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I . СВІТОВА ПОЛІТИКА. МІЖНАРОДНІ 
ВІДНОСИНИ. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА 

 
УДК 341.123 
ББК 67.910.611.3 

Панфілова Ю.М., м. Київ 
 
ДЕЯКІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ 
ЗДІЙСНЕННЯ МИРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ООН 
  

У статті висвітлюються деякі міжнародно-правові 
проблеми здійснення миротворчої діяльності ООН. 
Проаналізовано міжнародну діяльність ООН, яка 
використовує механізми, покликані виконувати функції 
організації у сфері збереження миру в усьому світі. 
Оцінено практичний внесок ООН у проведення 
миротворчих операцій і визначені механізми підвищення 
ефективності миротворчої діяльності ООН. Зазначено 
про необхідність нового виміру в розумінні операцій ООН 
щодо підтримання миру, продиктоване об’єктивними 
реаліями сучасних міжнародних відносин та сучасного 
міжнародного права, стабільність та безпека якого 
знаходиться в безпосередній залежності від здатності 
міжнародної спільноти колективно вживати заходів, 
необхідних для підтримання міжнародного миру та 
безпеки. Увага зосереджується на підвищенні 
ефективності операцій щодо підтримання миру шляхом 
вдосконалення механізмів швидкого реагування, шляхом 
налагодження системи фінансування миротворчих 
операцій, шляхом розробки нових методів комплектування 
миротворчого контингенту. 

Ключові слова: миротворча діяльність, міжнародні 
організації, правотворчість, Організація Об’єднаних 
Націй, операція з підтримання миру та безпеки, 
миротворча практика. 
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Деякі міжнародно-правові проблеми здійснення 
миротворчої діяльності ООН 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. Миротворчі зусилля держави – це не лише 
внесок у розбудову стабільної та безпечної Європи і світу в 
цілому, а й інструмент посилення національної безпеки 
завдяки створенню стабільного зовнішньополітичного 
середовища. Сучасні конфлікти являють собою загрозу не 
тільки для учасників конфлікту, а й для всього світового 
співтовариства. І незважаючи на завершення холодної 
війни, у світі все ще існує загроза ядерної війни з боку як 
великих ядерних держав, так і держав, які заволоділи 
ядерною зброєю пізніше. Водночас, у сучасному 
динамічному світі міждержавні конфлікти змінилися 
громадянськими війнами. Розпад біполярного світу привів 
до створення нових держав, з'явилися нові види загроз 
міжнародному миру та безпеці, що зумовило необхідність 
активізації діяльності універсальної міжнародної 
організації – ООН.  

За останні десятиліття операції з підтримання миру 
під егідою Організації Об’єднаних Націй зазнали якісних 
змін. Так, вони набули комплексного характеру, що 
виражається у включенні до їх складу військового, 
поліцейського і цивільного персоналу зі спільним 
завданням – досягнення миру. Потенціал миротворчості 
Організації Об’єднаних Націй розширився зі 
встановленням  нових завдань для операцій з підтримання 
миру: окрім «традиційного» спостереження за 
припиненням вогню і посередництва між конфліктуючими 
сторонами, миротворчий контингент сприяє 
реформуванню сектору державного управління і безпеки, 
демократизації суспільного життя, укріпленню законності 
та дотриманню прав людини в конфліктних регіонах.  
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Разом з тим, у процесі реалізації миротворчої 
політики Організації Об’єднаних Націй виникає низка 
нерозв’язаних проблем. Світовій спільноті не завжди 
вдається провести межу між підтриманням миру і силовим 
встановленням миру – двома видами діяльності, що 
вимагають різних концептуальних підходів. Хоча операції 
з підтримання миру використовуються в практиці 
Організації Об’єднаних Націй з 1948 року, їх практичні і 
теоретичні аспекти залишаються предметом дискусій у 
міжнародно-правовій літературі через брак понятійного і 
процесуального апарату, що був би закріплений 
відповідним міжнародним нормативним актом. Відсутність 
правової бази для регулювання операцій з підтримання 
миру сприяє виникненню інших міжнародно-правових 
проблем, таких як застосовність до таких операцій норм 
міжнародного гуманітарного права, забезпечення безпеки 
миротворчого персоналу Організації Об’єднаних Націй, 
рівень повноцінності мандатів Ради Безпеки Організації 
Об’єднаних Націй на проведення операцій з підтримання 
миру, якість реагування на нові загрози тощо. Отже, 
будучи форумом для 193 держав, Організація Об’єднаних 
Націй має потенціал розвитку у сфері забезпечення миру і 
безпеки у світі, проте брак єдиних доктринальних поглядів 
серед її учасників значно ускладнює здійснення 
миротворчої діяльності в цілому.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.   
Більшість наукових розробок, присвячених міжнародній 
миротворчій діяльності, здійснюються вченими в контексті 
зміцнення національної безпеки держави, реформування та 
розвитку її професійної армії. Значний внесок у розробку 
цієї проблематики зробили такі вітчизняні дослідники, як 
О. Бодрук, В. Леонов, Г. Перепелиця, І. Поліщук, В. 
Смолянюк. Нормативно-правове підґрунтя, ресурсне та 
організаційне забезпечення миротворців у міжнародних 
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місіях вивчалось у працях О. Губаренка, Є. Зозулі, В. 
Нікітюка, В. Собкова, Г. Шелест та інших. Також  в 
українській і зарубіжній літературі є багато робіт, 
присвячених окремим аспектам діяльності ООН із 
забезпечення міжнародного миру та безпеки. У своїх 
працях український учений В. Бруз розглядає діяльність 
ООН із врегулювання міжнародних конфліктів, але тільки з 
точки зору політичних реалій. У роботах Г. Морозова 
проаналізовані загально-теоретичні правові проблеми 
діяльності ООН. О. Зайцева дослідила процес ухвалення 
рішень у міжнародних організаціях і пильну увагу 
зосередила на резолюціях Ради Безпеки ООН і Генеральної 
Асамблеї ООН. Важливе місце в дослідженні даної 
тематики також посідають праці таких вітчизняних і 
зарубіжних учених, як Заємський В., Ігнатьєв В., Гелетій 
М., Ковтуненко М., Ємельянова Н. 

Формулювання мети статті. Виходячи з 
постановки проблеми, метою статті є виокремлення 
міжнародно-правових проблем у процесі здійснення 
операцій з підтримання миру і безпеки під егідою 
Організації Об’єднаних Націй і запропонувати їх 
альтернативне розв’язання. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Міжнародно-правові проблеми здійснення 
операцій з підтримання миру мають місце в різних 
площинах цього явища: від неповноцінності закріплення 
нормативно-правового механізму їх проведення і до 
набуття ними нових ознак, унаслідок трансформації 
«класичних» миротворчих операцій під впливом умов 
сьогодення.  
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Першочергової уваги варта актуальна проблема 
понятійного апарату – плутанини в застосуванні дефініцій 
до явища миротворчої діяльності ООН і відповідних 
операцій під її егідою, а також помилкове сприйняття 
миротворчої присутності сил ООН як втручання у 
внутрішні справи приймаючої держави та застосування 
сили проти неї.  

З цього приводу вчений В.Ф. Заємський, вивчаючи 
актуальні проблеми миротворчості ООН, зазначав, що, 
загалом, поняття миротворчої діяльності включає в себе 
«превентивну дипломатію» (з англ. – preventive diplomacy), 
«встановлення миру» (з англ. – рeacemaking), «підтримання 
миру» (з англ. – рeacekeeping), «примус до миру» (з англ. – 
peace enforcement) і навіть «миробудівництво» (з англ. – 
рeacebuilding). Отже, учений продемонстрував складність і 
багатоплановість поняття миротворчості, звертаючи увагу 
на деякі нюанси кожної з категорій. Проте В.Ф. Заємський 
наголошував, що ці поняття не є набором технічних 
прийомів, застосовуваних один за іншим, адже можуть 
бути затребувані на всіх етапах урегулювання конфліктної 
ситуації – наприклад, елементи «підтримання миру» і 
«миробудівництва» потрібні на етапі запобігання, 
врегулювання та розв’язання конфліктів, тоді як «примус 
до миру» є найрадикальнішим і не потребує згоди 
конфліктуючих сторін. У такому разі, підтримання миру і 
миробудівництво здійснюються за згодою та за сприяння 
сторін, часто як результат мирної угоди або домовленого 
припинення вогню [5, с. 131].  

У цьому зв’язку В.В. Ігнатьєв підтверджував 
наявність компонентів превентивної дипломатії і 
підтримання миру у складі миротворчої діяльності ООН, 
проте він виділяв дві відмінні від доктрини В.Ф. 
Заємського категорії – «збереження миру» і «відновлення 
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миру». На думку В.В. Ігнатьєва, збереженням миру є 
процедури, пов’язані з організацією переговорного процесу 
і здійсненням посередницьких зусиль для пошуку 
взаємопогоджених рішень. Під відновленням миру ним 
розумілось активне залучення третьої сторони в 
постконфліктне врегулювання задля соціально-
економічного розвитку, інформаційно-просвітницької 
діяльності тощо [6].  

Варто зазначити, що за сучасних умов межі між 
різними складниками миротворчої діяльності ООН стають 
все розмитішими. «Класичні» операції з підтримання миру, 
котрі почали застосовуватись у середині минулого 
століття, були націлені на спостереження за конфліктною 
ситуацією і посередництво. Такі операції налічували кілька 
уповноважених представників Генерального секретаря 
ООН і не передбачали ані адміністративного персоналу, ані 
збройного контингенту. Проте із плином часу і зростанням 
кількості збройних конфліктів неміжнародного характеру 
операції з підтримання миру почали набувати 
багатокомпонентного складу із спеціалістів різного роду, 
котрі, між тим, набули право на носіння і застосування 
зброї для самооборони і виконання мандату. Отже, дії з 
примусу до миру та його підтримання набули спільної риси 
– дозвіл на застосування зброї, що й спричинило 
помилкове сприйняття світовою спільнотою явища 
операцій ООН з підтримання миру. Із зазначеного вище 
випливає, що в міжнародному праві немає чіткого 
розуміння явища операцій з підтримання миру.   

Після створення ООН стала очевидною потреба 
проведення на базі Статуту ООН операцій на підтримання 
миру. Негативні процеси в міжнародних відносинах 
зумовили еволюцію миротворчості та появу дещо 
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збройних конфліктів і умиротворення сторін у гострих 
протистояннях міжетнічного, релігійного й 
територіального характеру, що нерідко могли перерости в 
громадянські війни [2, c. 68–69].  

Відсутність загальновизнаного тлумачення сутності 
операцій із підтримання миру зумовила різне трактування 
цієї діяльності ООН. Концепцію ООН щодо сутності 
операцій із підтримання миру ґрунтовно виклав на початку 
1980-х рр. заступник Генерального секретаря Б. Уркварт. 
Він так схарактеризував операції з підтримання миру: 
«Використання Об’єднаними Націями воєнного персоналу 
й угруповань не як бойової сили, а як механізму 
припинення ворожнечі й буферу між конфліктуючими 
силами» [14]. Насправді вони є створеною міжнародними 
зусиллями передумовою для припинення воєнних дій 
конфліктуючих сторін і механізмом виконання угоди про 
припинення вогню.  

Загалом за весь період діяльності ООН, під час 
здійснення успішних операцій із підтримки миру, 
виконувалось більшість пунктів відповідних мандатів, 
дотримувались угоди про припинення вогню, були 
відвернуті збройні повстання, скорочено кількість жертв. 
Крім того, було надано допомогу в наданні тимчасового 
житла біженцям і особам, переміщеним усередині країни. 
Крім того, були створені надійні умови, завдяки яким не 
виникало небезпеки відновлення великомасштабних 
бойових дій після завершення миротворчих місій. Так, під 
час здійснення операції ООН у Бурунді миротворчі сили 
виконували функцію перехідного уряду. Місія ООН була 
заснована після того, як у серпні 2000 р. в м. Аруші було 
підписано мирну угоду, у якій звучав заклик до створення 
в Бурунді демократичного режиму, нового економічного, 
соціального, політичного та правового устрою. 
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Формуванню сприятливих умов для повернення біженців і 
переміщених осіб сприяло те, що ситуація з безпекою в 
країні була загалом налагоджена [1]. 

Отже, перед міжнародною спільнотою і наукою 
міжнародного права стоїть завдання розробити 
нормативно-правовий акт про основні принципи 
здійснення операції ООН з підтримання миру та 
визначення чіткого понятійного апарату.   

Слід зазначити, що найбільших суперечностей за 
будь-яке інше положення в Статуті ООН спричинила ст. 2: 
«Дійсний Статут ні в якій мірі не дає Організації 
Об’єднаних Націй права на втручання в справи, власне 
кажучи, які належать до внутрішньої компетенції будь-якої 
держави, та не вимагає від членів Об’єднаних Націй 
надавати такі справи на вирішення в порядку дійсного 
Статуту; однак цей принцип не стосується застосування 
примусових заходів на підставі Глави VII» [11]. 

Держави, які вважають, що ст. 2 забороняє або не 
забороняє ООН вживати певних заходів за певних 
обставин, наводять усілякі докази на підтримку своєї точки 
зору, і ця множинність аргументів не дозволяє дійти 
остаточного рішення. 

Таке становище є суттєвою правовою проблемою 
при здійсненні миротворчої діяльності. Воно впливає на 
два головних питання сучасності – відносини між такими 
парами основних прав, як: 

– суверенітет держави – права людини; 
– територіальна цілісність держави – право націй на 

самовизначення. 
Ще однією важливою проблемою при здійсненні 

миротворчої діяльності є питання відносин міжнародного 
та національного права. При цьому глобальною тенденцією 
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у взаємодії загального гуманітарного права з 
національними правовими системами є часткове 
включення останніх, як складників, у міжнародне право. З 
другого боку, «європейські країни також, гармонізуючи 
своє законодавство у контексті єдиного права 
континентальної спільноти, зберігають елементи 
самобутності правових систем». Існує і «третій шлях» у 
взаємодії національного і міжнародного права – рівної 
юрисдикції цих правових систем, який уже апробували 
деякі європейські країни [10]. 

Наступною, на наш погляд, міжнародно-правовою 
проблемою в даному аспекті є механізм ухвалення рішення 
Радою Безпеки ООН про розгортання кожної нової операції 
з підтримання миру. На думку В.Ф. Заємського, робота 
Ради Безпеки ООН у векторі запровадження миротворчих 
акцій умовно поділяє на два складники: ухвалення 
політичних рішень і затвердження військової частини 
мандатів миротворчих операцій. Політичний аспект роботи 
здійснюється за відпрацьованою схемою: розгляд доповіді 
Генерального секретаря ООН з конфліктної ситуації в 
певному регіоні; запит думки сторін; вироблення 
узгодженого рішення, як звичайно, у вигляді резолюції. Що 
ж стосується військового складника, то тут учений звертає 
увагу на проблему: немає механізму вироблення 
загального підходу до військового аспекту справи, не 
задіяний достатньо потенціал військових радників і, 
нарешті, вибірково використовуються національні 
можливості. Унаслідок може скластися ситуація, коли, за 
недостатнього рівня військової експертизи у Раді Безпеки 
ООН, не виконуються статутні вимоги до Ради Безпеки 
відігравати істотну роль у військовій площині забезпечення 
миру у світі. В.Ф. Заємський, отже, наголошує на тому, що 
держави-члени ООН виробляють загальний політичний 
підхід до розв’язання конкретного конфлікту з 
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урахуванням національних позицій, оцінок регіональних 
організацій, думок зацікавлених держав, що перетворює 
механізм ухвалення рішень Радою Безпеки на політичну 
гру [5, с. 134–135].  

На думку К.Л. Сазонової, парадокс механізму 
роботи Ради Безпеки ООН полягає в тому, що рішення 
ухвалюють представники одних держав, виконують такі 
рішення представники інших держав, а фінансують і 
забезпечують ресурсами – третіх. Так, до категорії тих, хто 
ухвалює рішення, зараховується п’ятірка постійних членів 
Ради Безпеки ООН, котрі, спираючись на право вето, 
оцінюють загрозу миру, визначають ступінь інтенсивності 
конфлікту і складають мандат для проведення миротворчої 
операції. Виконавцями рішень Ради Безпеки ООН є 
Секретаріат ООН, безпосередньо миротворці, юристи, 
обслуговуючий персонал тощо. Держави-учасниці ж ООН, 
що надають фінансові та інші засоби для забезпечення 
виконання мандатів миротворцями, часто є третіми 
державами, котрі можуть виконувати в дійсності лише 
функцію радників [10].      

Особливої уваги в даному аспекті, з огляду на 
попередні міжнародно-правові проблеми явища операцій 
ООН з підтримання миру, варте питання створення 
спеціального комітету з питань військового координування 
або відновлення роботи такого забутого інституту, як 
Військово-штабний комітет – підзвітного Раді Безпеки 
ООН комітету, прямо передбаченого статтями 45–47 
Статуту ООН. Військово-штабний комітет був створений 
при Раді Безпеки ООН з метою надавати допомогу 
останній з усіх питань у справі підтримання міжнародного 
миру і безпеки, проте був «заморожений» через політичні 
суперечності часів «холодної війни».  З точки зору 
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необхідності робити мандат на проведення операцій з 
підтримання миру якіснішим і чіткішим, створення при 
Раді Безпеки ООН спеціалізованого органу, котрий 
налічував би військових радників, могло б зіграти важливу 
роль у координації всіх миротворчих зусиль ООН [13].  

Іншою проблемою щодо здійснення операцій з 
підтримання миру силами ООН є факт згоди приймаючої 
країни на розміщення на своїй території миротворчого 
контингенту ООН. Доказом існування цієї проблеми став 
порядок денний Саміту Тисячоліття [3], на якому було 
висвітлено актуальну проблему сучасної миротворчості – 
маніпулювання приймаючою стороною своєю згодою на 
розгортання на своїй території миротворчого континенту. 
Опрацювання цього важливого питання було доручене 
Групі (експертів) з операцій ООН на користь миру на чолі з 
колишнім міністром закордонних справ Алжиру Л. 
Брахімі. Так звана «Група Брахімі» висловилася на користь 
того, що згода місцевих сторін, неупередженість і 
використання сили тільки для самооборони повинні 
залишатися наріжними принципами підтримання миру під 
егідою ООН. Проте досвід показав, що в контексті 
сучасних миротворчих операцій, пов’язаних з 
внутрішньодержавними або транснаціональними 
конфліктами, сторони можуть по-різному маніпулювати 
своєю згодою. Так, наприклад, сторона може дати згоду на 
присутність ООН лише для того, щоб «виграти час» і 
переоснастити свої бойові сили, а потім відкликати свою 
згоду, коли миротворча операція вже не відповідатиме її 
інтересам. Тому «Група Брахімі» наполягла на потребі 
чіткого закріплення повноважень операції з підтримання 
миру. Крім того, Група Брахімі запропонувала ООН 
створити оперативний потенціал для повного розгортання 
«традиційних» миротворчих операцій протягом 30 днів 
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після ухвалення резолюції Ради Безпеки ООН і для 
комплексних миротворчих операцій – протягом 90 днів. В 
останньому випадку штаб місії повинен бути повністю 
створений і підготовлений до функціонування протягом 15 
днів. У цьому контексті Група Брахімі рекомендувала 
підготувати постійно оновлюваний «черговий список» 
резерву, що налічуватиме приблизно 100 військових 
офіцерів, з тим, щоб мати змогу якнайшвидшого 
реагування [5, с. 134–135].  

