаються ринки базових 

товарів, а ринки продукції вищих «поверхів» є об’єктами 

протекціонізму – тарифних і нетарифних обмежень імпорту при 

поступовому зміщенні акцентів у бік останніх (зниження 

тарифних бар’єрів – характерна особливість еволюції 

глобального торговельного режиму, що виробляється на 

багатосторонньому рівні в межах ГАТТ / СОТ). 

Однією з проблем, що відображають суперечності країн-

учасниць СОТ в галузі лібералізації сучасної міжнародної 
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торгівлі, є проблема так званого «нового протекціонізму» або 

«неопротекціонізму», сутність якого полягає в тому, що уряди 

низки країн застосовують методи дискримінаційного характеру 

в зовнішній торгівлі щодо інших країн не тільки з метою 

захисту внутрішнього ринку, а й з метою тиску на уряди 

зарубіжних країн для розширення доступу вітчизняних 

експортерів на ринки іноземних держав. 

У найбільш конкретизованому вигляді досягли успіху в 

цьому США, де положення протекціонізму наявні в чинній 

Національній експортній стратегії, а ідеї протекціоністської 

політики постійно фігурують у щорічних доповідях президента 

США «Про національну безпеку». При цьому протекціонізм у 

зовнішньоторговельній політиці спрямований не тільки і не 

стільки на захист внутрішнього ринку та вітчизняних 

виробників від іноземної конкуренції, а переважно на зміцнення 

позицій і зростання експансії американського бізнесу за 

кордоном («протекціонізм, звернений зовні») [3, c. 54]. 

Правові акти СОТ носять досить жорсткий характер 

використання конкретних засобів зовнішньоторговельної 

політики, спрямованої на лібералізацію міжнародної торгівлі. 

Але, незважаючи на це, самі країни-учасниці продовжують 

застосовувати широкий набір засобів фактичного 

протекціонізму. Так, в США з кінця 80-х рр. і Японії з початку 

90-х рр. щорічно публікуються доповіді про торгові бар’єри, що 

використовуються країнами-партнерами у 

зовнішньоторговельних відносинах проти експортерів цих 

країн. 

При цьому в доповідях США саме Японія визнається 

самою «злісною» країною, яка застосовує протизаконні, з точки 

зору принципів СОТ, обмеження імпорту. А в доповідях Японії, 

навпаки, США називаються країною, яка частіше інших держав 

не дотримується правил міжнародної торгівлі. 
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Найсуперечливіший характер функціонування СОТ 

полягає у використанні основного інструменту регулювання 

зовнішньої торгівлі – митного тарифу. З одного боку, в останні 

три десятиліття середній рівень мит в розвинених країнах і в 

частині, що розвиваються, помітно знизився, але, з іншого боку, 

значно зросла його вибірковість. 

Це призвело до досить поширеної думки, що світ вступив 

у нову епоху вільної торгівлі. Проте немає нічого більш 

помилкового, ніж ця точка зору. Диференційована товарна 

номенклатура митного тарифу дозволяє при порівняно 

невисокому середньому рівні оподаткування встановлювати 

високі тарифні ставки (тарифні піки) на багато окремих товарів 

міжнародної торгівлі. 

Особливо високим у багатьох країнах залишається рівень 

митного оподаткування сільськогосподарських продуктів. 

Угода щодо сільському господарства СОТ встановила, що всі 

нетарифні бар’єри, які діяли в сільськогосподарській торгівлі в 

так званий базовий період (1986-1988 рр.), повинні бути 

перетворені в еквівалентні тарифні ставки (так звана 

тарифікація). 

Отримані тарифні ставки були додані до чинних митних 

зборів, а потім отриманий рівень митного оподаткування було 

знижено до 2000 р на 36 %. В наслідок цього середній рівень 

митного оподаткування сільськогосподарських товарів на 

визначену дату виріс і становив 96% в Євросоюзі і 23%  у США. 

Ставки мит на окремі сільськогосподарські товари далеко 

перевищили цей розмір. Наприклад, у Японії мито на рис 

становило 444%, на пшеницю – 193%; в США мита на молочні 

продукти – 93%, на цукор – 91 %; в Євросоюзі мита на рис – 

231%, на молочні продукти – 205 %, на цукор – 279% [56]. 

До сказаного треба додати, що характерна особливість 

сучасної тарифної політики – це так звана «тарифна ескалація» 

– підвищення ставок мит у міру збільшення ступеня обробки 

товарів. 
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Це свідчить про те, що сучасний митний тариф провідних 

держав світу глибоко диференційований як за кількістю 

товарних позицій (за своєю  товарною номенклатурою), так і по 

висоті ставок мит. 

Інші можливості для «нового протекціонізму» закладені в 

актах і положеннях СОТ, що надають країнам, що вже 

здійснили зниження і зв’язування своїх митних тарифів у межах  

ГАТТ, право періодично переглядати взяті на себе тарифні 

зобов’язання. Так, Угодою про захисні заходи встановлено, що 

будь-яка країна-учасниця СОТ може застосовувати захисний 

спосіб у вигляді тимчасового підвищення мита або введення 

квоти в ситуації, коли імпорт будь-якого товару зріс у такій 

мірі, що це може завдати чи завдає серйозної шкоди будь-якій 

аналогічній галузі національного виробництва. 

Основною особливістю сучасного етапу міжнародного 

регулювання торговельної політики є «протекціонізація» 

антидемпінгових заходів, що характеризувалися останнім часом 

наступними тенденціями: 

- розширенням кола країн-лідерів з використання 

антидемпінгових бар’єрів (на зміну лідеру – «великій четвірці» 

(Австралія, країни ЄС, США і Канада) – приходять та 

розвиваються і країни з перехідною економікою, котрі 

ініціювали за останнє десятиліття близько 40% всіх процедур); 

- відносну і умовну спрямованість набуває в обставинах 

транс націоналізації світової економіки поняття «національні 

виробники», що розширює частоту і сфери застосування 

антидемпінгових розслідувань; 

- антидемпінгові процедури витісняють імпортні митні 

бар’єри, які скорочуються в процесі лібералізації міжнародної 

торгівлі; 

- на зміну складнішим у використанні захисних заходів все 

частіше приходить застосування виборчих засобів 

антидемпінгових бар’єрів; 
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- антидемпінгові розслідування майже завжди 

здійснюються паралельно з іншими методами 

дискримінаційного характеру (з розслідуваннями про 

використання субсидій та ін.) [4, c. 6]. 

Універсалізація режимів торгівлі та переміщення 

капіталів, між тим, не привели до створення на планеті єдиного 

економічного простору, однорідного господарського 

середовища. На розвиток ринку продовольчої продукції, крім 

політики «неопротекціонізму», значною мірою впливають 

процеси інтеграції та регіоналізації, а також поява глобальних 

виробничо-збутових ланцюжків товарів. 

Світова економіка являє собою багатополюсну структуру, 

динамічний і постійно змінюваний ланцюжок національно-

державних утворень, розвиток яких протікає нерівномірно. 

Найбільш інтенсивно господарська взаємодія відбувається 

всередині регіональних і субрегіональних економічних союзів і 

угруповань – ЄС, НАФТА, АСЕАН і т.д. 