З пропозицій Групи Брахімі випливає ще одна 
міжнародно-правова проблема реалізації операцій з 
підтримання миру силами ООН, а саме: недостатньо 
ефективна швидкість реагування на конфлікт, пов’язана з 
повільністю розгортання миротворчих сил на місці. 
Процедурне затягування викликане тим, що ООН не має 
власної армії і для запровадження кожної нової операції з 
підтримання миру необхідне надання військового 
контингенту державами-учасницями ООН. З цього питання 
М.Ю. Ковтуненко і В.І. Лутовинов наполягають на 
необхідності втілення в життя концепції формування 
постійних сил швидкого реагування в розпорядженні ООН 
на основі статті 43 Статуту ООН. Проте дана концепція 
знаходить чимало противників, адже утримання однієї 
бригади швидкого реагування мало б становити до 300 
млн. доларів США на рік [7].   

У доповіді Групи Брахімі про необхідність 
реформування ООН у новому тисячолітті наголошувалося 
світовою спільнотою на таких проблемах на шляху 
здійснення операцій з підтримання миру під егідою ООН: 
недостатнє фінансування, зайвий бюрократизм і 
формальність обговорень у Генеральній Асамблеї ООН і 
процедур ухвалення рішень Радою Безпеки ООН, 
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недостатня координація зусиль представників держав-
учасниць ООН і самих миротворчих місій у створенні умов 
для стабільного розвитку постконфліктих суспільств [8].  

Не менш актуальною проблемою міжнародно-
правового характеру у сфері здійснення операцій з 
підтримання миру є неоднозначність у питанні 
застосування міжнародно-правових норм у період 
військового втручання сил ООН у збройні конфлікти 
неміжнародного характеру третьої сторони. Для усунення 
наявних прогалин у міжнародному праві на практиці 
являється доцільним застосування міжнародного 
гуманітарного права в повному обсязі, починаючи від 
моменту розміщення миротворчого контингенту на 
місцевості. Зважаючи на той факт, що статус сил  ООН з 
підтримання миру нормативно не закріплений у якому-
небудь міжнародно-правовому документі, такий озброєний 
персонал ООН слід прирівнювати до комбатантів, а 
неозброєний,  нарівні з цивільним і поліцейським 
контингентом, слід розглядати як некомбатантів. Проте 
питання нормативної регламентації статусу військових при 
операціях ООН з підтримання миру залишається 
нез’ясована.  

Вартою уваги залишається міжнародно-правова 
проблема надання державами-учасницями ООН коштів на 
здійснення миротворчих операцій під її егідою. Так, кожен 
член ООН статутно несе юридичний обов’язок сплачувати 
відповідний внесок на миротворчу діяльність, що 
відповідає положенням статті 17 Статуту ООН. Відповідно, 
Генеральна Асамблея ООН розподіляє витрати на операції 
з підтримання миру на основі спеціальної формули внесків, 
за якою встановлено ставки для держав-членів одночасно зі 
збільшеною ставкою для постійних членів Ради Безпеки 
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ООН через їхню особливу відповідальність за підтримання 
міжнародного миру і безпеки [12].  

Слід зазначити, що незважаючи на надзвичайний 
«попит» на миротворчі зусилля ООН і їх позитивні 
результати (наприклад, відновлення і підтримання миру і 
безпеки в Намібії, Камбоджі, Сальвадорі, Мозамбіку, 
Східному Тиморі, Сьєрра-Леоне, на Кіпрі, у Західній 
Сахарі тощо), серед учених у галузі міжнародного права та 
політологів має місце критична позиція щодо ефективності 
ООН як основного інструменту забезпечення миру і 
безпеки у світі. Так, професор Каліфорнійського 
університету в Берклі Е. Хаас дослідив 319 міжнародних 
конфліктів, що виникали в різних куточках світу з 1945 
року. За результатами його дослідження, лише 137 з них 
були включені до порядку денного ООН, а на 96 
міждержавних зіткнень Генеральна Асамблея ООН і Рада 
Безпеки ООН взагалі не зважали. При цьому 65% усіх 
міжнародних конфліктів, починаючи від середини 40-х 
років попереднього століття, були врегульовані під 
загрозою сили або з її застосуванням і лише 16% – завдяки 
переговорам.  На основі проведених американським 
ученим досліджень можна дійти висновку про достатньо 
низький коефіцієнт ефективності миротворчості ООН: у 14 
випадках втручання ООН призвело до загострення 
конфліктів, у 76 випадках не дало жодного результату, в 18 
випадках побічно сприяло врегулюванню спору і лише в 25 
випадках зіграло визначальну роль у відновленні і 
забезпеченні миру [6].  

З огляду на дану міжнародно-правову проблему 
В.В. Ігнатьєв підкреслив, що масштабність завдань 
сучасної миротворчості вимагає ефективної взаємодії ООН 
з регіональними організаціями. Так, В.В. Ігнатьєв надає 
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значення позитивним змінам у цьому напрямку, 
викликаних підписанням 18 березня 2010 року Спільної 
декларації про співробітництво між секретаріатами ООН і 
Організації договору про колективну безпеку [6].  
Відповідно до положень документа дві організації 
зобов’язалися співпрацювати в боротьбі з тероризмом, 
транснаціональною злочинністю, незаконною торгівлею 
зброєю, урегулюванні конфліктів, а також запобіганні 
надзвичайних ситуації і реагуванні на них. Не можна 
забувати також про взаємодію ООН з НАТО, ЄС, 
Африканським союзом, ОБСЄ, Економічним 
співтовариством держав Західної Африки у здійсненні 
операцій з підтримання миру [6].  

Також важливе місце серед системи механізмів 
посідає примус до миру – операції, бойові дії сил ООН, у 
складі яких контингенти, надані державами-членами. 
Примус допустимий і для боротьби зі збройною агресією, і 
для забезпечення в критичних випадках рішень Ради 
Безпеки ООН, що далеко не є тотожним урегулюванню 
конфліктів і наданню допомоги під час досягнення 
домовленостей між сторонами. Головне завдання таких 
операцій полягає в припиненні кровопролиття в разі 
агресії, створенні умов для проведення мирних переговорів 
[4]. Криваві збройні конфлікти за останні десятиліття в 
середині країн поставили на порядок денний питання про 
легітимність застосування збройної сили проти суверенних 
держав, що є порушенням фундаментальних положень 
Статуту ООН щодо невтручання у внутрішні справи 
держави, її суверенітету, територіальної цілісності. У 
щорічній доповіді Генеральній Асамблеї 1991 р. Бутрос 
Галі, зокрема, зазначив, що «час вибіркового застосування 
прав людини скінчився» [1].  
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Усе це продиктовано тим, що нинішні конфлікти, 
які нерідко іменують «конфліктами нового покоління», 
здатні призвести, на відміну від минулих, до надто 
серйозних негативних наслідків – саме таких, що 
створюють реальну міжнародну загрозу (у крайньому разі 
– серйозну напруженість у міждержавних відносинах) 
навіть тоді, коли вони є внутрішньодержавними. Отже, 
примус до миру – це комплексна проблема, яка пов’язана з 
міжнародними відносинами, правом, принципами 
державного суверенітету, які поки що не дістали належної 
розробки в наукових дослідженнях [1].  

Щодо постконфліктного реформування, то його 
складність полягає в тому, що такі операції одночасно 
мають відбуватись у різних сферах: політичній, 
гуманітарній, сфері розвитку, прав людини й безпеки. При 
цьому часто за дуже ризикованих обставин. Багато із цих 
завдань є миротворчістю, і тому інтегровані мирні операції 
мають бути взаємопов’язаними для побудови тривалого 
миру та розвитку [4]. Очевидним видається той факт, що 
для цього потрібно й надалі вдосконалювати робочі методи 
Ради Безпеки, вести справу до підвищення рівня її 
експертизи, серед іншого військової. Це важливо для таких 
країн, як Індія, Пакистан, Канада, Іспанія, Італія, Єгипет, 
Малайзія.  

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок з цього напрямку. Отже, на 
сучасному етапі важливою проблемою стає потреба 
реформування ООН. Уже понад десятиліття триває 
дискусія про реформу цієї головної міжнародної 
організації. Однак останнім часом ця тема явно відступила 
на тлі світової економічної кризи.  
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Основні орієнтири комплексного реформування, 
відповідно до нових реалій, були закладені в Підсумковий 
документ, який підписали голови держав і урядів понад 170 
країн на Генасамблеї ООН 2005 р. Для розвитку схвалених 
головами держав ініціатив було створено нові органи – 
Комісію з миробудівництва, покликану допомагати країнам 
на постконфліктному етапі, і Раду з прав людини, яка 
замінила Комісію з прав людини. Було схвалено Глобальну 
контртерористичну стратегію ООН, прийнято рішення 
щодо пожвавлення діяльності Генеральної Асамблеї ООН, 
значну увагу приділено реформі адміністративного 
управління Організації.  

Процеси реформування в ООН тривають. Однак не 
всі з них, навіть найпріоритетніші, можна швидко 
реалізувати, оскільки ООН складається зі 193 суверенних 
держав зі своїми національними інтересами. Нововведення 
повинні будуватися за загальною згодою й вести до 
зміцнення єдності для підвищення ефективності ООН, а не 
до загострення розбіжностей. Це повною мірою стосується 
таких важливих проблем, як розширення складу Ради 
Безпеки.  

Реформування Ради Безпеки ООН – одна з 
найважливіших ланок підвищення ефективності 
Всесвітньої організації, її здатності адекватно й оперативно 
реагувати на теперішні виклики. Переговорний процес у 
цьому зв’язку повільно, але просувається вперед. 
Абсолютна більшість членів ООН (з них й Україна) 
націлена на досягнення максимальної згоди з цього 
питання. Ефективність реформ ООН багато в чому 
залежить від зміцнення регіонального рівня глобального 
управління, від потенціалу й оперативних можливостей 
регіональних організацій, їх готовності взаємодіяти з ООН 
і між собою. 
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Отже, задля підвищення ефективності миротворчої 
діяльності ООН вважається необхідним створення 
загальнообов’язкового міжнародно-правового документа 
про визначення основоположних принципів і засад 
здійснення операцій з підтримання миру, котрий мав би 
містити необхідний понятійний апарат, правовий статус 
усіх сторін, межі відповідальності, застосування норм 
міжнародного гуманітарного права та інші основні засади 
здійснення операцій з підтримання миру. З огляду на 
актуальні проблеми у сфері миротворчості ООН є логічним 
коректування Статуту ООН, створення при Раді Безпеки 
ООН комітету (штабу) військових радників для 
підвищення якості наданих Радою Безпеки ООН мандатів 
для миротворчих місій, а також створення сил швидкого 
реагування у вигляді резерву військових. 
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Panfilova Y.M. Some international legal problems of 

the un peacekeeping implementation. This article highlights 
some international legal problems of implementation of UN 
peacekeeping. Analyzed the international activities of the UN, 
which uses mechanisms designed to serve organizations in 
maintaining peace in the world. Reviewed practical 
contribution to UN peacekeeping operations and the 
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mechanisms by improving the efficiency of UN peacekeeping. 
Indicated on the need for a new dimension in understanding the 
operations of UN peacekeeping, dictated by the objective 
realities of international relations and of international law, 
stability and security which is directly dependent on the ability 
of the international community to collectively take the measures 
necessary to maintain international peace and security. 
Attention is focused on improving the efficiency of operations 
to maintain peace by improving the mechanisms for rapid 
response by establishing the system of financing peacekeeping 
operations through the development of new methods of 
recruitment peacekeepers. 

The peacekeeping efforts of the state – is not only a 
contribution to building a stable and secure Europe and the 
whole world, but also help reinforce national security through 
the creation of a stable foreign environment. Modern conflicts 
are a threat not only for participants of the conflict, but also for 
the whole international community. And despite the end of the 
Cold War, the world is still a threat of nuclear war by both big 
nuclear powers and countries that possessed nuclear weapons 
later. However, interstate conflicts have changed civil wars in 
today's dynamic world. The collapse of the bipolar world has 
led to the creation of new states, new types of threats to 
international peace and security, which necessitated the 
revitalization of universal international organizations – the 
United Nations. 

However, in the implementation of peacekeeping 
policies of the United Nations there is a number of unresolved 
issues. The world community is not always possible to 
distinguish between peacekeeping and peace force – two 
activities that require different conceptual approaches. 
Although peacekeeping operations used in the practice of the 
United Nations since 1948, their practical and theoretical 
aspects remain the subject of debate in the international legal 
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literature because of the lack of conceptual and procedural 
system, which would be assigned to relevant international legal 
act. The lack of a legal framework for the regulation of 
Peacekeeping Operations contributes to other international 
legal issues such as applicability to such operations of 
international humanitarian law and security of peacekeeping 
personnel of the United Nations, the level of usefulness of the 
mandates of the Security Council of the United Nations to 
conduct peacekeeping operations, the quality of response to 
new threats like. So, as a forum for 193 countries, the United 
Nations has potential for development in the area of peace and 
security ensuring in the world, but the lack of unified doctrinal 
views among its members complicates the implementation of 
peacekeeping in general. 

Keywords: peacekeeping, international organizations, 
law-making, the United Nations peacekeeping operation and 
security, peacekeeping practice. 

 
Панфилова Ю.М. Некоторые международно-

правовые проблемы осуществления миротворческой 
деятельности ООН. В статье освещаются некоторые 
международно-правовые проблемы осуществления 
миротворческой деятельности ООН. Проанализирована 
международная деятельность ООН, которая использует 
механизмы, призванные выполнять функции организации в 
сфере сохранения мира во всем мире. Оценен практический 
вклад ООН в проведение миротворческих операций и 
определены механизмы повышения эффективности 
миротворческой деятельности ООН. Отмечена 
необходимость нового измерения в понимании операций 
ООН по поддержанию мира, что продиктовано 
объективными реалиями современных международных 
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отношений и современного международного права, 
стабильность и безопасность которого находится в 
непосредственной зависимости от способности 
международного сообщества коллективно принимать 
меры, необходимые для поддержания международного 
мира и безопасности. Внимание сосредотачивается на 
повышении эффективности операций по поддержанию 
мира путем совершенствования механизмов быстрого 
реагирования, путем налаживания системы 
финансирования миротворческих операций, путем 
разработки новых методов комплектования 
миротворческого контингента. 

Ключевые слова: миротворческая деятельность, 
международные организации, правотворчество, 
Организация Объединенных Наций, операция по 
поддержанию мира и безопасности, миротворческая 
практика. 
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CURRENT RELATIONS OF UKRAINE AND 

THE EUROPEAN UNION 
 

The article is dedicated to current relations between 
Ukraine and the European Union. The current state of 
Ukraine’s integration into European Union structures and the 
development of shared values within the member states of the 
European Union is analyzed. The goal of this article is to study 
the state of cooperation between Ukraine and the European 
Union at current stage. The objectives of the article are as 
follows: to analyze the background of Ukraine-EU cooperation, 
to study current situation regarding Ukraine’ accession, to 
define prospects of further Ukraine-EU relations.    

The issue of the current state of integration between 
Ukraine and the European Union is of significant interest in 
terms of successful state-building in Ukraine and our country’s 
integration into powerful international associations.  The 
analysis of foreign and Ukrainian literature on this subject 
demonstrates interest of researchers to the issue of integration 
into the European Union structures, as well as political and 
cultural integration within the EU member states. 

While elaborating strategy of EU-Ukraine relations in 
the medium and long term prospect one should take into 
account the new challenges of shaping of autonomous 
European Security and Defence Policy. In view of the fact that 
Ukraine's security is an integral part of European security in 
the broad sense, Ukraine should take an active foreign policy 
stance, offering its vision of relevant initiatives and defending 
its national interests.  

It is determined that presently there are certain 
obstacles to further European integration aspirations of 
©  
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Ukraine. However, much will depend on the effective 
implementation of the requirements of the European Union and 
meeting the taken obligations. Based on the conducted analysis, 
one can draw a conclusion that deeper integration is subject to 
strict compliance with the necessary reforms and meeting the 
set standards. Prospects of further research are related to 
determining an optimal set of measures to support civil society 
development in our country in order to further effective 
integration of Ukraine into the European Union community.  

Keywords: European integration, the European Union 
(EU), civil society, non-governmental organizations (NGOs), 
the European Neighbourhood Policy (ENP), the EU-Ukraine 
Association, civic monitoring, new transnational actors, free 
trade zone. 

 
Problem of research. Joining the European Union is 

one of the most important directions of foreign policy of 
Ukraine. Integration into European political, economic and 
social space will create additional opportunities for 
modernization and innovative development of the state and 
society. 

Ukraine’s integration to the European Union involves 
the implementation of necessary tasks as follows: 

• adjustment of national legislation with the EU 
legislation; 

• a deep and comprehensive free trade area between 
Ukraine and the EU; 

• visa-free regime with the EU countries [4, p. 1]. 
In document «Basic Directions of Foreign Policy of 

Ukraine» approved in 1993 by the Verkhovna Rada of Ukraine, 
it was determined that «membership in the European 
Communities» is «the priority of Ukrainian foreign policy» [4, 
p. 1]. The set partnership goals included: close political 
cooperation through the development of political dialogue; 
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harmonious economic relations that would include promoting 
trade and investment; provide a basis for mutually 
advantageous economic, social, financial, scientific, 
technological and cultural cooperation; maintaining Ukraine’s 
efforts to strengthen democracy, develop its economy and 
complete the transition to a market economy [4, p. 2].    