Питання про зміст права міжнародної торгівлі виникло у 

зв’язку зі створенням Комісії ООН з права міжнародної торгівлі 

(ЮНСІТРАЛ), метою якої, згідно з резолюцєю ГА ООН, є 

сприяння прогресивній гармонізації та уніфікації права 

міжнародної торгівлі та розповсюдження інформації в цій 

галузі. У доповіді Генерального секретаря ООН на XXI сесії 

Генеральної Асамблеї ще 1966 року, у зв’язку з прийняттям 

рішення про заснування ЮНСІТРАЛ, вказувалося, що право 

міжнародної торгівлі є сукупністю норм, що регулюють торгові 

відносини приватноправового характеру, що зачіпають різні 

країни. 

Найтрадиційніші сфери, які відповідно до даних 

документів відносяться до права міжнародної торгівлі, – це 

міжнародна купівля-продаж, страхування, перевезення товарів 

різними видами транспорту, оборотні документи, 

інтелектуальна власність, торговий арбітраж і т.д. [46, c. 182]. 
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Норми права міжнародної торгівлі продовжують 

формуватись міжнародними урядовими і неурядовими 

організаціями: ООН (Економічними комісіями ООН для 

Європи, Азії, Африки, Латинської Америки; Конференцією 

ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД)) та її спеціалізованими 

установами (СОТ, МБРР, ІКАО, ВОІВ), регіональними 

організаціями – ЄЕС, ЄАВТ, РЕВ; Міжнародним інститутом 

уніфікації приватного права (УНІДРУА), Гаазькою 

конференцією з міжнародного приватного права; Міжнародною 

торговельною палатою, Міжнародним морським комітетом та 

низкою інших. 

Висновок. Підсумовуючи, варто зазначити наступне: 

Протягом усього існування людства міжнародна торгівля 

сільськогосподарськими товарами займала ключову роль у 

формування міжнародної торгівлі загалом, що стало пізніше 

причиною появи міжнародно-правових документів,а ще пізніше 

утворення міжнародних організацій торгівлі.  

Торгівля сільськогосподарськими товарами займає одну з 

основних часток торгівлі в світі, і ця частка постійно зростає. 

Саме тому регулювання цього виду торгівлі є надзвичайно 

важливим, як на міжнародному, регіональному, так і на 

національному рівнях.  

Через історичний розвиток міжнародно-правового 

регулювання торгівля сільськогосподарськими товарами можна 

прослідувати і винести, які проблеми та виклики поставали у 

цій сфері, що потрібно змінити і що уже в процесі змін саме в 

міжнародно-правовогому регулюванні. 
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В этой статье надан подробный обзор развития 

международного правового регулирования  торговли 

сельскохозяйственными товарами в мире и Европейском Союзе. 

Приводятся первые международно-правовые документы и 

законодательные основы зарождения данного вида 

регулирования, а также переход от элементарных видов 

регулирования международной торговли сельхозтоварами к 

более весомой правовой системы, в том числе и в странах 

Европы. 

Ключевые слова: торговля, международно-правовое 

регулирование, продукция, сельское хозяйство, товарный рынок. 
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У статті проаналізовано основні прояви опозиції 

радянській владі в Українській і Латвійській РСР. 

Висвітлюється діяльність нелегальних організацій: видання 

самвидавничої літератури, поширення нелегальних звернень і 

листівок до компартійних діячів. Реакція влади на прояви 

інакодумства та розгортання масових судових процесів проти 

національної інтелігенції.  

Ключові слова: самвидав, опозиційний рух, репресивні 

заходи, інакодумство. 

Культура й освіта посідає значне місце в історичному та 

цивілізаційному розвитку кожної нації. Основні її галузі завжди 

відображали духовний потенціал, здобутки та досягнення 

народу в цілому. Часом негативний вплив на освітньо-

культурний розвиток мали політичні реалії, які досить суттєво 

гальмують цей процес, підводять його під певні ідеологічні 

штампи та партійні установки. Освітньо-культурне життя 

українського народу в періоду розвиненого соціалізму (від 1965 

до 80-х рр. XX ст.) активно відчувало на собі вплив партійного 

керівництва, яке відверто протидіяло націєтворчим процесам, на 

теренах тодішньої УРСР. Не лише УРСР активно відчувала на 
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собі партійний вплив, Балтійські республіки також не оминули 

сумної долі: цензури, репресій, обшуків, виправних таборів. 

Комуністична партія мала «єдині рецепти» побудови комунізму, 

формування людини з новим світоглядом і злиття народів у 

єдиний радянський народ. Основною джерельною базою даного 

дослідження є архівні матеріали (кримінальні справи зі 

звинувачення за статтею 62 Ч1КК УРСР), публікації 

вітчизняних дослідників: Г. Касьянова [11], В. Барана [4], В. 

Овсієнка [14], Я. Калакури [10] І. Заліте [7] тощо . 

Середина 60-х рр., а передусім початок 70-х відзначився 

найбрутальнішим наступом на культуру України та 

Прибалтики. На листопадовому пленумі Спілки письменників 

України керівник Київської письменницької організації, О. 

Козаченко виступив з доповіддю, у якій назвав низку творів, у 

котрих допускалися відхилення від класових позицій, від 

принципу партійності літератури. З обранням у травні 1972 року 

першим секретарем ЦК Компартії В. Щербицькокого, 

продовжився політичний наступ на культуру, адже в жовтні 

секретарем з ідеології було обрано В. Маланчука. Останній 

реалізовував лінію Щербицького разом з призначеним ще 16 

липня 1970 року головою КДБ при Раді Міністрів УРСР В.В. 

Федорчуком, «особистість неординарна, контррозвідник-

професіонал, що вийшов зі «Смершу», Федорчук також 

розпочав планомірну роботу з викорінення інакодумства і 

всілякої «ідеологічної єресі» [5, с. 113]. Дослідник, Ю. Шаповал 

зазначає, що «Вони виявили себе як беззастережні прибічники 

жорсткого придушення інакодумання, переслідування 

дисидентів національної інтелігенції і «самвидаву». У жовтні 

1972 року В. Маланчук разом з В. Федорчуком, розробив і вніс 

на розгляд політбюро ЦК Компартії України пропозиції щодо 

«поліпшення роботи ідеологічних установ, подальшого 

посилення боротьби з проявами ворожої антирадянської 

націоналістичної діяльності», що означало «чистку» наукових 

установ, вузів, редакцій періодичних видань, видавництв. 
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Нещадні лещата цензури затягували в себе провідних 

літераторів. Той хто мислив непартійними кліше, потрапляв «у 

немилість». Очевидець багатьох цих подій поет Володимир 

Бровченко характеризує цей час і особу головного партійного 

ідеолога так: «Дуже важко було працювати, коли в ЦК прийшов 

Маланчук, секретар з ідеології. Це був монстр, страшна людина. 

У Маланчука були списки «из запрещением писать и рисовать». 

Досить яскраво питання «чорних списків» відтворено в книжці 

Врублевського: «Нікому не довіряючи, Маланчук читав і слухав 

все, що стосувалось ідеології і культури. Він помічав тих 

авторів, які не вписувались у партійні межі, і все, що не 

відповідало ідеологічним межам, «зістригав», віддавав 

розпорядження про те, що надалі до друку допускати такого 

автора не можна. Списки постійно поповнювались» [6, с. 123].  

Членів «чорних списків» також подано у цій же книзі 

Врублевського, серед них: Іван Драч, Євген Гуцало, Леонід 

Горлач, Василь Симоненко, Микола Вінграновський,  Віктор 

Некрасов, Станіслав Тельнюк, Ліна Костенко, Василь 

Голобородько, Іван Дзюба, Олесь Бердник, Павло Грабовський 

та ін. 

У Латвійській РСР ситуація не виглядала інакше, тут 

«буржуазним націоналізмом» іменували все, що було пов'язане 

із національними ідеями, самобутньою культурою латишів або 

зв'язками із Західним світом, насамперед коли інтелігенція не 

прославляла велич Радянського Союзу та комунізму. Офіційна 

пропаганда постійно підкреслено намагалась нав'язати думку, 

що латишам та іншим балтійцям притаманне прагнення до 

націоналізму, включаючи спілкування на рідній мові. Тоді як 

росіянам характерний яскраво виражений інтернаціоналізм. 

Освіту, науку, культуру піддали жорсткому ідеологічному 

контролю з боку Комуністичної партії, передусім після проявів 

вільнодумства в другій половині 60-х – першій половині 70-х 

років. Проте частина нового покоління, котра здобула освіту 

вже в радянських період, не скорилась диктату. Відчувалась 
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напруга між намаганням творчих особистостей висловити 

власну індивідуальність і художній протест, з одного боку, і 

спробами партії встановити ідеологічні обмеження – з другого. 

У містах будували одноманітні «школи дружби народів». Вони 

були розраховані не більше ніж на 1000 учнів, задля того, щоб 

разом навчалися діти латиської і російської національності. 

Рівень розвитку наукових досліджень був високий, насамперед 

технічних наук. У суспільних дисциплінах переважали наукові 

розвідки з політичним ухилом, а гуманітарні науки залишались 

ізольованими від світових дослідницьких тенденцій. 

Спеціалізацію і структуру наук, склад адміністрації і наукові 

ступені, затверджували в Москві. Опозиція діячів культури 

проявлялась у завуальованому протесті, висловленому у своїх 

творах. Поетеса Візма Бельшевіца впала в немилість, коли влада 

в її поемі «Замітки Індрікіса Латиша на полях Лівонської 

хронічки» та в інших віршах виявили замасковану під 

прикриттям історії критику Москви і комуністичної системи. 

«Переробляти» свої п'єси примусили Гунара Прієде і Ільзу 

Індране. Не обійшлось і без важчих репресій. 1962 року «за 

антирадянську агітацію» засудили поета і перекладача Кнута 

Скуєнієкса. Із табору в Мордовії він повернувся лише 1969 

року. 1975 року його знову критикують за неправильний аналіз 

творчості молодих поетів. 

«Діяльність контррозвідки, боротьба з ідеологічними 

диверсіями ворогів була організована на основі робочих 

напрямів і напрямів-об’єктів. Був визначений принцип дії: 

організувати роботу в межах певних соціальних категорії: 

націоналісти, сіоністи, мешканці німецької національності, ті, 

хто проводять національно орієнтовану діяльність, 

антирадянські елементи з церков та конфесій різного 

віросповідання тощо. Робота контррозвідки на основі напрямів-

об’єктів була спрямована на такі об’єкти СРСР, де були 

зареєстровані, служили або навчались іноземці з 

капіталістичних країн. Також в межі діяльності П’ятого відділу 
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КДБ СРСР входив контроль та, до певної міри, регуляція 

суспільного ідеологічного клімату та його діяльність поділялася 

за такими напрямами: перший – еміграційні центри Латвії, 

закордонні радіостанції («Вільна Європа», «Голос Америки» 

тощо)» [7, с. 153].  Саме звідти «небажана», нелегальна 

література потрапляла на території союзних республік. Другий – 

творча інтелігенція, цензура видань, контроль за пресою; третій 

– націоналісти та їхні угруповання. Четвертий – духовенство, 

релігійні групи, включаючи радянських німців, які хотіли 

повернутись на батьківщину до Німеччини. П'ятий напрям – 

євреї, сіоністи. Переважно контролювали середовище євреїв, які 

висловили бажання емігрувати до Ізраїлю. Сьомий – напрям 

молодь, яка навчалась, та академічна інтелігенція, формування 

інтернаціонального мислення.  

Формувався єдиний загальнотериторіальний центр незгоди 

із існуючим ладом, де 60-ті роки принесли ще більше 

наростання та невдоволення політичною системою – 

невдоволення комуністичним ладом у Східній Німеччині (НДР), 

бунти в Польщі та повстання в Угорщині 1956 року – були 

симптомами наростаючого невдоволення і опору режиму в 

Східній Європі, непоміченими вони залишились у Латвії. Тут 

намагалися змінити реакційну політику Комуністичної партії. 

Коли голова парламенту Чехословаччини Йозеф Смрковський 

гостював у Ризі влітку 1968 року, народ із симпатією сприйняв 

його декларацію про необхідність створення «соціалізму із 

людським обличчям», але після того, як збройні сили 

Радянського Союзу окупували Чехословаччину 20 серпня 1968 

року, Латвія остаточно втратила надію на демократичні зміни в 

комуністичній партії. Звинувачення окупаційного режиму було 

висловлене в листі 17 латвійських комуністів, адресованому 

багатьом закордонним комуністичним партіям. 1972 року його 

нелегально вдалося переправити за кордон. Автором листа був 

Едуард Берклавс, який лише 1963 року повернувся із заслання. 

«Лист роз'яснював керовану Москвою ненависну політику 
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проти народу Латвії і виражав протест» [12, с. 109]. Це 

звернення набуло широкого резонансу в усьому світі, його 

публікували The New York Times і Die Welt.  

«Непримиренність з боку партії до будь-яких організацій 

лише поглибила нелегальність руху. Час від часу ставало відомо 

про підпільні організації або неформальні дружні групи. Так 

троє молодих робітників – Гунар Берзиніш, Лайманіс Маркантс 

і Велерій Ак – у ніч на 7 листопада 1969 року розкидали в трьох 

районах близько 8 тисяч листів із критикою внутрішньої і 

зовнішньої політики СРСР, про радянське вторгнення в 

Чехословаччину та чине найгострішому, національному 

питанні»[3, с. 71].   

Водночас 1972 року в УРСР посилювався наступ 

репресивних заходів стосовно національної інтелігенції. 

Почався процес оголошення нових ворогів народу. Так, було 

порушено кримінальну справу за статтею № 62, проти Євгена 

Пронюка, Василя Овсієнка та Василя Лісового. «Під час обшуку 

у Лісового виявлено і вилучено складений ним та виконаний 

друкарським способом антирадянський документ під назвою 

«Відкритий лист до членів ЦК КПРС  І ЦККП України» [2, арк. 