Negotiations on a new Enhanced Agreement (NEA) (to 
replace the Partnership and Cooperation Agreement – PCA) 
started in March 2007. The stance of the Ukrainian party was 
that the new agreement should not only enhance the PCA, but 
should provide the possibility for Ukraine to make the 
transition from partnership and cooperation with the European 
Union towards political association and economic integration. 
Negotiations between Ukraine and the European Union on the 
Association Agreement had been taking place since 2008. The 
complexity of negotiations is related to the need to balance the 
interests of both domestic economic aspects and those of the 
European Union. Ukraine was interested in not only timing of 
signing the Agreement, but also in content of the Agreement 
provisions that would reflect the national interests of our 
country [4, p. 2]. This agreement should have included new 
mechanisms and instruments of cooperation and lay effective 
mechanisms for coordinating the parties and monitor the 
provisions’ implementation. The Association Agreement covers 
four main areas: 

1) political dialogue, foreign and security policy; 
2) justice, freedom and security; 
3) economic and sector cooperation; 
4) establishment of a deep and comprehensive free trade 

area [4, p. 2]. 
Regarding the energy cooperation dimension, as 

importers of energy, Ukraine and the European Union are 
jointly interested in safe energy supply and diversification of 
revenues [4, p. 2]. Ukraine is an important partner for the 
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European Union as a major transit country of energy, especially 
natural gas, therefore, reliable operation of Ukrainian gas and 
transport system (GTS) has strategic importance for the 
European Union, and energy market integration of Ukraine into 
Europe is a shared priority [4, p. 2].   

On December 18, 2009 Ukraine joined the Energy 
Community, but full accession will take place only after 
Ukraine adapts its legislation in the energy sector to European 
principles and standards. Ukraine's full accession to the Energy 
Community will ensure transparent and predictable 
mechanisms of energy tariffs shaping, will promote investment 
in the sector, will enable more efficient use of existing export 
potential [4, p. 2].  

Thus, the most urgent problem in this area today is the 
slow implementation of European standards and poor 
performance agreements with Ukraine on the modernization of 
gas transportation system, particularly regarding the 
establishment and functioning of the gas market [4, p. 2].  

The adaptation of Ukrainian legislation to the European 
Union standards takes place, but there is still a number of 
problems that require prompt solution. First of all, the process 
of adapting Ukraine's energy legislation with the European 
Union legislation is quite slow. Due to slow implementation of 
existing EU legislation, Ukraine also needs to take into account 
most recent changes in the legal regulation of energy issues. 
Second, the electricity legislation of Ukraine requires systemic 
changes for its adaptation to the European Union standards [4, 
p. 2].    

Regarding the factors that hinder Ukraine’s integration 
into the European Union expert A. Fialko noted: «Obstacles are 
the same as internal obstacles to improvement of life quality in 
Ukraine. You cannot separate Ukraine’s integration into the 
European Union from internal processes that are taking place in 
our country» [6, p. 1]. 
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According to research of «GfK Ukraine» company the 
idea of «European Integration» can be unifying, because 77% 
of respondents support the idea of «building Europe in 
Ukraine» [1, p. 1]. This should start with the most urgent areas 
that worry people – education, medicine, communal services 
etc. [1, p. 1].    

Also, the South and the East of Ukraine have a very 
positive attitude to the European Union – the level of support is 
at 59%. The most favorable attitude to the European Union is 
demonstrated in the Kherson region – 71% of respondents [1, p. 
2]. The level of support for Russia as a major partner in foreign 
policy fell to 13% (for comparison, according to the «GfK 
Ukraine» survey held in Ukraine in April 2015 the figure was 
6%, while in December 2013 – 31%) [1, p. 2]. 

The attitude to the European Union in this regard is 
somewhat better – 29% of respondents believe that cooperation 
with the European Union should be a priority of Ukrainian 
foreign policy. The most popular attitude regarding foreign 
policy is the idea of neutrality – it is supported by 55% of 
respondents [1, p. 2]. However, in this situation one of the 
concerns is the reason why people no longer support Russia – 
because of its aggressive actions. People do not see anything 
positive made by the authorities regarding European integration 
steps, especially they do not see reforms [1, p. 2]. This is a very 
negative signal, because if the authorities do not start acting 
energetically, the support for Russia could increase again [1, p. 
2]. 

However, there appeared people who previously had not 
supported the European integration, but began supporting it 
now – it's 14% of the respondents [1, p. 2]. The main reason 
why people are disappointed in the idea of European 
integration – is that there is no real prospect of membership in 
the European community for Ukraine, as government does not 
carry out the necessary reforms for this purpose [1, p. 2]. 
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Moreover, among the main reasons why we should not access 
the European Union, people provide this very argument – they 
simply see no point in joining because the government does not 
carry out the necessary reforms [1, p. 2].   

Analysis of the arguments for the Eastern and Southern 
regions to support joining the European Union indicates that 
they are mostly interested in the economic issues – an 
opportunity to improve living standards, wages and pensions. 
Hence, in order to promote European integration in the East 
and South, one needs to appeal mainly to economic 
argumentation [1, p. 2]. The only remark is that one should 
select the right format of communication and get a «buy-in» 
from people trusted by the majority of the population [1, p. 2].     

According to DW-Trend survey, conducted by Deutsche 
Welle in 2014, overall, European integration is supported by 
three-quarters of the population – 73% [9, p.1]. The number of 
supporters of joining the European Union fell in mid-2015, but 
later returned to the level above 50% [2, p. 1]. As noted by 
sociologists, if those who are undecided, did not come to a 
referendum, about 76% of citizens would still vote and the 
voting results would be as follows: for the European Union 
membership – 70%, against – 30% [2, p.1].      

In a referendum on joining the European Union, 53% of 
Ukraine would vote for accession, 23% – against, and the 
remaining 24% – are undecided or did not like to participate in 
the vote, according to the KMIS survey conducted in December 
2015 [2, p.1].   

In addition to questions about a hypothetical referendum 
respondents were asked to answer regarding integration 
direction they consider more desirable for Ukraine [2, p.1]. In 
December 2015, the majority (52%) named the preferred course 
to join the European Union, and 15% believe that Ukraine 
should follow the direction of joining the Customs Union of 
Russia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Armenia. In 
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addition, 21% are against both the European Union and the 
Customs Union and believe that Ukraine should develop 
independently without going to any of these associations [2, 
p.1].     

Compared to September 2015, the share of those who 
favor a neutral rate (neither the European Union nor the 
Customs Union) declined from 27% to 21%, while the share of 
supporters of the pro-European direction of integration 
increased from 44% to 52% [2, p.1].   

KMIS survey was conducted from 4 December to 14 
December 2015 among 2,022 respondents. Statistical sampling 
error (with probability 0.95 and design effect 1.5) does not 
exceed 3.3% for figures close to 50%, 2.8% – for figures close 
to 25%, 2.0% – for figures close to 10%, 1.4% – for figures 
close to 5%, 0.7% for figures close to 1 or 99% [2, p.1]. In mid-
2015 survey by Fund «Democratic initiatives» and the 
Razumkov Center also showed declining support of joining the 
European Union from 57% to 51% [2, p.1].    

It is, therefore, necessary to analyze the current state of 
integration between Ukraine and the European Union. This 
problem is of significant interest in terms of successful state-
building in Ukraine and our country’s integration into powerful 
international associations.   

Analysis of literature sources. The analysis of foreign 
and Ukrainian literature on this subject demonstrates interest of 
researchers to the issue of integration into the European Union 
structures, as well as political and cultural integration within 
the EU member states. In particular, these issues are analyzed 
by O. Sushko, I. Bezzub, L. Akulenko, V. Tsvyh, A. 
Matviychuk, R. Dzundza, M. Andreyeva, I. Solonenko, R. 
Horolsky, N. Shapovalova, M. Latsyba.   

Goal of the research. Thus, the goal of this article is to 
study the state of cooperation between Ukraine and the 
European Union at current stage.   
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Objectives of the research. The objectives of the 
article are as follows: to analyze the background of Ukraine-EU 
cooperation, to study current situation regarding Ukraine’s 
accession, to define prospects of further Ukraine-EU relations.    

Presentation of the main part of research. The report 
of the European Commission «Strong European 
Neighbourhood Policy» (2007) states that creation of a 
platform of civil society according to the European 
Neighbourhood Policy (ENP) would be desirable. Institutional 
transformation of the European Union after the entry into force 
of Lisbon Treaty marked a number of problems, especially with 
regard to redistribution of institutional powers [7, p. 2]. Efforts 
of leading European Union countries to use this transition 
period to maintain and strengthen their influence over 
managerial decisions in the European Union has angered new 
member states, especially in Central and Eastern Europe [7, p. 
2]. Political tensions were significantly increased by difficult 
and uneven course of economic crisis, which disrupted balance 
of competitiveness within the euro zone. Thereby less 
competitive countries, amid economic recession and 
deteriorating social situation faced with large government 
deficits and rising public debt, while other member states, 
including Germany, the Netherlands, show more resistance to 
the challenges of the crisis [7, p. 2]. The European Union is 
actively seeking ways to overcome the current situation and 
elaborate new strategy for further crises prevention. European 
Union member states have agreed to strengthen supranational 
financial control by creating new supervisory bodies over 
financial markets [7, p. 2].    

Particular areas of the European Union activity are 
issues of security policy choices. Currently the main priorities 
of the European Union are orientation toward 
«Europeanization» of the NATO and shaping of an autonomous 
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European security and defense policy with the prospect of a 
military and political system of the European Union [7, p. 3].     

Ukraine was the first CIS country which started 
implementing Twinning initiative that enables the European 
Union and Ukrainian civil service experts to collaborate within 
the sector [7, p. 3]. In Ukraine Twinning initiative-related 
projects were implemented in the sphere of standards 
adjustment in infrastructure, civil aviation, legal amplification 
of energy regulation sector; support for Ukraine-EU 
cooperation in the space industry and other sectors [7, p. 3]. As 
of March 1, 2010 the work plan includes Twinning 38 projects 
in Ukraine, five of which were completed, 12 are being 
implemented, 19 are at different stages of development [7, p. 
3].   

TAIEX, in its turn, is a tool of foreign aid provided to 
exchange information in order to build institutional capacity, 
necessary for adapting national legislation to Acquis 
Communautaire. During September 2006 - December 2008 
representatives of Ukrainian authorities received 
methodological assistance within the TAIEX regarding 86 
areas such as security and justice; internal market; transport, 
environment and energy; public finances etc. [7, p. 4]. 

Under trans-border cooperation agreements, four 
programs involving Ukraine were approved:    

1) «Chorne More» (budget of the program – 17,306,000 
euros);  

2) Romania-Moldova-Ukraine (126.718 million euros 
for the period 2007-2013)  

3) Poland-Belarus-Ukraine (186.201 million euros for 
the period 2007-2013.)  

4) A program of cross-border cooperation in the Black 
Sea basin (17.306 million euros for the period 2007-2013.) [7, 
p. 4].    
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Under the above-mentioned programs, population of the 
border regions of the countries concerned receives funding for 
joint cooperation projects aimed at promoting sustainable 
development and the expansion of contacts among people [7, p. 
4]. Besides, nuclear safety of Ukraine is maintained under a 
cooperation tool on nuclear security, which at the beginning of 
2009 amounted to 48,255,000 euros as part of the Action Plan 
Ukraine-European Union [7, p. 4].   

While elaborating strategy of EU-Ukraine relations in 
the medium and long term prospect one should take into 
account the new challenges of shaping of autonomous 
European Security and Defence Policy. In view of the fact that 
Ukraine’s security is an integral part of European security in 
the broad sense, Ukraine should take an active foreign policy 
stance, offering its vision of further development of relevant 
initiatives and defending its national interests [7, p. 2]. It is also 
necessary to take into account the specifics of the current 
situation in the European Union, including the nature of 
internal processes associated with the entry into effect of the 
Lisbon Treaty, and the current state of European economy. 
Current domestic political and economic development trends of 
the EU, such as political tensions between «old» and «new» 
member states, reduction of social maintenance of further 
Union enlargement, slow recovery of the European economy 
and continuing high unemployment in some European Union 
member states present an unfavorable context for negotiations 
between Ukraine and the EU on the Association Agreement [7, 
p. 3]. It should also be taken into consideration that the 
presence of significant imbalances in public finances of 
individual European Union member states today is regarded as 
one of the major threats to economic recovery of the European 
Union [7, p. 3]. If the European Union fails to resolve the 
problem, it could be the main argument for suspension of 
further European enlargement for a long time. In view of this 
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fact, in terms of fiscal policy it is important for Ukraine to 
gradually approach the criteria defined for the European Union 
member states, avoiding sharp increase of budget deficits [7, p. 
3]. It is also advisable for the development of socio-economic 
reforms and long-term programs of the Cabinet of Ministers of 
Ukraine to consider provisions of the new European Union 
economic strategy «Europe 2020» [7, p. 3]. Overall, the 
implementation of European integration standards must be 
based on the fact that EU membership is not a goal in itself. 
Rather, the main goal for Ukraine should be to conduct internal 
reforms to modernize the country’s economy, infrastructure and 
approach Western-European living standards [7, p. 4].        

Significant impact on the state and prospects of further 
development of relations between Ukraine and the European 
Union is exerted not only by domestic problems in Ukraine [7, 
p. 4]. Lisbon Treaty came into effect on December 1, 2009 and 
it actually completed a long period of institutional reform [7, p. 
4]. Now it offers new opportunities to further the European 
Union enlargement.  

Despite the problems and risks of the European Union 
enlargement many European leaders strongly believe that it 
remains one of the most effective political mechanisms for the 
effective functioning of the EU [7, p. 4]. The successful 
completion of institutional transformation opens up new 
opportunities for further integration.  

At the moment, a realistic prospect of the European 
Union integration concerns a few Western-Balkan countries 
and Iceland [7, p. 4]. The official candidate countries for 
accession are Macedonia and Turkey. Negotiations between 
Croatia and the European Union regarding membership started 
in 2005 [7, p. 4]. Negotiations with Macedonia started in 
November 2009, and application for the European Union 
membership was filed by Serbia in early 2010 [7, p. 4].  
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As for the other countries of the Western-Balkans, 
recently their convergence with the European Union has had 
positive changes. In particular, the visa-free regime was newly 
enacted with Serbia, Montenegro and Macedonia [7, p. 4]. 
Uncertain is the fate of Turkey. The European Union requires a 
significant acceleration of pace of reforms and resolution of 
conflict with Cyprus [7, p. 4]. But one of the main problems is 
still the stance of the leading European Union countries, 
especially Germany and France that oppose Turkey’s accession 
of the EU, offering her privileged partnership with the 
European Union instead [7, p. 4].    

However, the EU experiences growing dissatisfaction 
with implementation, scale and results of previous extensions 
[7, p. 4]. The increased skepticism about enlargement has a few 
arguments for it. First, it concerns fears that new members will 
contribute to the aggravation of internal discrepancies in 
European policy, and this will mean an increase in the 
incidence of blocking decisions [7, p. 4].   

Second, some EU states believe that upon the expansion 
of 2004 their own impact was reduced and they fear further 
weakening of their stance in case of accession of new states [7, 
p. 4]. Third, the increase in dissatisfaction with the expansion 
could potentially lead to a general disappointment regarding 
integration processes. All of the above has led to intensification 
of discussions on the so-called «integration capacity» of the 
European Union [7, p. 4]. It is associated primarily with the 
factor that in many European Union countries the level of 
social consensus on the possibility of further integration of new 
members sharply reduced [7, p. 4].   

The importance of active civil society for the process of 
Ukraine’s integration into the EU is evidenced by project 
Monitoring Public Agenda of the Association «Ukraine-
European Union». This is a project of Consortium of think 
tanks consisting of Ukrainian Center for Independent Political 
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Research (UCIPR), the Institute for Economic Research and 
Policy Consulting (IER) and Center for Policy and Legal 
Reforms (CPLR) supported by «Renaissance» Foundation [5, 
p. 1]. On November 7, 2014, pursuant to Articles 469-470 of 
the Association Agreement, Civil Society Platform for Ukraine-
EU was created, and within it – a working group «Employment, 
Human Rights, Safe and Healthy Working Conditions, and 
Social Policy» [3, p. 2]. About a hundred NGOs joined the 
group – the biggest trade unions and employers’ organizations. 
The established platform immediately began close cooperation 
with the Civil Society Forum of the Eastern Partnership, in 
particular, two working groups held roundtable in November 
2014 on pressing challenges encountered by the social partners 
in the new circumstances [3, p. 2].      

The Netherlands continue to seek a solution that would 
allow to take into account the results of the April referendum 
on the Association Agreement Ukraine-European Union and at 
the same time would make it possible to continue the process of 
ratification of the document [8, p. 1]. The Minister of Foreign 
Affairs of the Netherlands B. Koenders stated at a press 
conference after a meeting with Foreign Minister of Ukraine P. 
Klimkin in the Hague – «The Dutch government continues very 
hard work to find a solution that would consider the results of 
the referendum and that would also enable us to continue the 
ratification process» [8, p. 1]. Koenders noted that it was an 
extremely complicated process, the decision should find 
support in the Dutch parliament and at European Union level 
[8, p. 1].    

However, the minister noted that the Dutch government 
is looking for a solution that «would be a compromise and take 
into account questions sensitive for the Netherlands» [8, p. 1]. 
Koenders mentioned, in particular, «As you know, the 
agreement stated nothing about future membership of Ukraine 
or the issue of military assistance. We want to ensure the 
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interests of our citizens, to make sure that the issue is clarified; 
these are the issues being discussed» [8, p. 1]. Dutch Prime 
Minister M. Rutte said that he remains pessimistic about a 
positive resolution of this issue [8, p. 2]. A consultative 
referendum was held in the Netherlands on the ratification of 
the Association Agreement EU-Ukraine on April 6, 2016. 
According to official results, 61% of voters were «against» the 
ratification of the agreement by the Netherlands, 38,21% of 
voters were «for» it; the voter turnout was 32,28% [8, p. 1]. 
However, according to latest negotiations of Ukraine, the 
Netherlands and other EU member states positive solution of 
the issue can be expected in 2017.      

Results of the research. Thus, the results of the study 
demonstrate that at current stage there are certain obstacles to 
further European Union integration aspirations of Ukraine. 
However, much will depend on the effective implementation of 
the requirements of the European Union and meeting the taken 
obligations.  

Conclusions. Based on the conducted analysis, one can 
draw a conclusion that deeper integration is subject to strict 
compliance with the necessary reforms and meeting the set 
standards.  

Prospects of future research. Prospects of further 
research are related to determining an optimal set of measures 
to support civil society development in our country in order to 
further effective integration of Ukraine into the European 
Union community.   
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Тараненко Г.Г. Відносини України та 
Європейського Союзу на сучасному етапі. У статті 
розглянуто відносини України та Європейського Союзу на 
сучасному етапі. Проаналізовано нинішній стан інтеграції 
до європейських структур і вироблення спільних цінностей 
у межах країн-членів Європейського Союзу. Вивчався стан 
співробітництва між Україною та Європейським Союзом 
на поточному етапі. Проаналізовано передумови 
співробітництва України-ЄС, вивчалась поточна ситуація 
щодо вступу України, визначалися перспективи подальших 
відносин між Україною та Європейським Союзом. 

З огляду на  результати дослідження можна 
констатувати, що на нинішньому етапі існують певні 
перешкоди для подальших євроінтеграційних прагнень 
України. Утім, багато залежатиме від ефективного 
виконання вимог Європейського Союзу та дотримання 
взятих зобов’язань. На основі проведеного аналізу можна 
дійти висновку, що поглиблення інтеграції можливе за 
умови чіткого дотримання вимог до проведення необхідних 
реформ і відповідності стандартам. З цим пов’язані 
подальші перспективи дослідження, які стосуються 
визначення оптимального набору заходів з підтримки 
громадянського суспільства для подальшої ефективної 
інтеграції України до спільноти ЄС. 

Ключові слова: європейська інтеграція, 
Європейський Союз (ЄС), громадянське суспільство, 
неурядові організації (НУО), Європейська політика 
сусідства (ЄПС), Асоціація Україна–ЄС, громадський 
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Тараненко А.Г. Отношения Украины и 

Европейского Союза на современном етапе. В статье 
рассмотрены отношения Украины и Европейского Союза 
на современном этапе. Проанализировано нынешнее 
состояние интеграции в европейские структуры и 
выработка совместных ценностей в рамках стран-членов 
Европейского Союза. Изучалось состояния 
сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом 
на нынешнем этапе. Проанализированы предпосылки 
сотрудничества Украины–ЕС, изучалась текущая 
ситуация по вступлению Украины в ЕС, определялись 
перспективы дальнейших отношений между Украиной и 
Европейским Союзом.  

Изучая результаты исследования, можно 
констатировать, что на нынешнем этапе существуют 
определенные препятствия для дальнейших 
евроинтеграционных стремлений Украины. Впрочем, 
многое будет зависеть от эффективного выполнения 
требований Европейского Союза и соблюдения взятых 
обязательств. На основе проведенного анализа можно 
сделать вывод, что углубление интеграции возможно при 
условии четкого соблюдения требований к проведению 
необходимых реформ и соответствия стандартам. С 
этим связаны дальнейшие перспективы исследования, 
касающиеся определения оптимальных мер по поддержке 
развития гражданского общества для дальнейшей 
эффективной интеграции Украины в Европейский Союз.    

Ключевые слова: европейская интеграция, 
Европейский Союз (ЕС), гражданское общество, 
неправительственные организации (НПО), Европейская 
политика соседства (ЕПС), Ассоциация Украина-ЕС, 
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ОСОБЛИВОСТІ КОНФЛІКТІВ І СПОСОБІВ ЇХ 

УРЕГУЛЮВАННЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 
 

У статті вказано, що основними способами 
розв’язання соціальних суперечностей є конфлікт і 
консенсус, слід розглянути можливість і раціональність їх 
застосування на різних етапах розвитку суспільства; 
з’ясовано, що періоди соціального конфлікту й консенсусу 
періодично змінюють один одного; встановлено, що 
конфлікт у відносинах органів публічної влади й 
інститутів громадянського суспільства є показником 
неефективності державної політики; визначено, що 
кожна держава в процесі формування національної 
державної політики враховує соціально-економічні й 
політичні події та конфлікти, що відбуваються в 
сучасному світі; вказано, що переплетення конфліктів слід 
розуміти як соцієтальну кризу, яка в повсякденній 
свідомості сприймається як ситуація хаосу, втрати 
розумних орієнтирів та ірраціональності; проаналізовано 
термін «substate conflict», який слід розуміти як 
піддержавний конфлікт, що зображає тип конфлікту, 
який виникає між недержавними суб’єктами, і терміни 
«превентивна дипломатія» й «громадянська дипломатія», 
що реалізуються неурядовим організаціям, які можуть 
виходити на міжнародну арену, минаючи органи влади.  

Ключові слова: публічна політика, превентивна 
дипломатія, громадська дипломатія, глобальне 
громадянське суспільство, піддержавний конфлікт. 
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Особливості конфліктів і способів їх урегулювання в 
сучасному світі 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. Нині першочерговим завданням людства є 
створення стратегії майбутнього з метою «збереження 
цивілізації» і прийняття її для впровадження у життя як на 
глобальному, так і на національному рівнях. Оцінка 
прогресу і очікувань прогресу в суспільних відносинах 
тісно пов’язана з відсутністю або наявністю соціальної 
напруженості. Ефективність громадських взаємин залежать 
від політичної угоди в суспільстві і наявності чи 
відсутності суспільного конфлікту.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
конфліктів, їх причини, особливості розв’язання та 
запобігання вивчали такі видатні мислителі та науковці, як 
С. Гантінгтон [11], Р. Дарендорф [2], Дж. Най [6], Х’єлл Л. 
[13], Дж. Скотт [8], К. Хорні [12], Г. Каспер [15], М. 
Тейлор [15], M.Фішер [16] та інші.  

На думку С. Гантінгтона, ідентичність на рівні 
цивілізації буде ставати все важливішою, світ буде 
формуватись під час взаємодії семи-восьми великих 
цивілізацій: західна, конфуціанська, японська, ісламська, 
індуїстська, православно-слов’янська, латиноамериканська 
і, можливо, африканська. Найзначніші конфлікти 
майбутнього розгорнуться вздовж ліній розлому між 
цивілізаціями, тому що: цивілізації різняться своєю 
історією, мовою, культурою, традиціями та релігією; 
взаємодія між народами різних цивілізацій посилюється, 
що водночас призведе до зростання цивілізаційної; 
слабшає роль нації-держави як джерела ідентифікації; 
культурні особливості та відмінності не такі схильні до 
змін, як економічні й політичні, унаслідок чого їх 
складніше розв’язати або звести до компромісу [11, с. 34].  
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Л. Козер визначає умови, за яких конфлікт є 
позитивним чи негативним. Позитивна роль конфлікту 
полягає в тому, що він відіграє важливу роль у підтримці 
динамічної рівноваги. Л. Крісберг переконаний, що 
конфлікт існує тоді, коли дві й більше сторін упевнені в 
тому, що цілі їх діяльності є несумісними. Якщо 
цивілізація є стабільною, а традиції стійкими, то 
різноманітність доступних нам виборів буде обмеженою, і 
діапазон можливих конфліктів між ними – вузьким, 
наголошує К. Хорні. Але «якщо цивілізація перебуває в 
стані швидких змін, то вибори, які повинен робити кожний 
індивід, є багатозначними та складними» [12, с. 17].  

Війна, як форма конфлікту, на думку Ч. Тіллі, 
створювала держави. Підготовка до неї змушувала 
можновладців «зайнятися вилученням коштів для війни в 
тих, хто володів основними ресурсами – людьми, зброєю, 
запасами продовольства або грошима, щоб все це купити, – 
і хто зовсім не схильний був їх віддавати без сильного на 
них тиску або компенсації». Унаслідок «процеси 
вилучення ресурсів і боротьби щодо засобів ведення війн 
сформували основні структури державності» [9, с. 40]. 

Виділення нез’ясованих раніше частин загальної 
проблеми. Більшу частину свого існування цивілізації 
контактували між собою лише час від часу, а іноді не мали 
контактів зовсім, епоха глобалізації змінила ситуацію 
кардинально. Найважливішими стали відмінності не 
ідеологічні, політичні чи економічна, а культурні. 

Формулювання мети статті. Проаналізувавши 
глобальні етапи розвитку цивілізації, з’ясувати 
періодичність і причини міждержавних і соціальних 
конфліктів, визначити особливості сучасних конфліктів та 
способи їх розв’язання.  
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повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Під конфліктом розуміють найгостріший 
спосіб розв’язання суперечностей між учасниками взаємин. 
Можливість виникнення конфлікту існує в усіх сферах. 
Конфлікт нерозривно пов’язаний із політикою й наявний у 
владних відносинах, тому слід констатувати, що державне 
управління – це сфера підвищеної конфліктності. 
Конфлікти народжуються на ґрунті щоденних 
розбіжностей у поглядах, розбіжностей і протиборства 
різних думок, потреб, спонукань, бажань, стилів життя, 
надій, інтересів та особистісних особливостей. Конфліктів 
більше, ніж дискусій і переговорів. Вони являють собою 
ескалацію щоденного суперництва та протистояння у сфері 
принципових або емоційно обумовлених сутичок, що 
порушують особистий або міжособистісний спокій. 
Конфлікт у відносинах органів публічної влади й 
інститутів громадянського суспільства є показником 
неефективності державної політики.  

С. Гантінгтон і його послідовники вважають 
головним джерелом прогресу конфлікт між залученістю 
населення в активне життя суспільства та інститутами 
публічної влади. Очевидно, що активність мас у перехідні 
періоди випереджає розвиток політичних інститутів 
суспільства.  

Погоджуючись із думкою А. Здравомислова, 
констатуємо, що відносини в суспільстві формуються через 
безліч конфліктів, які розгортаються на всіх основних 
рівнях соціальної організації: на цивілізаційному рівні 
розгортаються конфлікти, пов’язані зі зміною системи 
цінностей; на соціальному рівні виникають конфлікти у 
зв’язку зі спробою створити нову систему суспільних 
відносин на основі демократизації та ринкової економіки; 
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на рівні структурних змін з’являються конфлікти між 
соціальними верствами та групами, що виникають у 
суспільстві під час зміни соціального ладу; на 
інституціональному рівні виникають конфлікти, пов’язані з 
перебудовою організаційних структур і фінансових зв’язків 
між установами й організаціями в умовах ринкової 
економіки; на рівні повсякденного життя існують 
конфлікти, пов’язані з використанням людьми нових 
можливостей соціального самоствердження та зі 
складними процесами адаптації більшості населення до 
нових цінностей, норм і вимог ринкових відносин [3, с. 6–
7]. 

Розгортання конфліктів одночасно на всіх цих 
рівнях призводить до того, що в суспільстві відбуваються 
радикальні, а головне – незворотні зміни, що 
характеризуються змінами політичної системи, 
економічних відносин, геополітичного простору, статусу 
держави й стану культури. Виникають нові конфлікти, 
пов’язані з боротьбою за владу, вплив, власність та інші 
способи самоствердження в політичному та соціальному 
просторі. Ці конфлікти є наслідком демократизації й 
виражаються в плюралізмі політичних позицій. 
Криміналізація суспільства має своїм наслідком підрив 
довіри до влади, створення ситуації повної соціальної 
незахищеності, невпевненості в майбутньому. Водночас 
проявляються конфлікти, пов’язані з неможливістю певної 
частини населення, передусім людей старшого покоління, 
комфортно почуватись у соціальному просторі. 

Переплетення цих конфліктів слід розуміти як 
соцієтальну кризу, яка в повсякденній свідомості 
сприймається як ситуація хаосу, втрати розумних 
орієнтирів та ірраціональності.  

Коло вчених дотримується думки про те, що 
конфлікт – це явище тимчасове, тому суспільство 

62 
 



Особливості конфліктів і способів їх урегулювання в 
сучасному світі 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
обов’язково досягне такого розвитку, коли він зникне. Інші 
вчені вважають, що конфлікти – явище невідворотне й 
необхідне. 

Можна стверджувати, що кожному історичному 
періоду притаманні відносини з типовими способами 
розв’язання конфліктних ситуацій. В «індустріальному» 
суспільстві таким способом є насильство. К. Юнг був 
упевнений, якщо людське буття втрачає контакт з 
інстинктивною природою, то це призводить до конфлікту 
між свідомим і несвідомим. Такий стан є патологічним, бо 
свідомість не здатна придушувати власний інстинктивний 
бік, тому це призводить до масових політичних рухів.  

Британська антропологія досліджує соціальні 
рішення, які найяскравіше проявляються в конфліктній 
ситуації, коли приходять у зіткнення суперечливі 
структурні принципи, що лежать в основі будь-якої 
соціальної єдності. В. Тернер вважає правильним виходити 
в дослідженні з ритуальної ситуації, яка перебуває у 
підсвідомості, тобто зі стану суспільства, при якому 
конфлікт сягає того рівня, коли лише засобами ритуалу 
можна або відновити близьку до розколу соціальну 
структуру, або досягти умиротворення, узаконивши 
конфлікт [10, с. 8]. У сучасному суспільстві таким 
ритуалом може бути революція, акції протесту. 
Розв’язання таких конфліктів відбувається за допомогою 
досягнення угоди й ухвалення нових законів, унаслідок ми 
маємо консенсус. 

Усі загрози подальшому існуванню людської 
цивілізації доцільно поділити на дві групи: 1) загрози 
природного характеру (об’єктивні) – ресурсний та 
енергетичний дефіцит; 2) конфлікти світового масштабу – 
між цивілізаціями, насамперед між християнським і 
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мусульманським світом, що підсилиться через поширення 
ядерних технологій і розповсюдження зброї масового 
ураження, формування нових центрів сили й боротьба між 
ними за лідерство – ЄС, Китай, Індія, Бразилія та Росія. 

Соціальні, етнічні, релігійні, ідеологічні, культурні 
та інші суперечності нерідко в історії людства ставали 
причинами гострого військового протистояння між 
племенами, містами, державами або цілими групами країн. 
В історії XX ст. вони навіть спричинили виникнення двох 
світових воєн, у яких загинули десятки мільйонів людей. 
Сучасні конфлікти залишаються одним з основних 
чинників нестабільності на планеті, а також значною мірою 
зумовлюють характер розгортання політичних процесів. З 
огляду на це, останні Х. Ортега-і-Гасет схарактеризував як 
«відкритий виступ», за якого політичні опоненти 
розглядаються лише з позиції конфронтації, як бар’єр на 
шляху реалізації інтересів однією зі сторін, а суспільні 
відносини – як поле боротьби, царина суперечностей [7, 
с. 2]. За вищезазначених умов виникло дві парадигми – 
конфліктна і консенсусна. Причому противагою є спроби 
за допомогою консенсусу блокувати поглиблення 
протистояння для збереження системотворчих цінностей – 
державності, миру, легітимності, стабільності, злагоди. І 
перше сприйняття суспільно-політичних відносин 
(конфліктна парадигма), і друге (парадигма консенсусу), 
взяті окремо у своєму розвитку або у наперед визначеній 
непоєднуваності, призводять до виникнення 
перманентного суспільного протистояння. Відтак 
актуальним завданням є виявлення ступеня можливої 
взаємодії та обсягів взаємного впливу конфліктної і 
консенсусної парадигм.  

На відміну від конфліктів компроміси є засобом 
досягнення поступово того, що недосяжне відразу. 
Суспільно важливими є компроміси для досягнення миру. 
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Компроміс – близький до поняття «консенсус», його 

визначають як прийняття точки зору іншої сторони, але до 
певного ступеня, як угода на основі взаємних поступок. 
Пошук прийнятного рішення здійснюється переважно за 
рахунок взаємних поступок. Здібність до компромісу в 
управлінських ситуаціях цінується високо, оскільки 
зменшує недоброзичливість, дозволяє порівняно швидко 
подолати конфлікт [5]. Однак через деякий час конфлікт 
може виникнути знов у зміненій формі, оскільки проблема, 
що породила його, не була розв’язана. Компроміс означає 
примирення. Він тривалий, якщо не носить характер 
диктату з боку держави чи суспільства. Як відомо, де є 
двоє і більше людей, завжди існує суперечність, оскільки 
між людьми ніколи не буває одностайного бачення 
проблем. Дві людини завжди бачать по-різному одне й те ж 
питання, яке стосується як побутової сфери 
життєдіяльності, так і державноуправлінської. Слід 
зауважити, що конфлікти можуть бути конструктивними й 
деструктивними. Конфлікт часто стимулює розвиток. 
Водночас, не можна вважати консенсус елементом 
демократії.  

Дж. Шарп вважає: «Якими б вагомими не були 
переваги насильницьких засобів боротьби, одне 
залишається очевидним: покладаючи надії на силові 
методи, ми обираємо той спосіб боротьби, в якому 
суперник практично завжди має перевагу. Диктатори 
володіють надзвичайно широким арсеналом засобів 
насильства… – диктатори майже завжди мають перевагу у 
військовій техніці, амуніції, транспортних засобах та 
військовій силі. Попри всю свою хоробрість, демократи 
практично ніколи не можуть зрівнятися з ними» [14]. 

Розв’язання конфліктних ситуацій належить до тих 
проблем, які в усі часи хвилювали управлінців, науковців, 
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суспільство в цілому. О. Москаленко переконаний, що 
консенсусна парадигма ґрунтується на консенсусно-
етичних поняттях загального блага, рівності, 
справедливості, монаршої мудрості тощо. У державній 
політиці консенсус означає спільність позицій, взаємну 
згоду, які встановлюються в суспільстві або до яких 
приходять соціальні групи, незважаючи на відмінності, 
протилежні інтереси, зумовлені соціальними, політичними, 
національними, релігійними та іншими особливостями. 
Спільність позицій виявляється у формуванні й розумінні 
взаємних інтересів (державний устрій, чинні правові норми 
тощо) [3, с. 3]. В основі консенсусу лежить врахування 
думки кожної сторони. Консенсус потребує тривалої 
підготовчої роботи щодо з’ясування, вивчення та 
погодження позицій. 

О. Григор виділяє два трактування поняття 
«консенсус»: по-перше, як спосіб ухвалення різних 
управлінських рішень, за яких чітко виражена політична 
воля більшості, що бере участь у його ухваленні та 
врівноважується відсутністю заперечень із боку хоча б 
одного з учасників. У цьому ж смислі говорять про 
консенсус у розв’язанні спорів і конфліктів; по-друге – під 
консенсусом розуміється «існуюча громадянська згода, що 
формується в суспільстві. У такому «широкому» розумінні 
політичний консенсус тісно примикає до свого 
соціологічного трактування як згода значної більшості 
людей будь-якого співтовариства щодо найважливіших 
аспектів його порядку, виражена в діях» [1, с. 130].  