52]. Автор рукопису доходить висновку, що так званий 

«український буржуазний націоналізм» – це табличка, яку 

чіпляли кожному, кого треба було знищити,– так само, як 

фашисти чіпляли на спину євреїв жовту зірку» [2, арк. 52]. 

«Говорячи про нібито існуючу нерівноправність між 

українцями і росіянами, – пише автор,– що росіяни на Україні 

почувають себе як у себе вдома, що діти їхні йдуть до 

російських дитячих садків і шкіл… і вони не обтяжені ніякими 

моральними обов'язками щодо народу, серед якого живуть, в 

той час, як «українець» переселений в Росію, не почуває себе, як 

дома, бо для своїх дітей він навіть думати не сміє про 

українську школу і садок»[2, арк. 115]. Примірники цього 

документа із внесеними корективами були знайдені в квартирі 

Пронюка Євгена. Червоними чорнилами цензори підкреслювали 
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цілі абзаци, вказуючи на їх особливу шкідливість для радянської 

дійсності. Одними із них стали рядки, написані Василем 

Лісовим: «…замість того, щоб виховувати людину-творця – 

культивується дух вірнопідданості, некритичного, догматичного 

способу мислення» [2, арк. 115]. У праці стверджується, як 

пише один зі слідчих на ім'я  В. В. Федорчука (голова КДБ), що 

«в нашій країні в підборі виховання молодих науковців, що є 

вирішальним у розвитку науки, панує суб'єктивізм; критичне 

мислення, насамперед щодо соціальних проблем, вважається 

нібито небажаним, з навчальних установ виштовхується 

найбільш творчий елемент, а в науку просувається бездара і 

кар'єрист». Одними з опальних тверджень стала теза:– 

«російською мовою «говорили опричники Петра I, які в 1708 

році, в столиці України не залишили жодної живої душі, навіть 

дитини, цією мовою говорили російські царі і жандарми.. 

денікінці і всі білогравдійці… які душили і русифікували 

Україну» [2, арк. 115]. 

Під час обшуків найближчих знайомих Євгена Пронюка 

було виявлено матеріали, які вказували на його зв'язок із 

інакодумцями, тими, хто йшов проти системи. Так було 

виявлено книжку Іванової Р.П. «Драгоманов у суспільно-

політичному русі Росії та України» із замітками зеленого та 

синього кольору, на внутрішньому боці книжки написана 

авторська дарча  

Є. Пронюку, там же містяться підкреслення автора, на 

берегах знаки правки та власні роздуми, які вказують на 

захоплення читача цим твором і критичне осмислення 

прочитаного матеріалу. Під час численних допитів і морального 

тиску Пронюк зізнався, що в приватних розмовах вказував на 

русифікацію як наявний факт, який іде від минулого. Посилався 

на суцільне, майже на всій території Українського РСР 

викладання російською мовою у вузах, також, що для 

викладання українською існує багато перешкод, вказуючи на 

арешти серед творчої інтелігенції, зауважив, що вони 
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триватимуть і можуть негативно відбитись на розвитку 

українського радянського мистецтва. 

Тиск сильнішав, відбувались обшуки не лише родини 

Євгена Пронюка, але й у його друзів і співробітників. Так, 

старший слідчий у справі Пронюка, Освієнка, Лісового 

постановив, що «в першій половині 1972 року Пронюк з метою 

підриву радянської влади вступив у злочинний зв'язок із 

Лісовим Василем Семеновичем та і взяв активну участь у 

розмноженні і розповсюдженні наклепницького документа 

«Відкритого листа до членів ЦККПРС та ЦККП України», 

автор, виступаючи на захист Дзюби, Світличного та інших осіб, 

заарештованих за скоєння особливо небезпечних держаних 

злочинів, робить спробу опорочити радянське законодавство». 

Такі показові судові процеси були масовим явищем початку 

сімдесятих років. 

Подібні процеси в суспільному житті мали місце в 

Прибалтиці. У середині 70-х посилились і загострились 

опозиційні процеси в Латвійській РСР. Тут росло інакодумство. 

Розчарування в існуючих порядках породило появу нелегальних 

організацій, які почали з'являтись від 1974 року. Однією із них 

став Латвійських рух за незалежність. Проте комітет державної 

безпеки Радянського Союзу провів численні обшуки і припинив 

діяльність організації. Учасниками руху були Павілс і Олафс 

Брувері, Яніс Рожкалнс, Яніс Веверс, Альфред Левалдс, Гунар 

Астра, Альфред Аператс, Едмундс Цірвеліс. На Захід регулярно 

потрапляли листівки, датовані 1975 роком і підписані: «Рух за 

незалежність Латвії», «Комітет демократичної молоді Латвії», 

«Латвійська християнсько-демократична асоціація». Звернення 

на латвійській мові містили заклик боротись за демократичні 

права, гарантовані Радянською Конституцією. Текст був 

складений буквами, вирізаними із  газет і наклеєними на аркуш 

паперу, скопійований на копіювальному апараті «Ера». Весною 

1976 року з'явились листівки із закликом до росіян – щоб вони, 

залишили землі Латвії. А влітку 1976 року на довгій стіні, котра 
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закривала краєвид на Ризьку центральну в'язницю з боку 

вокзалу, великими літерами було написано: «Звільнити 

політв'язнів». Найпоширенішою формою висловлення 

національних почуттів латишів є самвидав – видані поза 

цензурою підпільні листівки, брошури, книжки і періодичні 

видання. 

Самвидав був поширений у 70-х, проте свого апогею досяг 

у 80-х роках. Був переважно російською, адже орієнтований на 

латиську інтелігенцію, яка добре володіла російською, проте із 

середини 70-х наряду із російськими творами, активно 

з'являються твори латиською мовою. 

З початком 1970 року поповнився й український самвидав, 

регулярним виданням вийшов перший номер «Українського 

вісника», ініціатором створення і головним редактором якого 

став В. Чорновіл. «Український вісник» друкував твори 

літературного і політичного самвидаву. Можливо, 

найважливішою частиною кожного випуску була важлива 

інформація «про репресії стосовно інакодумців, про різні форми 

адміністративних переслідувань і про стан руху опору» [11, с. 

61]. Протягом наступного року вийшло ще чотири номери, які 

були переправлені за кордон, а тому майже одночасно партія 

починає переслідування організаторів створення журналу. 

Розпочались масові розправи, які вражали своїми масштабами і 

жорстокістю. На підслідних тиснули, погрожуючи розправою 

над їх сім'ями. «У самвидавничій листівці, що з'явилася влітку 

1972 року, крім уже згаданих вище методів, описувалися і такі, 

як погрози розстрілом, фізичною розправою примусовим 

лікуванням у психіатричній лікарні» [11, с. 65].  