Кожна держава в сучасному світі враховує в 
національній державній політиці економічні, політичні, 
соціальні події, що відбуваються у світі. Так, у США є 
Центр (CPA) превентивних дій глобального 
відслідковування конфліктів [17], який являє собою 
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інтерактивний путівник триваючих конфліктів по всьому 
світу, що є інтересом для Сполучених Штатів. Конфлікти 
експерти Центру поділяють так: конфлікти, які 
безпосередньо загрожують території США, найрадше, щоб 
викликати військове втручання Сполучених Штатів або 
ставлять під загрозу постачання найважливіших 
стратегічних ресурсів США; конфлікти, які значно 
зачіпають країни, які мають стратегічне значення для 
Сполучених Штатів, але не тягнуть за собою договірних 
зобов’язань про взаємну оборону; обмежені конфлікти, які 
можуть мати серйозні широкомасштабні гуманітарні 
наслідки в країнах, але мають незначне стратегічне 
значення для Сполучених Штатів. Урядовці, експерти із 
зовнішньої політики, а також учені оцінюють поточні й 
потенційні конфлікти на основі їх імовірності в даному 
році, а також їх потенційний вплив на інтереси США. 

Останнім часом усе частіше говорять про нову 
форму міжнародної діяльності – громадську дипломатію 
(citizen diplomacy), оскільки прозорість кордонів і нові 
технології дозволяють непрофесійним дипломатам 
(неурядовим організаціям, групам та індивідуумам) 
виходити на міжнародну арену, минаючи органи державної 
влади.  

Запобігання конфліктам, яким активно займаються 
міжнародні неурядові організації (МНУО), отримало назву 
«превентивна дипломатія». МНУО сприяють діалогу між 
конфліктуючими сторонами, використовуючи різні засоби 
– семінари, переговори, розробку стратегій, соціальні 
мережі та інші ініціативи для налагодження крос-
культурних відносин. Так, наприкінці 90-х рр. ХХ ст. ООН 
і науково-дослідні інститути й МНУО Internаtionаl Alert 
(Великобританії), PIOOM Фонд (Нідерланди), Академія 
наук та Інститут етнології (Росія), Американська рада з 
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міжнародних відносин (США), Йорк Університет і 
Swisspeаce (Канада) заснували Форум з питань раннього 
запобігання та раннього реагування. 

У налагодженні міжцивілізаційного миру і злагоди 
значну роль відіграє Альянс цивілізацій. Особливого 
значення надається релігійному складнику. У межах ООН 
уже діє Діалог високого рівня з міжрелігійного та 
міжкультурного співробітництва за мир. Громадянська 
дипломатія діє в умовах поліцентричного світу, де 
співіснують різні культури, цивілізації, вірування і де 
затребувана багаторівнева мережева дипломатія, що 
дозволяє здійснювати гнучке співробітництво, спрямоване 
на гармонізацію інтересів, які збігаються. 

2005 року кілька неурядових організацій з Боснії, 
Сербії та Хорватії стали ініціаторами створення 
регіональної комісії зі встановлення істини щодо 
військових злочинів (RECOM), яка зараз підтримується 
понад 130 неурядовими організаціями та громадянами з 
усіх держав-наступників колишньої Югославії. У воєнний 
час МНУО зробили свій внесок у збереження або 
поліпшення відносин завдяки так званій «дії через лінії 
конфлікту» – через неформальні обміни, діалог і спільні 
проекти. 

Центр превентивних дій (CPA) оцінює стан кожного 
конфлікту, стежить за розвитком подій під час конфлікту, 
оцінює конфлікти й урядові звіти, визначає статуси 
кожного конфлікту. CPA прагне допомогти запобігти, 
знешкодити або не втручатись у збройні конфлікти в 
усьому світі і розширити обсяг знань у галузі запобігання 
конфліктів. CPA робить це завдяки створенню форуму, на 
якому представники урядів, міжнародних організацій, 
неурядових організацій, корпорацій, громадянського 
суспільства можуть збиратися для розробки оперативних і 
своєчасних стратегій сприяння миру в конкретних 
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конфліктних ситуаціях; написання спеціальних доповідей з 
метою оцінки і швидкого реагування; вироблення 
своєчасних, конкретних рекомендацій країнам, у яких 
розвиваються конфліктні ситуації, з питань формування 
державної політики, яку уряд США, міжнародне 
співтовариство і громадяни держави можуть підтримати, 
щоб обмежити потенціал насильства зі смертельними 
наслідками. 

Експерти CPA залучають до здійснення експертизи 
посадовців США, зустрічаються з членами Конгресу, щоб 
проінформувати про висновки CPA і рекомендації, щоб 
полегшити контакти між офіційними особами США і 
важливими міжнародними суб’єктами; зустрічаються з 
журналістами, щоб підвищувати поінформованість серед 
журналістів про потенційні гарячі точки по всій земній 
кулі; створюють мережі з міжнародними організаціями та 
інститутами, щоб посилити вплив США на політичній 
арені і поширювати рекомендації CPA. CPA надають 
знання в галузі запобігання конфліктів, інформацію про 
проведені тематичні дослідження, уроки, винесені з 
минулих конфліктів, які політики і приватні громадяни 
можуть використовувати, щоб запобігти або пом’якшити 
існуючі збройні конфлікти й попередити майбутні. 

У Німеччині цією проблемою опікується 
Гейдельберзький інститут міжнародних досліджень 
конфліктів (Heidelberg Institute for International Conflict 
Research, HIIK) [18], який є незалежною 
міждисциплінарною зареєстрованою організацією, яка 
базується на кафедрі політології в Університеті 
Гейдельберга. HIIK утворився з дослідницького проекту 
«COSIMO» (Conflict Simulation Model, Конфлікт-імітаційна 
модель) під керівництвом професора д-ра Франка Р. Пфетш 
і фінансується Німецькою Асоціацією досліджень (DFG) з 
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1991 р. HIIK досліджує міждержавні, внутрішньодержавні 
політичні конфлікти та оцінює їх роль для стратегічної 
політики Німеччини. Щорічно з 1992 р. HIIK публікує 
«Барометр конфліктів», який містить поточні результати 
досліджень для кожного конкретного року. Крім того, HIIK 
підтримує базу даних конфліктів Contra, де 
відображаються ненасильницькі і насильницькі кризи, 
війни, перевороти, а також надається інформація про мирні 
переговори щодо цих конфліктів. Своє резюме про хід 
конфліктів HIIK представляє у вигляді текстів і графіки. 
Отже, зацікавлені особи публічного сектору національних 
держав мають уявлення про конфліктні події в Північній і 
Південній Америці, Азії та Океанії, Європі, Близькому 
Сході, а також у країнах Африки. 

«Барометр конфліктів» забезпечує широкий облік та 
аналіз динаміки світових конфліктів. 2015 року відбулося 
19 повномасштабних війн, що свідчить про різке 
збільшення насильства на всіх континентах, зокрема в 
Бурунді, Ємені, Туреччині, на Філіппінах та ін. На 
противагу цьому, відбулася деескалація індо-
пакистанського конфлікту. 2015 року Китай, Росія і Конго 
менше впливали на збройні конфлікти.  

Суб’єктами конфліктів можуть бути держави, 
міжнародні організації та недержавні суб’єкти. 2015 року 
HIIK увів нову категорію «substate conflict», що зображає 
тип конфлікту, який проводиться тільки недержавними 
суб’єктами. 

HIIK ранжує конфлікти залежно від інтенсивності 
національного конфлікту – від суперечки до війни. HIIK 
інформує також про заходи з розв’язання конфліктів, 
зокрема містить інформацію про діяльність регіонального 
співробітництва в галузі безпеки та діяльність 
Міжнародного кримінального суду. 

У цілому, кількість насильницьких 
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внутрішньодержавних і «substate conflict» конфліктів 
залишається порівняно постійною – 43 запеклі конфлікти в 
цілому, які загрожують міжнародному порядку. Конфліктні 
питання (матеріальні або нематеріальні) класифікуються 
відповідно до спільних цілей суб’єктів конфлікту: 
ідеологія, релігія, соціально-економічний або судовий 
складник політичної системи або зміна типу режиму. Це 
такі організації, як Європейська платформа для запобігання 
конфліктів і трансформації, Глобальне партнерство щодо 
запобігання збройних конфліктів (ГППВК) та ін. 
Європейська платформа для запобігання конфліктам і 
трансформації була створена 1997 року та складається з 
приблизно 150 європейських організацій і національних 
платформ НУО, що працюють у галузі запобігання 
конфліктам і мирного будівництва.  

Після доповіді Генерального секретаря ООН про 
запобігання збройних конфліктів 2001 р. «Глобальне 
партнерство щодо запобігання збройних конфліктів» 
розпочалася діяльність Європейського центру з 
попередження конфліктів (ECCP), щоб створити 
глобальний порядок. Глобальна програма дій була 
презентована на всесвітній конференції громадянського 
суспільства в штаб-квартирі ООН.  

Встановлені процедури регулювання визначаються 
як механізми управління конфліктами, які приймаються 
учасниками конфлікту і включають у себе вибори і судові 
розгляди. Основні завдання державного управління – 
забезпечення безпеки населення, цілісність території і 
конкретного політичного, соціально-економічного та 
культурного порядку в державі. Державна функція або 
міжнародний порядок перебуває під загрозою, якщо її 
виконання і наполегливість стають малоймовірними. 

Такі аналітичні центри, як CPA, HIIK повинні бути і 
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в Україні для визначення зовнішніх впливів на державну 
політику, визначення її основних напрямів і механізмів 
упровадження, встановлення контактів з МНУО.  

Одним із важливих чинників успішної 
інституціалізації демократії в традиційних суспільствах є 
легітимність інститутів, тобто розуміння значною 
частиною населення необхідності того чи іншого інституту 
демократії та інформованості про його діяльність. 
Подолання кризи легітимності пов’язується з виконанням 
двох завдань. По-перше, треба підвищити довіру до 
інститутів демократії, чого можна досягти завдяки 
поліпшенню матеріального стану основних соціальних 
груп. Це, у свою чергу, здійснюється через поетапне 
впровадження ринкових механізмів завдяки забезпеченню 
високого рівня соціального захисту основних груп 
населення. По-друге, необхідно створити механізм 
подолання соціокультурних суперечностей, для чого 
потрібно передусім визначити соціальні групи.  

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок з цього напрямку. Із вищесказаного 
випливає, що основні способи розв’язання соціальних 
суперечностей – конфлікт і консенсус, тому слід 
розглянути можливість і раціональність їх застосування на 
різних етапах розвитку суспільства. Державноуправлінська 
діяльність передбачає взаємодію різних політичних сил і їх 
відносини в процесі ухвалення рішень, що призводить до 
компромісу й конфлікту. Констатуємо, що періоди 
соціального конфлікту та консенсусу періодично змінюють 
один одного. Конфлікт у відносинах органів публічної 
влади й інститутів громадянського суспільства є 
показником неефективності державної політики. 
Компроміс у розв’язанні проблемних політичних питань 
свідчить про високий інтелектуальний і моральний 
розвиток противників. 
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Крім того, кожна держава в процесі формування 

національної державної політики враховує соціально-
економічні й політичні події та конфлікти, що 
відбуваються в сучасному світі. Водночас на початку 
ХХІ ст. з’являється термін «substate conflict», який слід 
розуміти як піддержавний конфлікт, що зображає тип 
конфлікту, який виникає між недержавними суб’єктами. 
Основне завдання державого управління – забезпечення 
безпеки населення, цілісність території та політичного, 
соціально-економічного й культурного порядку в державі. 

Важливими формами міжнародної діяльності на 
сучасному етапі розвитку людства є превентивна та 
громадська дипломатії, що реалізуються неурядовим 
організаціям, які можуть виходити на міжнародну арену, 
минаючи органи влади.  
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Bielska T.V., Hrebelnyk O.K. Features of conflicts and 
methods of their settlement in the contemporary world. The 
article points out that the main ways to solve social 
contradictions are conflict and consensus, the possibility and 
rationality of their application at various stages of the 
development of society should be considered; it was found out 
that the periods of social conflict and consensus periodically 
replace each other; it was established that the conflict in 
relationships between public authorities and civil society 
institutions is an indicator of the inefficiency of the state policy; 
it is determined that each state in the process of forming of the 
national state policy takes into account the socio-economic and 
political events and conflicts, taking place in the modern world; 
it is stated that the interweaving of conflicts should be 
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understood as a societal crisis, which in everyday 
consciousness is perceived as a situation of chaos, loss of 
reasonable orientations and irrationality; it is analyzed the 
term «sub-state conflict», which should be understood as a 
conflict that arises between non-state actors, as well as the 
terms «preventive diplomacy» and «civic diplomacy», whichare 
implemented by non-governmental organizations that can enter 
the international arena bypassing the authorities. 

The primary task of humanity nowadays is to create a 
strategy of the future aiming at "maintaining of civilization" 
and accepting it for introduction into the life both on global 
and on national levels. The estimation of progress and progress 
expectations in public relations is closely connected with the 
absence or presence of social tension. Efficiency of public 
mutual relations depends on a political agreement in society 
and presence or absence of public conflict. 

State administrative activity contemplates the co-
operation of different political forces and their relations in the 
process of decision making, that results in both compromise 
and conflict. The periods of social conflict and consensus 
change each other periodically. A conflict in the relations 
within the public governmental bodies and institutes of civil 
society is an index of public policy inefficiency. A compromise 
in solving political questions testifies a high intellectual and 
moral maturity of the opponents. 

Escalation of conflicts simultaneously on all these levels 
results in the changes in the society of radical, and sometimes 
of irreversible character. These changes are characterized by 
the changes in the political system, economic relations, 
geopolitical space, status of the state and culture. New 
conflicts, related to the fight for power, authority, property and 
other ways of self-affirmation in political and social spheres. 
These conflicts are the consequence of democratization and are 
expressed in the pluralism of political positions. 
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Criminalization of the society in its turn has the consequence of 
undermining the trust to power, establishing the situation of 
complete social unprotectedness, uncertainty in the future. The 
conflicts related to the impossibility of certain part of 
population, foremost people of senior generation, to feel 
themselves comfortable in the society appear at the same time. 

Keywords: public policy, preventive diplomacy, public 
diplomacy, global civil society, sub-state conflict. 

 
Бельская Т.В., Гребельник О.П. Особенности 

конфликтов и способов их урегулирования в 
современном мире. В статье указано, что основными 
способами решения социальных противоречий есть 
конфликт и консенсус, следует рассмотреть 
возможность и рациональность их применения на 
различных этапах развития общества; выяснено, что 
периоды социального конфликта и консенсуса 
периодически сменяют друг друга; установлено, что 
конфликт во взаимоотношениях органов публичной власти 
и институтов гражданского общества является 
показателем неэффективности государственной 
политики; определено, что каждое государство в процессе 
формирования национальной государственной политики 
учитывает социально-экономические и политические 
события и конфликты, происходящие в современном мире; 
указано, что переплетение конфликтов следует понимать 
как социетальный кризис, что в обыденном сознании 
воспринимается как ситуация хаоса, потери разумных 
ориентиров и иррациональности; проанализированы 
термин «substate conflict», который следует понимать как 
подгосударственный конфликт, который возникает 
между негосударственными субъектами, а также 
термины «превентивная дипломатия» и «гражданская 
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дипломатия», что реализуется неправительственными 
организациями, которые могут выходить на 
международную арену, минуя органы власти. 

Ключевые слова: публичная политика, 
превентивная дипломатия, общественная дипломатия, 
глобальное гражданское общество, подгосударственный 
конфликт. 
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РОЗВИТОК ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ МИТНИХ 
СОЮЗІВ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТИНЕНТІ 

 
         У статті комплексно розглядається питання розвитку 
та становлення митних союзів і вільних економічних зон на 
території Європейського континенту, а також створення в 
подальшому великих міждержавних митних утворень і 
союзів. Зокрема, ідеться про передумови та подальше 
створення Європейського Союзу та його митної системи в 
межах міжнародного митного права, що метою 
європейських інтеграційних процесів від самого початку їх 
виникнення було саме полегшення торгівлі між територіями 
їх держав-учасниць, а не створення одного чи кількох 
європейських митних союзів. Розглядаються головні митні 
та економічні утворення на теренах європейського 
континенту, які передували утворенню Європейського Союзу 
та інших сучасних митних утворень, їх міжнародно-правові 
договори як усередині ЄС, так і з третіми державами. 
Аналізуються перспективи подальшого розвитку 
європейських інституцій, які причетні до митних союзів і 
схожих митних утворень.    
         Ключові слова: митні союзи, митні тарифи, 
міжнародна інтеграція, гармонізація, зони вільної торгівлі.  
 
       Постановка проблеми в загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями.  Важливість обраної теми дослідження полягає 
насамперед у висвітленні аспектів інтеграційної діяльності в 
Європі, зокрема, важливою ця тема є і для України на 
сучасному етапі. Оскільки європейські митні співтовариства 
завжди відігравали чи не найважливішу роль у світі, їх 
становлення, розвиток і сучасне становище є важливим для 
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розуміння сучасних процесів у міжнародному співтоваристві 
та міжнародному праві. Завданням статті є розглянути як 
розвивалися європейські інтеграційні об’єднання протягом 
другої половини ХХ ст. та початку ХХІ ст. задля розуміння 
сучасної побудови європейських інтеграційних систем, 
насамперед Європейського Союзу у сфері митних союзів.  
        Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Загальнотеоретичною основою стали праці зарубіжних і 
вітчизняних авторів, офіційні документи та договори ЄС. 
Тему розвитку європейських митних союзів, зокрема митних 
договорів у межах Європейського Союзу, розглядали як 
вітчизняні, так і закордонні вчені та дослідники. Варто 
виділити таких серед них, як Ю. Грінченко, К. Сандровський, 
О. Муравйов, В. Махорта, Л. Ентін, В. Махота та інші. Також 
до джерельної бази дослідження варто зарахувати Митний 
кодекс Європейського Союзу і велику кількість директив ЄС, 
які стосуються митного регулювання в європейському 
інтеграційному об’єднанні.  
         Метою статті є здійснення комплексного аналізу 
становлення митних союзів на території Європи, а також 
розглянути основні аспекти функціонування Європейського 
Союзу в частині митного регулювання.  
           Цілями статті є: 

- визначити основні етапи розвитку європейських 
митних союзів; 

- проаналізувати міжнародно-правову базу таких 
міжнародних утворень; 

- зрозуміти напрямки руху сучасних митних союзів на 
європейському континенті та їх правове забезпечення. 

         Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У 
Європі першим і найвідомішим прикладом такої асоціації 
держав, що утворили нову митну сутність, стала Європейська 
асоціація вільної торгівлі [1]. 
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           Митний союз визначено так: сутність, заснована 
митною територією, що замінює дві або декілька митних 
територій і має в останній фазі такі характеристики: 

- загальний митний тариф і загальне або погоджене 
митне законодавство для застосування цього тарифу; 

- відсутність стягування мит і прирівняних до них 
зборів під час обмінів між країнами, що утворюють 
митний союз, товарами, які повністю походять з цих 
країн, або товарами з третіх країн, щодо яких були 
виконані формальності, пов’язані з імпортом, і 
стягнені чи гарантовані мита і прирівняні до них 
збори, які не було повністю або частково повернуто; 

- усунення сукупності розпоряджень, постанов, що 
обмежують торгівлю всередині митного союзу [2]. 

          Одним із перших митних союзів у Європі, якщо не 
згадувати про утворений під егідою Пруссії 1834 р. відомий 
«Цолльферайн», у якому поступово об’єдналася більшість 
німецьких князівств, був митний союз між Францією і 
Монако, укладений  1865 р. 
           Нині, як приклад досягнень європейської митної 
інтеграції, можна назвати митний союз держав-членів ЄС. До 
єдиного митного простору союзу входять, окрім двадцяти 
восьми держав-членів, також Монако і Сан-Марино, що 
утворюють єдину митну територію відповідно: з Францією та 
Італією [3].  
           Отже, прямуючи до утворення «цілого» як у формі 
зони вільної торгівлі, так і у формі митного союзу, 
європейським державам треба було домовитись: 

- по-перше, про об’єднання власних митних територій у 
межах спільної митної сутності (в розумінні Ради 
митного співробітництва), а на нашу думку, у межах 
спільного митного простору;  
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- по-друге, про скасування мита й інших еквівалентних 
заходів (як приклад, кількісні обмеження), які 
обмежували торгові обміни між державами-членами 
відповідних інтеграційних об’єднань. 

            До того ж, створюючи зону вільної торгівлі, кожна її 
держава-член, зберігаючи власний митний тариф та інші 
види регуляції торгівлі з третіми країнами, мала 
дотримуватися єдиних правил походження. Ці правила 
перешкоджають відхиленню торгівлі, тобто імпорту товарів з 
третіх країн у зону країною А (яка має нижчий зовнішній 
тариф, ніж країна В), з тим, щоб реекспортувати їх у країну Б. 
За умов існування зони вільної торгівлі виникає ситуація, 
коли знято всі бар’єри на шляху торгівлі товарами та 
послугами між країнами-учасницями. Споживачі матимуть 
доступ до найдешевшого джерела пропозиції в усій зоні в 
цілому та, як наслідок, отримають виграш від торгівлі у 
формі зростання добробуту. Оскільки для країн-членів зони 
вільної торгівлі не існує вимоги гармонізувати власну 
торговельну політику щодо країн, які не є її членами, то 
митниці всередині зони повинні залишатися для того, щоб 
уникнути нечесної торгівлі. Випадок нечесної торгівлі може 
мати місце, коли країна, що не є членом зони вільної торгівлі, 
може ухилитися від імпортних обмежень, які встановлює 
одна з країн-членів зони вільної торгівлі, експортуючи до цієї 
країни через іншу країну-члена зони вільної торгівлі, яка має 
ліберальний режим щодо імпорту. За допомогою 
прикордонних митниць контролюється походження товарів 
[4]. 
              Що ж до митних союзів, то їх країни-учасниці не 
тільки ліквідують тарифні й кількісні обмеження на свою 
внутрішню торгівлю, але також уводять спільний зовнішній 
тариф на торгівлю з третіми країн. Країни-учасниці беруть 
участь у міжнародних переговорах з торгівлі й тарифів як 
єдине ціле. Насправді, митний союз – це зона вільної 
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торгівлі, яка має спільну торговельну політику щодо країн, 
що не є її членами. Отже, при митному союзі не виникає 
проблеми нечесної торгівлі; до товару або послуги, які 
імпортуються до митного союзу, застосовуються однакові 
умови щодо входу, незалежно від країни, через яку вони 
ввозяться до зони. За відсутності потенційної можливості 
нечесної торгівлі зникає економічна причина існування 
прикордонних митниць, коли впроваджується спільна 
торговельна політика. Оскільки ключовий елемент 
торговельної політики країни – це її зовнішній тариф, то 
першим кроком до спільної торговельної політики є 
встановлення спільного зовнішнього тарифу. Після цього 
надається значення гармонізації всіх таких інших 
(нетарифних) інструментів міжнародної торговельної 
політики, як санітарні норми, адміністративні перепони на 
шляху торгівлі, добровільні обмеження експорту тощо. 
Автори монографії «Міжнародні інтеграційні процеси 
сучасності» зазначають, що саме цей етап є найважчим для 
досягнення домовленості [5]. 
           На основі зазначеного правильніше говорити про те, 
що метою європейських інтеграційних процесів від самого 
початку їх виникнення було саме полегшення торгівлі між 
територіями їх держав-учасниць, а не створення одного чи 
кількох європейських митних союзів. Водночас 
максимальний розвиток вільної торгівлі всередині 
інтеграційного угруповання передбачав і посилення 
протекціонізму у відносинах між його учасниками та іншим 
світом. Самі ж зони вільної торгівлі та митні союзи, якщо їх 
створення не є кінцевою метою об’єднання, слід розглядати 
як політико-правові інструменти або засоби досягнення 
«цілісності», кінцевий стан якої визначається в кожному 
окремому випадку державами-членами того чи іншого 
інтеграційного об’єднання. Крім того, обов’язковою умовою 
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такої «цілісності» є координація міждержавного 
співробітництва в напрямку створення спільного митного 
простору між відповідними державами. 
          На початку розвитку європейських інтеграційних 
процесів, як зазначає Ю.В. Шишков, передбачалося створити 
митний союз між державами-членами ОЄЕС; проводились 
переговори щодо організації митного союзу Скандинавських 
країн, а також двосторонніх митних союзів між Францією та 
Італією, Грецією й Туреччиною. Однак усі вони закінчилися 
невдачею, за винятком одного – союзу Бенілюкс, що виник 
на початку 1948 р. [6]. 
         На нашу думку, однією з основних передумов 
успішного об’єднання Бельгії, Нідерландів і Люксембургу в 
єдиний інтеграційний союз, власне, і був успішний розвиток 
міжнародного митного співробітництва між ними. 
Насамперед це стосується відносин Бельгії та Люксембургу, 
які ще 25 січня 1921 р. підписали договір про формування 
економічного союзу. Згідно з договором держави 
домовились: про заборону встановлення мита і кількісних 
обмежень у взаємній торгівлі; про ліквідацію митного 
кордону між собою; про те, що всі торгові угоди від імені 
Бельгії та Люксембургу будуть укладатися Бельгією тощо. На 
території Люксембургу залишався власний митний апарат, 
але чиновники митного відомства повинні були носити 
форму, зброю і мати звання такі ж, як і бельгійські митники. 
Для забезпечення узгодженого управління національними 
митницями створювалася спеціальна адміністративна рада у 
складі трьох посадових осіб, дві з яких призначалися 
бельгійським урядом, а одна – урядом Люксембургу. Згідно зі 
ст. ІІ Договору, надходження від мит і деяких податків на 
товари широкого вжитку (цукор, тютюн, спирт та ін.) 
розподілялися пропорційно чисельності населення Бельгії та 
Люксембургу [7]. 
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           Іншими словами, між державами було утворено 
повноцінний митний союз, складниками якого виступали 
єдиний міждержавний митний простір, єдине або погоджене 
митне законодавство та навіть єдина митна служба. 
          Що ж до становлення митного співробітництва між 
Бельгією, Люксембургом і Нідерландами, то відповідний 
відлік часу слід починати з 1944 р. Так, задовго до 
підписання Договору про заснування економічного союзу 
Бельгії, Нідерландів і Люксембургу від 3 лютого 1958 р. 
урядами трьох зазначених європейських держав 5 вересня 
1944 р. підписано Лондонську митну конвенцію. Після того, 
як 14 березня 1947 р. в Гаазі до положень конвенції внесено 
певні уточнення, на основі прийнятого додаткового 
протоколу вона набула чинності 1 січня 1948 р. З цієї дати 
торгівля між країнами Бенілюксу була звільнена від усіх мит, 
а щодо третіх країн уведено єдиний, найнижчий у Західній 
Європі, зовнішній митний тариф. Наступним етапом стало 
звільнення взаємної торгівлі від кількісних обмежень на 
основі Договору про попередній союз, що набрав чинності з 1 
липня 1949 р. [8]. 
          У червні 1953 р. ці три країни підписали протокол з 
координації економічної та соціальної політики, а 9 грудня 
1953 р. – протокол щодо проведення єдиної торговельної 
політики щодо імпорту й експорту в торгівлі з третіми 
країнами та похідних від неї платежів.  
           Але попри всі досягнення міжнародного митного 
співробітництва між державами-членами Бенілюксу 
найбільшого значення для розвитку європейських 
інтеграційних процесів мало міжнародне митне 
співробітництво, започатковане в межах ОЄЕС, тобто в 
межах міжнародної міжурядової організації. А після невдалої 
спроби перетворення  1957 р. ОЄЕС на зону вільної торгівлі у 
складі всіх її держав-учасниць – у межах утворених 
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Європейського економічного співтовариства (ЄЕС) та 
Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ). 
           Співпраця європейських держав щодо митних питань 
на початку створення ОЄЕС не лише підштовхнула розвиток 
європейських інтеграційних процесів, а й заклала засади 
розвитку європейської митної інтеграції та міжнародного 
митного співробітництва на багатосторонній регіональній і 
всесвітній основі. Саме так, після перших кроків у напрямку 
створення єдиної європейської митної сутності у формі зони 
вільної торгівлі чи митного союзу та скорочення митних 
тарифів, які суттєво перешкоджали розвитку торговельних 
відносин між ними, у межах ОЄЕС було розроблено проекти 
трьох згадуваних раніше міжнародних конвенцій, а саме: 
Конвенції про номенклатуру для класифікації товарів у 
митних тарифах, Конвенції про оцінку товарів у митних 
цілях і Конвенцію про створення Ради митного 
співробітництва.  
          23 липня 1987 р. Радою ЄЕС затверджено редакцію 
нового митного тарифу, діючого й донині, який набрав 
чинності з 1 січня 1988 р. і був побудований на основі іншого 
багатостороннього міжнародного договору, розробленого під 
егідою Ради митного співробітництва, – Конвенції про 
гармонізовану систему опису та кодування товарів від 14 
червня 1983 р. [9]. 
         Інакше кажучи, подальший розвиток інтеграційних 
процесів між державами Європейського регіону, навіть за їх 
незначної кількості, не мав шансів на успіх без з’ясування 
питань європейської митної інтеграції та розширення 
напрямів міжнародного митного співробітництва і 
прогресивного розвитку його форм. Спільна діяльність 
держав щодо з’ясування пов’язаних із інтеграцією митних 
питань набула настільки складного та інтенсивного 
характеру, що виникла потреба постійно надавати допомогу 
державам у координації їх дій або в організації їх спільної 
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діяльності щодо створення Європейського митного союзу. Це 
підштовхнуло європейські держави до переходу від 
спорадичного міжнародного митного співробітництва, що 
відбувалося переважно на двосторонній основі, не 
спричиняючи якихось відчутних тривалих наслідків, до 
співпраці на колективній багатосторонній основі. Було 
вирішено започаткувати міжнародне митне співробітництво 
на постійно діючій багатосторонній основі в межах 
міжнародної міжурядової митної організації, а саме Ради 
митного співробітництва – інституційної форми 
міжнародного митного співробітництва, здатної 
координувати дії відповідних урядів та надавати їх діяльності 
в галузі міжнародного митного співробітництва системно-
впорядкованого і навіть цілісного характеру.  
          Для визначення предмета митного права ЄС необхідно 
усвідомити природу ЄС і ступінь митної інтеграції його 
членів. Так, згідно зі ст. 23 Договору про заснування 
Європейської Спільноти від 25.03.1957 р. (у редакції станом 
на 01.01.2005 р.) основою функціонування Спільноти є 
митний союз, що охоплює всю торгівлю товарами та 
передбачає, по-перше, певні митні правила переміщення 
товарів усередині кордонів (ліквідація митних зборів, 
кількісних обмежень тощо) і, по-друге, загальні для всіх 
країн-членів норми митного регулювання товарообігу з 
третіми країнами (спільний митний тариф, митні режими 
тощо) [10]. Тому, засадою єдиного внутрішнього ринку ЄС, 
який є правонаступником Європейської Спільноти, є 
усунення мита в торгівлі між його членами, тобто вільний 
рух товарів, та застосування єдиного митного тарифу в 
торгівлі з державами поза Союзу. 
          Отже, митне право ЄС можна визначити як сукупність 
норм європейського (комунітарного) права, що регулюють 
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зовнішні та внутрішні аспекти функціонування митного 
союзу країн-членів ЄС [11]. 
         Митне регулювання в ЄС є дворівневим та складається 
з: митного законодавства ЄС; національних митно-правових 
актів. Серед джерел митного законодавства ЄС розрізняють 
акти первинного і вторинного права. Джерелами первинного 
права є статутні договори, першочергове місце з яких маємо 
надати Договору про заснування Європейської Спільноти від 
25.03.1957 р., у якому сформульовані поняття і принципи 
митного союзу європейських країн. 
         Акти вторинного права у сфері митного регулювання 
мають основні правові форми у вигляді регламентів, 
директив, рішень. Найбільше значення для формування 
митного права ЄС мають регламенти. Так, Регламентом Ради 
ЄС № 2913/92 від 12.10.1992 р. було затверджено Митний 
кодекс Європейського Союзу (далі – МК ЄС), який набув 
чинності з 01.01.1994 року. Регламент Комісії ЄС № 2454/93 
від 02.07.1993 р. запровадив так званий «Кодекс з 
імплементації», що встановлює порядок набрання чинності 
МК ЄС. Згодом він був доповнений Регламентом Комісії ЄС 
від 21.12.1993 р. і деякими актами  1994 р. У формі 
регламенту закріплено й єдиний митний тариф ЄС – 
Регламент Ради ЄС «Про тариф і статистичну номенклатуру і 
про єдиний митний тариф» № 2658/87 від 23.07.1987 р. 
Директиви також активно використовуються як інструмент 
гармонізації національного законодавства європейських 
країн, зокрема з питань непрямого оподаткування, які тісно 
пов’язані з реалізацією принципу свободи руху товарів. 
Також до джерел європейського митного права належать 
численні рішення Суду ЄС, які, крім правозастосовчої 
функції, відіграють найголовнішу роль у тлумаченні, 
деталізації та заповненні прогалин договорів і актів ЄС. 
         Окреме місце серед джерел європейського митного 
права посідають міжнародні митні договори (конвенції). 
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         Повернемося до основного джерела союзного митного 
права – МК ЄС. Значення роботи зі створення останнього 
може бути виражене цитатою із супровідного меморандуму 
Комісії: «Представляючи цей проект, Комісія не тільки 
ініціює найдалекоглядніший проект з правової консолідації, 
коли-небудь зроблений у сфері права ЄС, але, роблячи це на 
рівні ЄС у цілому, відроджує традицію деяких держав-членів 
інкорпорувати їх митне законодавство в єдиний звід правил, 
що є основою як діяльності митних органів держав, так і 
взаємин між громадянами, учасниками торговельної 
діяльності та компетентними органами» [12]. 
         Відповідно до цілей свого створення МК ЄС 
застосовується тільки у сфері торговельних відносин ЄС з 
третіми країнами [13]. Обіг товарів усередині ЄС не входить 
до кола питань, які регулюються цим кодексом, оскільки 
установчі документи ЄС і принципи «спільного ринку» 
встановлюють їх звільнення від митного контролю. За своєю 
природою МК ЄС не може регулювати всі митні і 
торговельні заходи, які застосовуються ЄС щодо третіх країн. 
Оскільки метою кодексу є консолідація та систематизація 
загальних правил і процедур митного контролю для всіх 
товарів незалежно від їх природи, заходи тарифної політики, 
що передбачають регулювання переміщення різних груп 
товарів, переюувають поза сферою застосування МК ЄС. 
Єдиний митний тариф ЄС, який об’єднує питання тарифного 
регулювання ЄС, разом із МК ЄС становлять два наріжних 
камені митного права ЄС у торгівлі з третіми країнами. 
          Ухвалення МК ЄС передбачало такі цілі: 
            1. Створення єдиного правового документа, що 
замінив би собою безліч актів, ухвалених органами ЄС у 
царині митного регулювання. У цілому Кодекс об’єднав 
понад сімдесят регламентів, ухвалених від 1968 до 1992 року. 
У зрештою ухвалений МК ЄС створило єдину правову базу 
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митної справи в ЄС, яка є обов’язковою для застосування на 
всій митній території співтовариства, і зафіксувало межі 
правоздатності ЄС у галузі митної справи [14]. 
           2. Досягнення цілісності, виразності та визначеності 
змісту. Просте відтворення норм «секторальних» (тобто 
таких, що регулюють окремі вузькі аспекти) актів з митного 
права в єдиному документі не мало б сенсу без вироблення 
нового підходу до систематизації цих норм. Концепція 
підготовки тексту МК ЄС полягала у виділенні найбільш 
значущих, фундаментальних положень, на базі яких можливе 
встановлення вузько спеціалізованих правил. 
          Ще на стадії розробки проекту МК ЄС Комісія ухвали 
рішення, що кодекс, закріплюючи певний обов’язковий 
перелік положень, водночас не повинен бути 
перевантажений. Завдання Кодексу – відтворення правових 
норм у зрозумілому і логічному вигляді – не повинне 
призводити до надмірного перенасичення тексту. Виконанню 
цього завдання багато в чому сприяв поділ правових норм на 
дві частини: власне МК ЄС і Регламент Комісії № 2454/93 –
так званий Кодекс з імплементації, що встановлює порядок 
вступу в дію МК ЄС [15]. Так, МК ЄС складається з 9 
розділів, що поєднують 253 статті.  У свою чергу, Кодекс з 
імплементації містить 915 статей. 
           3. Консолідація законодавства. Можливо, Комісія 
могла б підготувати проект МК ЄС раніше, але було 
вирішено отримати максимальну користь, складаючи кодекс 
на основі консолідації вже існуючих і чинних нормативно-
правових актів. За винятком розділу VII частині IX (право на 
апеляцію), положення Кодексу повторювали норми правових 
актів, раніше ухвалених Радою ЄС. 
           МК ЄС разом з умовами його застосування, 
ухваленими як на рівні ЄС, так і на національному рівні, 
формують митні правила ЄС. Щоб уникнути можливості 
неоднакової інтерпретації митних розпоряджень і правил, усе 
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митне законодавство країн-членів Євросоюзу мало бути 
гармонізоване з МК ЄС. Така систематизація правових норм 
мала своїм наслідком значне спрощення користування ними 
для економіки, адміністрації та судів ЄС [16]. 
         Опублікований  2008 р. оновлений МК ЄС (Modernised 
Customs Code, MСС), який затверджено Регламентом 
№450/2008 від 23.04.2008 р., був покликаний замінити МК 
ЄС 1992 р. [17]. 
         Структурно оновлений МК ЄС склався зі 188 статей, 
об’єднаних у дев’ять розділів. Порівняно з МК ЄС 1992 року 
кількість статей зменшено від 253 до 188. Таке скорочення 
відбулося завдяки систематизації та уніфікації норм для 
окремих інститутів митного права і виключенню тих, які не 
виправдали свого призначення або були визнані такими, що 
не відповідають сучасному рівню розвитку митних відносин. 
         Спочатку оновлений МК ЄС мав застосовуватися з 
24.06.2009 р., однак імплементуючі положення для нього так 
і не були підготовлені, незважаючи на перенесення крайнього 
терміну на червень, а потім і на листопад 2013 року. Від 
01.12.2009 р. набрав чинності Лісабонський договір, який 
містив нові вимоги з видання імплементуючих положень, які 
повинні враховуватись у всіх базових правових актах, 
ухвалених Європарламентом або Радою ЄС. Крім того, мали 
бути взяті до уваги зміни практики, що відбулися з 2008 р. 
        Оновлений МК ЄС передбачав ширше використання в 
митних операціях інформаційних технологій, проте це стало 
ще одним стримувальним фактором на шляху до його 
впровадження, оскільки існувала затримка в розробленні 
єдиної загальноєвропейської інформаційної системи. 
         За підсумком на 2013 р. МК ЄС 2008 р. (MСС) у деяких 
пунктах уже застарів, практика обігнала деякі його 
положення і вони потребували перегляду. З огляду на це 
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Комісія Європейського Парламенту та Рада ЄС 
запропонували проект переробленого кодексу. 
         Так, 09.10.2013 р. була оприлюднена нова редакція МК 
ЄС, затверджена Регламентом Європейського парламенту і 
Ради ЄС №952/2013 (Union Customs Code, UСС) [18]. 
Регламент набув чинності на двадцятий день після його 
опублікування 30.10.2013 р., але більшість статей почали 
застосовуватися з 01.06.2016 р., оскільки мають бути видані 
імплементуючі положення. До тих часів продовжуватиме 
діяти МК ЄС 1992 р. (Регламент Ради ЄС №2913/92) та 
Кодекс з імплементації (Регламент Комісії ЄС № 2454/93). За 
своєю суттю ухвалений  2013 р. МК ЄС (UСС) є 
переглянутим варіантом Оновленого МК ЄС 2008 року 
(MСС), який так і не набрав чинності. Європейська Комісія 
після ухвалення МК ЄС (UСС) відразу почала розробку 
делегуючих та імплементуючих актів на його основі. Від 
початку 2014 р. всі держави-члени та європейські об’єднання 
підприємців могли брати участь у робочих групах при 
європейських інституціях, щоб вироблена думки могла бути 
врахованою при розробці документів. 
           Процес узгодження може тривати довго. Новий МК ЄС 
почав діяти з червня 2016 р. Дотоді після опублікування всіх 
документів усім учасникам ЗЕД необхідно було змінити 
бізнес-процеси, доопрацювати програмне забезпечення, 
провести навчання персоналу. Застосування всіх цих заходів, 
за заявами Комісії, має надати економічним операторам 
більше юридичної визначеності та зробити митні процедури 
чіткішими й прозорішими, серед іншого й для самих митних 
органів ЄС. МК ЄС (UСС) також заповнює окремі прогалини 
в законодавстві, зазначені деякими державами-членами ЄС. 