Символом боротьби латиського народу за демократичні 

перетворення став Гунар Астра – людина непересічних 

здібностей, яка відстоювала право Латвії на національне 

самовизначення. Його не зламали 15 років виправних робіт у 

таборах строго режиму – він повернувся справді надзвичайно 

впевненим у правоті своєї справи. Діана Репше, прийомна 
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донька Гунара Астри, згадує: «У всіх, з ким він зустрічався, 

мозок починав працювати у певному напрямку. Він задав такі 

запитання, що ти, навіть сам цього не бажаючи, доходив 

висновку, що система справді тебе обманює». Він прочитав 

«Архіпелаг ГУЛАГ» Солженіцина за дві ночі, до того ж у 

рукавичках, щоб не залишити відбутків пальців. У 70-х роках за 

на ним постійно стежили й активізували систему доносів, адже 

це була людина, яка вчинила замах на досконалу комуністичну 

систему, на непорушність постулатів В.І. Леніна. 1979 р. КДБ 

попередив Гунара про те, що слід утриматись від 

«антидержавної діяльності». Система відповідних органів 

готувала сфабриковану справу, щоб притягти вільнодумця до 

відповідальності. 1983 року Гунар Астра мав неправдиво 

свідчити проти свого друга і сподвижника Інта Цалітіса. 

Звичайно, він не погодився. На наступний день одразу його 

арештували за непокору соціалістичній системі. 15 грудня 1983 

р. Верховний Суд Латвійської СРР засудив Гунара Астру як 

особливо небезпечного рецидивіста до позбавлення волі на сім 

років і поселенням на п'ять. Почувши вирок, він виголосив свою 

промову – останнє слово. «Інформаційний голод робить людину 

неспроможною роботи правильні судження, прирікає на 

атрофію мислення – якщо воно взагалі встигає хоч якось 

розвинутись. Людина з атрофованим мисленням – 

неповноцінна, принижена, стає об'єктом маніпуляцій, іграшкою, 

рабом. Мій злочин: фотографування книг, зберігання 

фотонегативів, переклад однієї статті, зберігання книг, 

написання і зберігання твору інтимного характеру, запис 

радіопередач. Мої злочини насправді настільки тяжкі? Ні. Я не 

давав ні вичерпних ні брехливих свідчень, жодна людина не 

потрапила з моєї руки до кабінету слідчого. Цього не можна 

пробачити і не пробачають мені також того, що перед вами я не 

відрікаюсь ні від своїх друзів, ні від власних переконань» [13]. 

Тут мимоволі згадується гучний процес над публіцистом Іваном 

Гелем, який був заарештований у січні 1972 року і засуджений 



Політика радянської влади щодо опозиційного руху в Українській та 

Латвійській РСР  

489 

  

на десять років таборів суворого режиму і п'ять років заслання. 

«Гель винним себе не визнав і заявив, що усі факти, які йому 

закидають, злочином не вважав: «... сьогоднішній процес, 

наслідки якого я готовий сприйняти як оцінку моїх людських 

якостей, та судити мене у вас немає права ні юридичного, ні 

морального, ні історичного. Найвищим законом і судом для 

мене є Бог, Україна, моя незламана і незаплямована честь»[16]. 

На допитах замість покаяння кинув в обличчя своїм «суддям»: 

«Я жалію лише за одним, що мало, дуже мало зробив, щоб 

глибше і ширше порушити ці ідеї, винести їх у широкий світ 

України і голосом усього народу втілити у життя. І все ж я 

твердо вірю, що недаремно сьогодні тут, що ні тюремні ґрати, 

ні концтабори, навіть смерть неспроможні убити цих ідей. 

Вони вічні, як вічний і нездоланний мій народ» [16]. У своєму 

останньому слові на судовому засіданні Гель виступив із 

гострою критикою асиміляційної і русифікаторської політики 

щодо України. Публічно засудив нищення мільйонів українців у 

роки Голодомору, сталінських репресій. Свою і соратників 

позицію обґрунтував так:. «Сьогодні для України назріло 

страшне і трагічне питання – питання не «як бути», а «бути 

чи не бути». Тому кожна чесна людина, кожен, хто почуває 

себе українцем, повинен встати і рішуче заявити: «Ні. Ми 

хочемо і будемо жити. Ми хочемо і будемо жити українцями із 

своїм способом мислення, своєю мовою, своєю національною 

культурою» [16]. 

Погром 1972–1973 років був загальносоюзною акцією. 

Показові судові процеси також відбулись у Москві, Ленінграді, 

Ризі, Вільнюсі, Новосибірську. Система вимагала переходу на 

офіціозні ідеологізовані рейки всіх тих, хто міг мислити, 

оспівувати «дружбу народів». Обов'язковому контролю 

підлягала преса, приватні листи, що на поштампах активно 

перевірялись на ідеологічну чистоту. Система цензури 

працювала й у вищих навчальних закладах, існували так званні 

«спецфонди», які контролювали доробки наукових установ. 
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Склалась ціла ланка тотального контролю за думкою та словом, 

яка щоденно надавала вищому керівництву сотні доносів про 

партійно небезпечних, підозрілих, тих, хто не вписувався в 

партійні межі. Незважаючи на тиск, творча особистість змогла 

побороти партійний диктат кожним написаним рядком, кожною 

сторінкою в нелегальній пресі. Пірровою стала перемога партії 

над колами інтелігенції, партія опинилась у загрозливій ізоляції 

від інтелектуальної, передової частини суспільства. 
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of illegal organizations, publications clandestine press, distributing 

illegal leaflets and appeals to  Communist Party leaders. The 

reaction of the authorities to manifestations of dissent and the 

deployment of mass lawsuits against national intellectuals.  

 Keywords: the samizdat dissident underground press, 

opposition movement, repressive measures, dissident. 

В статье проанализированы основные проявления 

оппозиции советской власти в Украинской и Латвийской ССР. 

Освещается деятельность нелегальных организаций: издание 

самиздатной литературы, распространение нелегальных 

обращений и открытых писем к компартийным деятелям. 

Реакция властей на проявления инакомыслия и развертывание 

массовых судебных процессов против национальной 

интеллигенции. 
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РЕЦЕНЗІЇ 

 

РЕЦЕНЗІЯ 

 

на статтю Кузьменко А.С., 

аспірантки Відкритого міжнародного університету розвитку 

людини  «Україна» 

 

«Міжнародна політика в туристичній сфері в умовах 

глобалізації» 

 

У статті А.С. Кузьменко  досліджується актуальна та 

важлива проблема сучасного етапу туристичної сфери. Автор 

ґрунтовно, об’єктивно і неупереджено розглядає міжнародну 

політику туристичної сфери в глобалізацій них процесах. 

Автор досліджує туристичну сферу, як каталізатор 

міжнародної політики. Ця стаття написана на актуальну тему, 

має авторський підхід до визначеної проблематики. 

Надана до друку стаття є самостійним і затвердженим 

науковим дослідженням, висновки якого є логічними і 

аргументованими. 

Отже, стаття Кузьменко А.С. «Міжнародна політика в 

туристичній сфері в умовах глобалізації» відповідає вимогам до 

публікацій у фахових виданнях. 

 

Кандидат технічних наук, 

професор кафедри міжнародних відносин  

та зовнішньої політики Інституту  

міжнародних відносин Київського 

міжнародного університету                          В. Ф. Коломієць 
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РЕЦЕНЗІЯ 

на статтю Рудника Р.М., 

аспіранта кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та 

соціальних комунікацій ВМУРоЛ «Україна» 

 

«Проблеми формування та сучасний стан громадянського 

суспільства в Україні» 

 

Проблема, розглянута у статті, є актуальною в суспільно-

політичному значенні і водночас малодослідженою в 

українській науці. У статті здійснюється аналіз процесу 

формування та сучасного стану громадянського суспільства в 

Україні.  Автором визначено основні шляхи розвитку 

ефективного та дієвого демократичного суспільства в Україні.  

Мета статті полягає в доведенні думки, що громадянське 

суспільство необхідне для затвердження демократії в Україні. 

Викладені в статті фактичні матеріали, аналітичні дані, 

висновки відповідають дійсності та в цілому розкривають мету і 

завдання дослідження. 

Представлену статтю можна вважати завершеним 

науковим дослідженням і рекомендувати її до друку в 

періодичному збірнику «Проблеми міжнародних відносин» як 

таку, що відповідає вимогам ВАК України. 

 

Кандидат технічних наук, 

професор кафедри міжнародних відносин  

та зовнішньої політики Інституту  

міжнародних відносин Київського 

міжнародного університету                          В. Ф. Коломієць 
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РЕЦЕНЗІЯ 

на статтю Вишневського А.І., 

аспіранта кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та 

соціальних комунікацій ВМУРоЛ «Україна» 

 

«Загрози національній безпеці при формуванні 

громадянської думки з використанням internet-технологій» 

 

Надана для публікації стаття є актуальною в суспільно-

політичному значенні, тема дослідження є  малодослідженою в 

українській науці. У статті розглядаються актуальні проблеми 

формування та здійснюється аналіз сучасного стану 

громадянського суспільства за умов розвитку новітніх ЗМК, у 

яких Internet відіграє важливу роль.  У статті наведені приклади 

використання ЗМК для дестабілізації ситуації як у середині 

конкретної країни, так і в цілому регіоні.  

Мета статті полягає в доведенні авторської позиції, що 

захист громадянської думки є надзвичайно важливим для 

національної безпеки будь-якої країни.  

Викладені в статті фактичні матеріали, аналітичні дані, 

висновки відповідають дійсності та в цілому розкривають мету і 

завдання дослідження. 

Представлену статтю можна вважати завершеним науковим 

дослідженням і рекомендувати її до друку в періодичному 

збірнику «Проблеми міжнародних відносин» як таку, що 

відповідає вимогам ВАК України. 

 

Кандидат історичних наук, 

доцент кафедри міжнародних відносин  

та зовнішньої політики Інституту  

міжнародних відносин Київського 

міжнародного університету                          О.Ф. Самойлов 
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РЕЦЕНЗІЯ 

на статтю Гмирянської К.О. 

слухачки аспірантури (без відриву від виробництва) 

Інституту міжнародних відносин Київського національного 

університету іменф Тараса Шевченка 

 

«Нова військова доктрина Російської Федерації: виклики та 

загрози інформаційній безпеці України» 

 

У статті аспірантка зазначає, що на сьогоднішній день 

інформаційний вимір міждержавних протистоянь відіграє 

ключову роль у сучасних конфліктах.  Повністю логічно 

виявлено взаємозв’язок розробки та прийняття нової військової 

доктрини Російської Федерації з повномасштабною 

інформаційною кампанією проти України. 

Автор обґрунтовано зауважує, що положення нової 

військової доктрини Російської Федерації містять у собі тези, 

які несуть пряму загрозу інформаційній безпеці не лише 

України, а й решти держав, що входять до внутрішнього кола 

геополітичних інтересів В. Путіна. Абсолютно слушно автор 

статті вносить рекомендації щодо пом’якшення та нейтралізації 

інформаційних загроз і викликів Україні з боку Російської 

Федерації. 

Зміст рецензованої статті достатньо повно розкриває цілі 

та завдання, які здобувач прагнув досягти, працюючи над 

статтею. Матеріал містить актуальну та якісну аналітичну 

інформацію, дає можливість виокремити ключові меседжі нової 

військової доктрини РФ, які фокусуються на інформаційно-

ідеологічних аспектах ведення сучасних воєн. 

Висновки й узагальнення, сформульовані у статті, є 

достатніми для розуміння поставленої наукової проблеми, над 

якою працював здобувач. Висновки є обґрунтованими, однак 
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дещо невитримані у строгій науковій формі, що, у цілому, не 

впливає на загальний відмінний результат виконання роботи. 

Стаття Гмирянської К.О. «Нова військова доктрина 

Російської Федерації: виклики та загрози інформаційній безпеці 

України» виконана на належному рівні, теоретичне та 

практичне опрацювання інформації відповідає вимогам щодо 

наукових робіт. Дослідження заслуговує бути опублікованим у 

виданні, акредитованому ДАК України. 

 

Доктор політичних наук, доцент 

кафедри міжнародних медіа комунікацій та  

комунікативних технологій 

Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка                С. І. Даниленко  
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РЕЦЕНЗІЯ 

на статтю Шевчук І.С., 

слухача ІІ курсу магістратури  

Інституту міжнародних відносин  

Київського національного університету ім.Т.Г. Шевченка 

 

«Актуальні тенденції європейського ринку мас-медіа» 

 

Тематика статті охоплює актуальну та науково доцільну 

для вивчення тематику – європейський ринок мас-медіа, який 

розглядається через призму міжнародних відносин. 

Медіакорпорації провідних країн Європейського Союзу, серед 

яких можна виділити Велику Британію, Німеччину та Францію, 

постійно розширюються. Нині їх можна назвати 

транснаціональними. Чим більше відбувається процесів злиття 

та поглинання серед медіаконгломератів, тим впливовішими 

гравцями вони стають на політичній арені.  

Автором також підкреслено, у період агресивних дій Росії 

проти України створення єдиного європейського медіапростору 

стає все більш актуальнішим. 

Стаття виконана з дотриманням вимог ДАК МОН України 

до публікації наукових статей, має наукову новизну та 

актуальність, загалом є ґрунтовною і цікавою, тому може бути 

рекомендована до публікації. 

 

Доктор політичних наук, доцент 

кафедри міжнародних медіа комунікацій та  

комунікативних технологій 

Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка                С. І. Даниленко  
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РЕЦЕНЗІЯ 

на статтю Баранніка А.М., 

аспіранта Інституту історичної освіти 

Національного педагогічного університету ім. М.П. 

Драгоманова 

 

«Вплив митних традицій Речі Посполитої на формування 

митної системи Війська Запорозького Низового  

(кінець XVI-XVII ст.)» 

 

Економічна історія України завжди була однією з 

пріоритетних тем дослідження у вітчизняній історичній науці. 

Саме через вивчення соціально-економічних процесів у 

суспільно-історичному поступі ми отримуємо уявлення про 

умови й методи, тенденції та специфіку, технологічні 

нововведення в господарському житті окремого регіону чи 

країни в цілому. Певний зріз економічного розвитку країни 

простежується у функціонуванні її митної служби,  адже через 

митні форпости, дорожні комунікації проходять тисячі 

різноманітних промислових, сільськогосподарських і 

мистецьких товарів. Імпортно-експортний товарообіг є суттєвим 

показником стану економіки кожної держави, її торговельних 

зв’язків, ринкової кон’юктури тощо.  