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок з цього напрямку. Правова система 
ЄС посідає центральне місце в структурі 
загальноєвропейського правового простору і суттєво впливає 

94 
 



Розвиток та функціонування митних союзів на 
Європейському континенті 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
на формування єдиного європейського митного простору. 
Інституційний механізм митного співробітництва 
європейських держав, який існує зараз, став результатом 
майже двохсотрічної еволюції міжнародної митної співпраці 
держав. Його варто розглядати як сукупність організацій та 
органів, що створені відповідно до норм міжнародного права 
та наділені специфічними функціями, необхідними для 
регулювання міжнародних відносин у митній сфері. 
Невід’ємним його елементом була розробка та укладення 
відповідних міжнародних договорів, які стали головними 
юридичними підставами для створення та функціонування 
відповідних організацій та об’єднань. Щодо митних союзів 
слід зазначити, що регіональна економічна інтеграція та 
створення відповідних міжнародно-правових механізмів нині 
є однією з головних тенденцій розвитку міжнародних 
відносин. 
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Smolii A.V. Development and functioning of the customs 
unions in Europe. The article comprehensively discusses the 
development and establishment of customs unions and free trade 
zones in the European continent, as well as creating further major 
interstate formations and customs unions. Particular, the 
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conditions and the subsequent creation of the European Union and 
its customs system within the international customs law. Refers to 
the fact that the purpose of the European integration process from 
the very beginning of their appearance was just to facilitate trade 
between the territories of member states, not for one or more 
European customs unions.  

We consider the main customs and economic entities on the 
territory of the European continent that preceded the formation of 
the European Union and other modern customs formations of 
international legal agreements both within the EU and with third 
countries. Analyzes the prospects for further development of 
European institutions relating to customs unions and similar 
customs formations. Separately and gradually covered the 
creation of the European Community, describes causal 
relationships and prospects of lining up a customs union in 
Europe. Separately focuses on documents, on which the customs 
aspects of the European Union, including the analysis of 
documents from the very beginning of its establishment to the 
present.  

Also in the article stating that, the precondition for the E 
Institutional mechanism for customs cooperation of European 
countries, there is now the result of almost two centuries of 
evolution of international customs cooperation between states. It 
should be viewed as a set of institutions and bodies established 
under international law and endowed with specific functions 
necessary for regulating international relations in the customs 
sphere European Union became a customs union between several 
countries of the continent. 
        Keywords: customs union, tariffs, international integration, 
harmonization, free trade zone. 
 

Cмолий А.В. Развитие и функционирование 
таможенных союзов на европейском континенте. В 
статье комплексно рассматривается вопрос развития и 
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становления таможенных союзов и свободных 
экономических зон на территории Европейского 
континента, а также создание в дальнейшем больших 
межгосударственных таможенных образований и союзов. В 
частности, речь идет о предпосылках и последующее 
создание Европейского союза и его таможенной системы в 
рамках международного таможенного права, что целью 
европейских интеграционных процессов с самого начала их 
возникновения было именно облегчение торговли между 
территориями их государств-участников, а не создание 
одного или нескольких европейских таможенных союзов. 
Рассматриваются главные таможенные и экономические 
образования на территории европейского континента, 
которые предшествовали образованию Европейского Союза 
и других современных таможенных образований, их 
международно-правовые договоры как внутри ЕС, так и с 
третьими государствами. Анализируются перспективы 
дальнейшего развития европейских институтов, которые 
имеют отношение к таможенным союзам и подобным 
таможенным образованиям. 
        Ключевые слова: таможенные союзы, таможенные 
тарифы, международная интеграция, гармонизация, зоны 
свободной торговли. 
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II. ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 
 

УДК 81 (477) 
ББК 81.2 
 

Лопушинський І.П., м. Херсон 
 

МЕНШИННІ (МІНОРИТАРНІ) МОВИ В ЄВРОПІ: 
ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ 

 
 У статті на основі міжнародного й вітчизняного 

законодавства та європейської практики розкривається 
проблема функціонування в житті Української держави 
меншинних (міноритарних) мов. Як відомо, 5 листопада 
1992 року Рада Європи ухвалила Європейську хартію 
регіональних або меншинних мов. Попри заявлені 
благородні цілі (охорона і розвиток історичних 
регіональних або меншинних мов) ставлення до цього 
Документа в багатьох країнах є неоднозначним. Процес 
узаконення Хартії в Україні виявився досить тривалим і 
непростим, під час нього не бракувало й незаконних дій і 
проявів войовничого невігластва. Крім того, були 
зауваження вже до самого перекладу тексту Хартії (як 
правильно – «мов меншин» чи «меншинних (міноритарних) 
мов»?) і Закону про її ратифікацію від 15 травня 2003 
року, у якому зазначено, що положення Хартії 
застосовуються до мов національностей (а не до мов як 
таких) тощо. Саме тому й виникла нагальна потреба 
вивчення європейського досвіду функціонування меншинних 
(міноритарних) мов і вироблення рекомендацій щодо його 
застосування в Україні. 

Ключові слова: українська (державна) мова, 
державна (офіційна) мова, мови національних меншин, 
меншинні (міноритарні) мови, регіональні мови, 
Європейська Хартія регіональних або міноритарних мов.  
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 Постановка проблеми в загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. Завданням державної політики щодо 
української мови та інших мов в Україні є реалізація 
одного з пріоритетів національних інтересів – забезпечення 
всебічного розвитку і функціонування української мови як 
державної мови в усіх сферах суспільного життя на всій 
території держави, а також гарантування розвитку, 
використання і захисту мов корінних народів і 
національних меншин України. Загальною метою 
державної політики щодо української мови та інших мов в 
Україні є гарантування конституційних прав і свобод 
людини і громадянина, збереження національної 
ідентичності українців, інших корінних народів України, а 
також національних меншин України, забезпечення 
національної безпеки, зміцнення громадянської злагоди в 
суспільстві і державної єдності. У цьому зв’язку неабиякої 
ваги набуває застосування в Україні європейського досвіду 
функціонування і захисту меншинних (міноритарних) мов 
на основі Європейської Хартії регіональних або 
міноритарних мов [4]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Останнім часом до проблем застосування європейського 
досвіду використання меншинних (міноритарних) мов у 
зарубіжній і вітчизняній науковій літературі звертались 
Івон Больман [5], Мартін Гайдеґґер [10], Джошуа Фішман 
[2], Г. Євсєєва  [3], В. Заблоцький [6], О. Куць [6; 7], І. 
Лопушинський [8; 9], С. Савойська  [15; 16; 17], Юліане 
Бестерг-Дільґер [1; 11] та ін., у чиїх працях висвітлюються 
сутність мови і смисл буття, планування внутрішнього 
розвитку мов, мовні війни в Європі, державна мовна 
політика та мовна ситуація сучасної України, мовна 
політика в галузі освіти України як складник 
етнонаціональної державної політики, здійснено 
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теоретико-історіологічний аналіз мовно-комунікативної 
політики як специфічної галузі державної політики в 
поліетнічному соціумі, деструктивні й конструктивні 
виміри мовної політики в сучасній Україні; мовно-
політичний сепаратизм як чинник дестабілізації 
національної єдності українського суспільства в умовах 
пострадянської трансформації тощо. 

Формулювання мети статті.  Виходячи з 
постановки проблеми, метою статті є вироблення 
механізмів державної мовної політики щодо міноритарних 
мов на основі Європейської хартії регіональних або 
міноритарних мов. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Декларація про державний суверенітет 
України від 16 липня 1990 року та схвалений 
Всеукраїнським референдумом 1 грудня 1991 року Акт 
проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 
року проголосили Україну суверенною національною 
державою, що розвивається в наявних кордонах на основі 
здійснення українською нацією свого невід’ємного права 
на самовизначення.  

Конституція України, що визначає українську мову 
як єдину державну мову в Україні (частина перша статті 10 
Основного Закону), покладає на державу обов’язок 
забезпечувати всебічний розвиток і функціонування 
української мови в усіх сферах суспільного життя на всій 
території України (частина друга статті 10) і встановлює, 
що порядок застосування мов визначається виключно 
законами України (пункт 4, частина перша статі 92).  

Рішенням Конституційного Суду України №10-
рп/1999 від 14 грудня 1999 року встановлено, що 
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«українська мова як державна є обов’язковим засобом 
спілкування на всій території України при здійсненні 
повноважень органами державної влади та органами 
місцевого самоврядування (мова актів, роботи, 
діловодства, документації тощо), а також в інших 
публічних сферах суспільного життя, які визначаються 
законом». 

Європейська хартія регіональних або міноритарних 
мов від 5 листопада 1992 року (ратифікована Законом 
України №802–IV від 15 травня 2003 року [13]), закріплює, 
що «захист і підтримка регіональних або міноритарних мов 
не повинні здійснюватися на шкоду офіційним мовам і 
потреби їх вивчати» (преамбула) [4]. 

Пояснювальна доповідь до Рамкової конвенції про 
захист національних меншин від 1 лютого 1995 року 
(ратифікована Законом України № 703/97-ВР від 09 грудня 
1997 року) передбачає, що «зобов’язання Сторін щодо 
застосування мов меншин жодним чином не порушує 
статусу офіційної мови (офіційних мов) держави» (пункт 
66) і «насправді знання офіційних мов є чинником 
суспільної злагоди та єдності» (пункт 78). 

Висновком Венеційської Комісії передбачено, що 
«заохочувальна політика щодо державної мови гарантує 
становлення самобутності загальнодержавної спільноти і, 
зі свого боку, забезпечує взаєморозуміння – як поміж 
різними частинами населення, так і всередині кожної з них. 
Можливість застосовувати офіційну мову на всій території 
країни має бути забезпечена громадянам також і з метою 
запобігання дискримінації при здійсненні ними своїх 
основоположних прав – у тих регіонах, де більшістю 
населення є особи, що  належать до національної 
меншини» (CDL-AD (2010) 035, параграф 42). 

Висновок Венеційської Комісії зосереджує увагу на 
тому, що «за особливих умов, що склалися в Україні», 

105 
  



Меншинні (міноритарні) мови в Європі: досвід для 
України 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
збалансована політика у мовній сфері «вимагає належних 
гарантій для збереження державної мови як інструмента 
єднання суспільства» (CDL-AD (2011) 047, параграф 41). 

Венеційською Комісією рекомендовано 
«українському законодавчому органу (Верховній Раді 
України – І.Л.) віднайти істотно прийнятніші способи 
підтвердження верховенства української мови як єдиної 
державної мови та вжити додаткових заходів на зміцнення 
її ролі в середовищі українського суспільства» (CDL-AD 
(2011) 047, параграф 42). 

Європейський Суд з прав людини у своєму Рішенні 
зазначив: « більшість Високих Договірних Сторін 
вирішили надати одній чи кільком мовам статус офіційної 
або державної та визначили їх такими у своїх 
Конституціях. Зурахуванням цього Суд визнає, що для 
таких держав офіційна мова є однією з фундаментальних 
конституційних цінностей нарівні з такими цінностями, як 
територія держави, організаційна побудова держави і 
державний прапор. держава, надаючи відповідній мові 
статус офіційної (державної), в принципі бере на себе 
зобов’язання гарантувати своїм громадянам право 
безперешкодно користуватися цією мовою для 
передавання і отримання інформації не лише в їхньому 
приватному житті, але й у їхньому спілкуванні з органами 
влади. З цього погляду Суд вважає, що найважливішими 
понад усе мають бути заходи на захист цієї мови. Іншими 
словами, у понятті офіційної мови закладене існування 
певних суб’єктивних прав, що належать носіям цієї мови» 
(Рішення щодо прийнятності заяви №71074/01, яку подала 
Юта Ментцен проти Латвії [Juta MENTZEN also known as 
MENCENA against Latvia]).  
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Верховний комісар ОБСЄ у справах національних 
меншин у своїй оцінці та рекомендаціях від 20 грудня 2010 
року зазначає: «Державна мова може бути ефективним 
інструментом для забезпечення злагоди. Відповідно, 
заохочувальна політика щодо застосування державної мови 
становить легітимний інтерес держави. Крім того, знання 
державної мови є вигідним для осіб, що належать до 
національних меншин (підкреслено нами – І.Л.). Володіння 
державною мовою підвищує можливості ефективної участі 
в житті суспільства на всіх рівнях. Тому особам, які 
належать до національних меншин, має бути надана 
можливість опанувати державну мову. Очікується, що всім 
членам суспільства, включаючи осіб, що належать до 
національних меншин, доведеться застосовувати державну 
мову в певних ситуаціях спілкування в публічній сфері 
відповідно до закону. Іншими словами, в осіб, які належать 
до національних меншин, немає права вважати, що їм 
ніколи не доведеться застосовувати державну мову» [пункт 
13]. 

Отже, як видно, європейські держави забезпечують 
усебічний розвиток і функціонування державної 
(офіційної) мови і, водночас, забезпечують збереження і 
захист регіональних або міноритарних мов. 

Насамперед зазначимо, що Європейську хартію 
регіональних або міноритарних мов державами-членами 
Ради Європи було підписано в Страсбурзі 5 листопада 1992 
року. Проте із 45 держав – членів Ради Європи дотепер 
Хартію ратифікували лише 20 [5, с. 171–172]. У Преамбулі 
цього Документа, зокрема, зазначається, що «захист 
історичних (підкреслення наше – І.Л.) регіональних або 
міноритарних мов меншин Європи, декотрим з яких із 
плином часу загрожує зникнення (підкреслення наше – 
І.Л.), сприяє збереженню і розвиткові культурного 
багатства і традицій Європи», «право користуватися 
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регіональною або міноритарною мовою в приватному та 
суспільному житті є невід’ємним правом відповідно до 
принципів, закріплених у Міжнародному пакті Організації 
Об’єднаних Націй про громадянські і політичні права» та 
«захист і підтримка регіональних або міноритарних мов 
не повинні здійснюватися на шкоду офіційним мовам і 
необхідності вивчати їх» (курсив наш – І.Л.) [4, с. 153].  

Кожна держава, ратифікуючи Хартію, визначає, які 
мови вона бере під власний захист і які заходи буде 
вживати для такого захисту. Щодо освіти, Хартія 
зобов’язує Сторони будувати власну політику, 
законодавство та практику на таких цілях і принципах: 
забезпечення належних форм і засобів викладання і 
вивчення регіональних або міноритарних мов на всіх 
відповідних рівнях; створення для осіб, які не володіють 
регіональною або міноритарною мовою і які проживають у 
місцевості, де вона використовується, можливостей 
вивчати її, якщо вони цього бажають [4, с. 157].  