Запорізька Січ упродовж свого існування (друга половина 

XVI – 1775 р.) відігравала важливу роль у господарському 

розвитку українських земель. Активний розвиток промислів, 

зернового господарства, рибальства та торгівлі в купі з швидким 

зростанням осілого населення (одружених козаків, селян із 

Гетьманщини та Правобережжя, мігрантів з Балкан і 

Дунайських князівств) робили цей регіон економічно 

самостійним і втягували «Славне Військо Низове» в 

міжнародну торгівлю. Проте економічний аспект Запорожжя 

все ще потребує детального вивчення. 
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А.М. Бараннік, спираючись на історичні джерела та 

новітні наукові дослідження, дослідив процес формування 

митної системи Запорізької Січі від другої половини XVI ст.  

до XVII  століття. У статті проаналізовано витоки митної 

системи Війська Запорозького Низового та визначено ключові 

впливи на цей процес польсько-литовської та гетьманської 

митних систем. Основна увага приділена аналізу особливостей 

митної системи Запорізької Січі. Робота має чітку та продуману 

структуру, матеріал викладено на науковому рівні. 

На підставі вищезазначеного вважаю, що робота Баранніка 

А.М. варта високої оцінки, може бути представлена на 

конференції та опублікована в збірнику.  

 

Кандидат історичних наук, 

професор кафедри історії України 

Інституту історичної освіти 

НПУім. М.П.Драгоманова                                  Л.Г. Іванова 
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РЕЦЕНЗІЯ 

на статтю Войнаровського А.М., 

аспіранта Інституту історичної освіти НПУ ім. М.П. 

Драгоманова  

 

«Північно-східний напрямок зовнішньої торгівлі Поділля в 

XV – в першій половині  XVII ст.» 

 

У рецензованій статті аналізується економічний розвиток 

Поділля в досліджуваний період, а саме торговельні відносини з 

країнами Північного Сходу Європи. Актуальність даної статті 

полягає в тому, що економічні відносини в сучасних 

євроінтеграційних процесах набувають особливого значення в 

наш час, а розкриття аспектів на прикладі Подільської землі 

XV–VII ст. дозволить по-іншому зрозуміти ці явища. 

У статті основна увага приділяється торговельним 

відносинам з Московською державою, з містами Великого 

князівства Литовського та містом Гданськом  одним із 

найактивніших учасників Ганзейського економічного союзу. 

Детально аналізується товаропотік у тому чи іншому напрямку, 

показується активне використання Поділлям буферного статусу. 

Розкривається питання економічних відносин з містом 

Гданськом, куди, окрім деревини та інших пов’язаних з цим 

промислом товарів чи предметів, постачалася подільська 

пушнина. 

Ця стаття передбачає заповнити прогалину в історії 

торгівлі та економічного розвитку України, передусім, а також 

розглянути фактори, котрі впливали на формування Поділля як 

активного учасника торговельно-економічного діалогу між 

Балтійським і Чорноморським економічними районами. 

Робота вирізняється значним фактичним матеріалом, 

оригінальним підходом до аналізу та виконання поставлених 

завдань. Спираючись на джерела та літературу, автор 
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намагається дати власну оцінку в дискусійних питаннях. 

Висновки достовірні й результативні, підтверджені фактичним 

матеріалом. Викликає схвалення чіткість у поданні аналітичного 

матеріалу, правильність та адекватність наведеної аргументації. 

Отже, стаття Войнаровського А.М. «Північно-східний 

напрямок зовнішньої торгівлі Поділля в XV – першій половині 

XVII ст.» відповідає вимогам, які висуваються до робіт такого 

плану і варта друку. 

 

Доктор історичних наук, професор, 

завідувач кафедри історії України 

Інституту історичної освіти  

НПУ ім. М.П. Драгоманова                          В.Й. Борисенко 
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РЕЦЕНЗІЯ 

на статтю  Петраускас О.О., 

аспірантки кафедри всесвітньої історії 

Інституту історичної освіти НПУ ім. М.П. Драгоманова 

 

«Історичний контекст анти дискримінаційного 

законодаватсва США за часів президентства Дж.Кеннеді та 

Л.Джонсона» 

 

Винятковий інтерес істориків до внутрішніх проблем 

США спричинений особливим місцем цієї країни на світовій 

арені. Складні внутрішні міжрасові проблеми і тривалий процес 

їх подолання стали невід’ємним складником суспільно-

політичного розвитку країни. Дослідження результатів 

внутрішньої політики та позитивного досвіду США в 

подолан6ні расових проблем можна взяти до уваги при 

розв’язанні міжетнічних непорозумінь в Україні, адже наша 

держава є полі етнічною. Процес їх розв’язання має 

ґрунтуватися не лише на сучасних загальносвітових практиках, 

але й ураховувати історичний досвід, оскільки нашій державі 

притаманний власний, неповторний шлях розвитку. 

О.О. Петраускас, спираючись на історичні джерела та 

новітні наукові дослідження, визначила історичну необхідність 

та актуальність основоположних документів анти 

дискримінаційного законодавства часів президентства Дж. 

Кеннеді та Л. Джонсона, прийнятих в апогей руху за права 

афроамериканського населення США у 60-х роках ХХ ст. 

У статті аналізується вплив законодавчих актів на 

остаточне оформлення нового політичного курсу щодо 

з’ясування расового питання. Робота має чітку й продуману 

структуру, матеріал викладено на науковому рівні. 

На підставі вищезазначеного вважаю, що робота 

Петраускас О.О. варта високої оцінки, може бути представлена 
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на конференції та опублікована в збірнику матеріалів 

конференції. 

 

Кандидат економічних наук, 

завідувач кафедри всесвітньої 

історії Інституту історичної освіти 

НПУ ім. М.П. Драгоманова                     С.О. Осмоловський  
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РЕЦЕНЗІЯ 

на статтю Смолія А.В., 

магістранта кафедри міжнародного права Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

 

«Становлення та історичний розвиток міжнародно-

правового регулювання торгівлі сільськогосподарськими 

товарами» 
 

Надана для рецензії стаття А.В. Смолія «Становлення та 

історичний розвиток міжнародно-правового регулювання 

торгівлі сільськогосподарськими товарами» відповідає 

зовнішньому оформленню статті вимогам наукового журналу. 

Стаття містить фахові елементи відповідно до вимог ВАК 

України від 15.01.2003 р., № 705/1 (постановка проблеми, 

постановка завдання, внесок попередніх дослідників, мета 

роботи, новизна, сутність дослідження, висновки). 

Тема статті є актуальною і розкриває концептуальні 

підходи до міжнародно-правового регулювання торгівлі 

сільськогосподарськими товарами. 

Вона пов’язана з попередньою тематикою робіт, у яких 

відображаються результати наукових досліджень автора і 

пов’язана з низкою перспективних і планових науково-

дослідних робіт кафедри міжнародного права. 

Статті притаманні новизна, оригінальність і самостійність 

дослідження. Автор володіє предметом дослідження. 

Матеріал в роботі викладено логічно і послідовно. Стаття 

не містить логічних суперечностей.  

Автором використані доктринальні і нормативні джерела.  

Посилання в тексті на літературні джерела відповідають 

заявленому списку використаних джерел. 
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Автор наводить висновки щодо становлення та 

історичного розвитку міжнародно-правового регулювання і 

робить акцент на його сучасному етапі. 

Висновки зроблені автором логічно завершують 

викладений матеріал і відповідають темі і меті статті.  

Статтю А.В. Смолія «Становлення та історичний розвиток 

міжнародно-правового регулювання торгівлі 

сільськогосподарськими товарами» рекомендовано для друку. 

 

Кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри міжнародного права 

Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка                                          І.М. Забара 
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РЕЦЕНЗІЯ 

на статтю Фулей Я.І., 

магістра Інституту історичної освіти Національного 

педагогічного університету  ім. М.П. Драгоманова 

 

«Політика радянської влади щодо опозиційного руху в 

Українській та Латвійській РСР» 

  

У наданій до розгляду статті автор продемонструвала 

глибоке розуміння опозиційного руху та проявів інакодумства 

як в Українській, так і Латвійській РСР, зробивши порівняльний 

аналіз методів партійного керівництва, що застосовувались для 

боротьби з інакомисленням. Тема є досить актуальною, 

зважаючи на сучасний стан вітчизняної культури та освіти, а 

також мовне питання, підвищується суспільний інтерес до 

проблем у даній сфері. Явища і процеси, що відбувалися на 

теренах колишніх республік, потребують нового 

переосмислення згідно із сучасними реаліями та вироблення 

нової політики, враховуючи попередній досвід. 

Автор наводить основні напрямки діяльності 

контррозвідки в боротьбі з ідеологічними диверсіями, при 

цьому вказує на створення підпільних організацій, видавництво 

самвидавничої літератури. Висвітлені репресивні заходи 

стосовно національної інтелігенції, які розпочались у 1972 році, 

глибоко проаналізований «Відкритий лист до членів ЦККПРС 

та ЦККП України», показано ставлення автора листа до мовного 

питання в УРСР та політичного ладу Радянського Союзу. Разом 

із цим, розкрита діяльність нелегальних організацій у 

Прибалтиці. Особлива увага приділена інакодумцям, що 

насмілились іти всупереч системі, проти яких готували 

сфабриковані судові процеси, і навіть роки виправних робіт у 

таборах строгого режиму не змусили їх змінити власну позицію. 
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У контексті цієї проблеми розглянуті судові процеси над Іваном 

Гелем і Гунаром Астрою. 

Надана до друку стаття є самостійним науковим 

дослідженням, висновки якого є логічними й аргументованими. 

Текст статті засвідчує високий рівень підготовки автора 

глибоке, вивчення архівних матеріалів і кримінальних справ зі 

звинувачення за статтею 62 Ч1 КК УРСР. 

Отже, стаття Фулей Я.І. «Політика радянської влади щодо 

опозиційного руху в Українській і Латвійській РСР» варта 

публікації. 

 

Кандидат історичних наук, 

професор кафедри історії України 

Національного педагогічного університету  

ім. М.П. Драгоманова                      Л.Г. Іванова  
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 

До друку приймаються статті, що відповідають вимогам 

Постанови Президії ВАК України від 15.01.03 р. № 7-05/1 з 

урахуванням таких необхідних елементів: 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її звʼязок із 

важливими науковими чи практичними завданнями. 

 Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 

започатковано розвʼязання даної проблеми і на які спирається 

автор; виділення незʼясованих раніше частин загальної 

проблеми, котрим присвячена вищеозначена стаття. 

 Формулювання мети статті (постановка завдання). 

 Виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 

 Висновки з даного дослідження і перспективи 

подальших розвідок з цього напрямку. 

 Література, яка повинна бути оформлена відповідно до 

вимог ВАК (Бюлетень ВАК № 5 за 2009 р.) 

 Резюме і ключові слова (українською мовою після 

заголовка статті перед вступом, не менше 5 рядків). 

 Резюме і ключові слова (англійською та російською 

мовами наприкінці статті – після списку літератури). 

Обсяг статті – 12 машинописних сторінок (до 20 тис. знаків із 

пробілами). Рецензія або коротке повідомлення до 0,3–0,5 др. арк. (12 

– 20 тис. знаків). 

Розміщення на сторінці. Назва статті великими літерами (кегль 

14), напівжирний шрифт, вирівнювання по центру. Нижче (через один 

рядок) прізвище та ініціали автора (авторів) (шрифт – напівжирний), 

вирівнювання по центру. На наступному рядку повна назва 

організації, місто, адреса, телефон, факс, E-mail (шрифт курсив). 

Нижче, через один рядок – текст резюме українською мовою (кегль 

14). Нижче, через один рядок, текст статті. На наступному рядку 

напівжирним шрифтом пишеться слово Література (якщо є 

посилання на літературу в тексті, то вони вказуються в квадратних 

дужках). На наступному рядку друкується список літератури (кегль 

14). Нижче, через один рядок, резюме англійською мовою (не менше 
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5 рядків). Нижче, через один рядок, резюме російською мовою. 

Перенесення слів не допускається.  

Автор несе відповідальність за зміст, підбір, точність наведених 

фактів, цитат, економіко-статистичних даних, власних імен, 

літературну редакцію статті. Текст повинен бути уважно вичитаний, 

перевірений автором і підписаний на останній сторінці поданого 

примірника (якщо авторів кілька, то підписує кожен окремо). Тексти 

студентів, здобувачів та аспірантів, а також інших авторів без 

наукового ступеня підписують їхні наукові керівники із зазначенням 

дати прочитання статті. 

До статті додаються: а) відомості про автора (прізвище, імʼя, по 

батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, 

адреса, контактний телефон); б) до текстів студентів, здобувачів та 

аспірантів, а також інших авторів без наукового ступеня подається 

рецензія наукового керівника. 

Стаття має бути надрукована українською мовою в книжковому 

форматі Times New Roman (кегль 14) через 1,5 інтервала. Поля: зліва, 

зверху, знизу – 25 мм, справа – 15 мм. Рукопис подається в одному 

примірнику роздрукованого тексту (аркуші стандартні 210×297 мм. 

Папір білий, текст з одного боку аркуша) разом із електронним 

варіантом статті (назва файлу – прізвище автора / перше прізвище). 

Редакція залишає за собою право на стилістичну правку 

рукопису без погодження з автором. З автором погоджуються правки, 

які, на думку редколегії, можуть змінити зміст тексту. 

Статті, оформлені недбало, неграмотно (більше двох 

виправлень на сторінці), з грубими порушеннями правил оформлення 

авторських оригіналів, редколегією не розглядаються і не 

рецензуються. 

Для публікації статті у збірнику наукових праць «Проблеми 

міжнародних відносин» необхідно надіслати її на адресу редакції. 
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Адреса редакції збірника наукових праць  

«Проблеми міжнародних відносин»: 

Україна, 03179, м. Київ, вул. Львівська, 49. 

web-site: www.kymu.edu.ua/vmv 

e-mail: v.kiu.ua@gmail.com; 

 

Додаткова інформація за телефоном 

8 (044) 424 90 20 + 147 

 

 

Редколегія 

  

http://www.kymu.edu.ua/vmv
mailto:v.kiu.ua@gmail.com
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