Відповідно до стану кожної з міноритарних мов 
Сторони без шкоди для викладання офіційної мови (мов) 
повинні передбачити надання дошкільної, початкової, 
середньої, професійно-технічної і вищої освіти 
відповідними регіональними або міноритарними мовами, 
ужити заходів для запровадження курсів навчання 
дорослих і неперервного навчання, на яких викладання 
здійснюється переважно чи повністю регіональними або 
міноритарними мовами, і для викладання історії й 
культури, засобом відбиття яких є відповідна регіональна 
або міноритарна мова. Щодо освіти і територій, інших ніж 
ті, де традиційно користуються регіональними або 
міноритарними мовами, Сторони зобов’язуються, якщо 
чисельність осіб, які користуються регіональною або 
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міноритарною мовою, виправдовує це, дозволяти, 
заохочувати або забезпечувати викладання регіональною 
або міноритарною мовою чи вивчення такої мови на всіх 
відповідних рівнях освіти [4, с. 158–160]. 

Цю Хартію було підписано в Страсбурзі від імені 
України 2 травня 1996 року і вперше ратифіковано 
Законом України «Про ратифікацію Європейської хартії 
регіональних мов або мов меншин, 1992 р.» від 24 грудня 
1999 року. Закон створював особливий статус для мов 
таких національностей: росіян, євреїв, білорусів, молдаван, 
румунів, кримських татар, болгар, поляків, угорців, греків, 
німців, гагаузів, словаків. Причому в разі, якщо кількість 
осіб, які належать до зазначених національностей, 
перевищує в межах певної адміністративно-територіальної 
одиниці 20 відсотків, ця мова де-факто отримувала б у 
межах цієї одиниці статус офіційної. При цьому 
зауважимо, що така норма не є нормою самої Хартії, а була 
виписана власне українськими законодавцями. Причому 
нечіткість її формулювання дозволяла різнотлумачення: чи 
йдеться про 20 відсотків представників саме національної 
меншини (у цьому разі російська мова отримала б 
привілейований статус в областях Сходу й Півдня), чи 
йдеться про 20% тих, хто говорить російською мовою (тоді 
російська мова отримала б статус регіональної майже в 
усій Україні, за винятком хіба що Західної України). Окрім 
того, пункт 5 Закону проголошував: «При застосуванні 
положень Хартії не допускається скорочення мережі 
освітніх, культурних та інших закладів, у функціонуванні 
яких використовуються мови національних меншин» [14, с. 
198].  

Нечіткість цього формулювання, покликаного 
начебто захистити мовно-культурні потреби меншин, на 
практиці могла б використовуватися проти подальшого 
розширення мережі українськомовної середньої освіти. Як 
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видно, цей Закон не цілком відповідав рішенню 
Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 року 
щодо офіційного тлумачення статті 10 Конституції 
України, а тому й потребував скасування. Уже 12 липня 
2000 року Конституційний Суд України у справі за 
конституційним поданням 54 народних депутатів України 
щодо відповідності Конституції України 
(конституційності) Закону України «Про ратифікацію 
Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, 
1992 р.» (справа про ратифікацію Хартії про мови, 1992 р.) 
названий вище Закон визнав таким, що не відповідає 
Конституції України (є неконституційним). 

15 травня 2003 року Верховна Рада України вже IV 
скликання повернулася до питання про ратифікацію 
Європейської хартії (перед цим 17 квітня 2003 року цей 
законопроект вона не підтримала). В ухваленому 
парламентом Законі «Про ратифікацію Європейської хартії 
регіональних мов або мов меншин» зазначається, що 
положення Хартії застосовуються до мов таких 
національних меншин України: білоруської, болгарської, 
гагаузької, грецької, єврейської, кримськотатарської, 
молдавської, німецької, польської, російської, румунської, 
словацької та угорської. Крім того, у Законі наголошується, 
що при застосуванні положень Хартії заходи, спрямовані 
на утвердження української мови як державної, її розвиток 
і функціонування в усіх сферах суспільного життя на всій 
території України, не вважаються такими, що 
перешкоджають чи створюють загрозу збереженню або 
розвитку зазначених вище мов [14]. 

Частина III Хартії, що носить назву «Заходи, 
спрямовані на заохочення використання регіональних мов 
або мов меншин у суспільному житті» відповідно до 
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зобов’язань, узятих за пунктом 2 статті 2, містить статтю 8 
«Освіта», низку пунктів якої було ратифіковано зазначеним 
вище Законом. Так, щодо освіти Україна зобов’язалась у 
межах території, у якій використовуються перелічені вище 
мови, відповідно до стану розвитку кожної з таких мов і 
без шкоди для викладання державної (української) мови 
передбачати надання дошкільної, початкової, середньої, 
професійно-технічної, університетської та іншої вищої 
освіти (або суттєвої її частини) відповідними 
регіональними мовами меншин дітям з тих сімей, які цього 
бажають і кількість яких вважається для цього достатньою 
[4, с. 139˗141].  

У такому вигляді, як тоді здавалося, Закон виявився 
прийнятнішим для української дійсності, а тому й набрав 
чинності. Проте невдовзі 46 народних депутатів як суб’єкт 
права на конституційне подання звернулися до 
Конституційного Суду України з клопотанням про 
визнання неконституційним Закону України «Про 
ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов 
меншин», мотивуючи тим, що цим Законом Верховна Рада 
України порушила інший Закон України – «Про 
міжнародні договори України». Однак своєю ухвалою від 
19 лютого 2004 року (Справа № 2˗10/2004 № 15-у/2004) 
Конституційний Суд України відмовив суб’єкту права на 
конституційне подання у відкритті конституційного 
провадження у справі через непідвідомчість 
Конституційному Суду України питань, порушених у 
конституційному поданні [18, с. 205˗209].  

Після місцевих виборів 2006 року (так само, як після 
ухвалення Верховною Радою України нині чинного 
скандального Закону від 03 липня 2012 року №5029˗VI за 
авторством народних депутатів України від Партії Регіонів 
Ківалова і Колісніченка «Про засади державної мовної 
політики» [13] деякі ради Сходу і Півдня України 
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(насамперед обласні, міст-обласних центрів та міст 
обласного підпорядкування), нехтуючи 10 статтею 
Конституції України про державність української мови та 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
надали статус регіональної російській мові. Новообрані 
місцеві депутати посилалися на Європейську хартію 
регіональних або міноритарних мов. Однак таке посилання 
було цілком безпідставним, оскільки Хартія передбачає 
захист мов, що зникають. У ній нічого немає про статус 
мов (офіційний, регіональний тощо, а лише йдеться про їх 
захист). Російська ж до таких не належить і мала б бути 
взагалі виключеною з переліку регіональних мов, 
закріпленого Законом (як і деякі інші мови національних 
меншин України).  

Справді, в окремих європейських країнах є мови 
корінних на певній території етносів, що занепадають. 
Наприклад, гельська (шотландська) мова в Шотландії. Нині 
із 6 мільйонів шотландців нею розмовляють лише 80 тисяч 
т.зв. «хайлендерів-горян», решта – англійською. Чи, 
наприклад, ірська (ірландська) мова, якою володіє лише 
один ірландець з кожної сотні. Є ще дуже загрожена мова 
давнього і загадкового народу басків на північному сході 
Іспанії, мова провансальців, що зникає на півдні Франції, 
мова острова Корсика, ретороманська мова в Швейцарії. 
Саме з метою збереження для світової культури цих мов і 
було створено Хартію. Проте Франція і Російська 
Федерація дотепер не ратифікували цю Хартію (хоча 
підписали її відповідно 7 травня 1999 і 10 травня 2001 
року). Та й жодна інша держава не ратифікувала її повним 
обсягом, без застережень, за винятком України. 

Виходячи зі стану справ, що на тоді склався в 
Україні, Міністерство юстиції України підготувало 
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аргументований і переконливий юридичний висновок 
щодо статусу та порядку застосування в нашій державі 
російської мови. 

Міноритарна мова за Хартією це не мова 
національної меншини, як витлумачили її певні сили в 
Україні. Це сама меншинна, реліктова, слабо поширена 
мова. Наприклад, китайці в Україні є національною 
меншиною, за офіційною статистикою їх у нашій державі 
проживає приблизно 50 –70 тисяч осіб. Однак не можна 
назвати меншинною мову, що налічує 1,5 млрд носіїв, 
мовців. Ясна річ, що спеціально захищати таку мову є 
безглуздям. Так само, як і захищати російську мову в 
Україні, до якої у світі, як уже зазначалося, належить 280 
млн носіїв, (5-те місце за поширеністю), а рідною її 
визнають 160 млн осіб (7-ме місце у світі). 

Проте в Україні справді загроженими мовами є 
кримськотатарська, караїмська, кримчацька, гагаузька, 
ідиш, романі (циганська), адже за ними стоїть досить 
обмежена (десятки тисяч, часто лише сотні) мовців. Саме 
їх треба за Хартією захищати. Крім того, в Україні в 
південно-східних, а часом і центральних регіонах 
загроженою є й українська мова, саме вона там перебуває 
під загрозою зникнення. І тому, керуючись духом і буквою 
Хартії, там слід, як уважають окремі науковці, оголосити 
державну українську мову ще й регіональною 
(міноритарною) для її подвійного захисту. Саме це, на їхню 
думку, було б справжньою перемогою Європейської хартії. 

Виходячи з місцевої ситуації, що склалась із 
неправильним тлумаченням окремими радами положень 
Хартії, Міністерство юстиції України разом із 
Міністерством закордонних справ розробили проект 
Закону України «Про внесення змін до Закону України 
«Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов 
або мов меншин» (2003 р.), передбачивши його нову назву 
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(«Про ратифікацію Європейської хартії регіональних або 
міноритарних мов») і перелік мов, до яких можуть 
застосовуватися положення Хартії. Названий проект було 
внесено до Верховної Ради України Президентом держави 
15 вересня 2008 року за №0098. Крім наявних, до 
регіональних мов планувалося додати вірменську, ромську, 
караїмську, а також в окремих регіонах (Півдня і Сходу 
України) – й українську [12, с. 209–211].  

Не погоджуючись із такою думкою, нагадаємо, що, 
відповідно до міжнародних документів і на наше глибоке 
переконання, до міноритарних мов в Україні можуть 
належати лише мови регіональних меншин, тобто тих 
народів, що ніколи не мали і не мають власних державних 
утворень. Проте зміни до Закону «Про ратифікацію 
Європейської хартії регіональних мов або мов меншин» 
(2003 р.) не внесені й дотепер, що значною мірою 
ускладнює реалізацію в нашій державі Європейської хартії 
регіональних або міноритарних мов.  

Велику надію українці покладають на нові 
законодавчі ініціативи у Верховній Раді України з мовних 
питань, які, як нам видається, сприятимуть зміцненню 
державного статусу української мови, а також створять 
належні умови для відродження, зміцнення і повноцінного 
функціонування регіональних або міноритарних мов. 

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок з цього напрямку. Підсумовуючи 
вищевикладене, доходимо висновку, що, визнаючи за 
кожним громадянином право на вільне користування 
рідною мовою, Конституція України, проголосивши 
українську мову державною, гарантує вільний розвиток, 
використання і захист мов національних меншин. Окрім 
того, державна підтримка мов національних меншин з 
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січня 2006 року (після надання Україною офіційних 
документів Раді Європи) регулюється Законом України 
«Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов 
або мов меншин». Реалізація мовної політики, отже, 
здійснюється за двома векторами: утвердження української 
мови як державної і всебічне сприяння розвитку та 
функціонуванню регіональних або міноритарних мов 
відповідно до освітньо-культурних потреб громадян 
України.  

Водночас ухвалення Закону «Про засади державної 
мовної політики» від 03 липня 2012 року №5029–VI 
відкинуло нашу державу далеко назад від справжньої 
реалізації на її території Європейської хартії регіональних 
або міноритарних мов. Після Революції Гідності (2013–
2014) та обрання національно орієнтованої Верховної Ради 
України VIII скликання (2014) у нашій державі з’явилася 
можливість навести лад у використанні української мови 
як державної (офіційної) та мов національних меншин. Так, 
у парламенті впродовж 2016 року зареєстровано три 
законопроекти: народного депутата Я.В. Лесюка «Про 
мови в Україні», народного депутата М.Й. Головка та ін. 
«Про функціонування української мови як державної та 
порядок застосування інших мов в України» та народного 
депутата І.І. Подоляка та ін. «Про державну мову», що, на 
нашу думку, у разі ухвалення одного з них або їхнього 
спільного законопроекту, сприятиме нормалізації 
використання в нашій державі української мови як 
державної на всій її території, вільному розвитку й захисту 
регіональних або меншинних мов відповідно до 
Європейської хартії регіональних або міноритарних [4]. 
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Lopushynskyi I.P. Minority languages (languages of 
minority) in Europe: experience for Ukraine. The problem of 
the functioning of the Ukrainian state in the life of minority 
languages (languages of minority) is being solved on the basis 
of international and domestic law and European practice. As 
you know, on November 5, 1992 the Council of Europe adopted 
the European Charter for Regional or Minority Languages 
(ECRML). Attitude to it is ambiguous in many countries despite 
the declared noble goal (protection and development of a 
historical regional or a minority language). The process of 
legislation of the Charter in Ukraine was long and difficult, 
during which there were no shortage of illegal actions and the 
manifestation of militant ignorance. There were comments due 
to the very translation of the Charter of the text (what is right 
«Languages of minorities» or «Minority languages»? and the 
Law on ratification of 15 May 2003, which states that the 
provisions of the Charter apply to the language of nationalities 
(and not to the language as such), etc. Therefore, there is an 
urgent need to study the European experience of the 
functioning of a minority languages (languages of minorities) 
and make recommendations for its implementation in Ukraine. 
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The task of public policy in the relation to the Ukrainian 
language and to other languages in Ukraine is the realization 
of one of national interests priorities – providing of all-round 
development and functioning of the Ukrainian language as an 
official language in all spheres of public life on all the territory 
of the state, and also guaranteeing the development, use and 
defense of the languages of those  people and national 
minorities who live on the territory of Ukraine. The general 
aim of public policy in the relation to the Ukrainian language 
and to other languages in Ukraine is guaranteeing the 
constitutional rights and freedoms of the person and the citizen, 
maintenance of national identity of Ukrainians, other 
nationalities who live on the territory of Ukraine, and also 
national minorities in Ukraine, maintenance of national safety, 
strengthening the civil consent in society, and state unity. 

Due to this an application of European experience in 
functioning and defense of the minorities’ languages under the 
European Charter for Regional or Minority Languages in 
Ukraine is becoming of vital importance [4]. 

 
Keywords: Ukrainian (official) language of the state 

(official) language, languages of national minorities, minority 
languages (languages of minorities), regional languages, the 
European Charter for Regional or Minority Languages 
(ECRML). 

 
Лопушинский И.П. Меньшинные (миноритарные) 

языки в Европе: опыт для Украины. В статье на основе 
международного и отечественного законодательства и 
европейской практики раскрывается проблема 
функционирования в жизни украинского государства 
меньшинных (миноритарных) языков. Как известно, 5 
ноября 1992 года Совет Европы принял Европейскую 
хартию региональных или меньшинных языков. Несмотря 
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на заявленные благородные цели (охрана и развитие 
исторических региональных или меньшинных языков), 
отношение к ней во многих странах неоднозначное. 
Достаточно долгим и непростым оказался процесс 
узаконивания Хартии в Украине, во время которого не 
было недостатка в незаконных действиях и проявлении 
воинствующего невежества. Были замечания уже к 
самому переводу текста Хартии (как правильно – «языков 
меньшинств» или «меньшинных (миноритарных) языков»?) 
и Закону о ее ратификации от 15 мая 2003 года, в 
котором указывается, что положения Хартии 
применяются к языкам национальностей (а не к языкам 
как таковым) и т.д. Поэтому и возникла неотложная 
необходимость изучения европейского опыта 
функционирования меньшинных (миноритарных) языков и 
выработки рекомендаций по его применению в Украине.  

Ключевые слова: украинский (государственный) 
язык, государственный (официальный) язык, языки 
национальных меньшинств, меньшинные (миноритарные) 
языки, региональные языки, Европейская хартия 
региональных или миноритарных языков. 

 
 

122 
 



 
УДК 94(438) 
ББК 63.3(4Пол)51 

Іванова Л.Г., м. Київ 
 

ПОЛЬСЬКІ ПРОСВІТИТЕЛІ І УКРАЇНСЬКЕ 
ПИТАННЯ В ПОЛЬСЬКІЙ СУСПІЛЬНІЙ ДУМЦІ 

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХVIII СТ. 
 

   У статті підняте питання про вплив ідей 
просвітительства на світоглядні позиції польських 
суспільно-політичних діячів у соціально-економічній і 
політичній сфері при з’ясуванні українського питання в 
Правобережній Україні, яка входила до складу Польської 
держави. Цей український регіон таїв у собі особливо 
соціально найвибуховішу небезпеку для польської влади. 
Тут воєдино злились релігійні, національні, політичні 
суперечності, які потребували від польського 
істеблішменту нагального розв'язання. Від розв’язання 
українсько-польської споконвічної соціально-політичної  
дилеми про статус українського корінного населення 
Правобережної України, на думку польських просвітителів 
другої половини ХVІІІ ст., залежав економічний добробут і 
процвітання самої Польщі та, зрештою, державна 
незалежність від посягань сусідніх урядів – Росії, Пруссії, 
Австрії. 

Відповідно, враховуючи складну міжнародну і 
внутрішню ситуацію, польські просвітителі 
запропонували ряд соціально-аграрних і юридично-правових 
проектів, які передбачали покращення економічного 
побуту українського селянства та визнання за ними 
громадянських прав, що є природними правами кожної 
людини, зокрема й надання їм особистої свободи. 

Ключові слова: польські просвітителі, українське 
селянство, аграрні проекти, громадянські права, 
економічні проблеми, питання суспільного розвитку 
Польщі. 
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Польські просвітителі і українське питання в 
польській суспільній думці другої половини ХVIII ст 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. У ХVІІІ ст. головною та новітньою 
світоглядною ідеологією стає просвітництво, яке в центрі 
суспільної уваги поставило людину, її моральні критерії, 
роздуми про навколишній світ, переживання та емоційне 
повсякденне життя. Наріжним каменем просвітницької 
теорії було питання особистої свободи та рівних 
громадянських прав у тогочасному становому суспільстві. 

В Правобережній Україні питання особистої свободи 
стояло досить гостро і було пов’язане із кріпосницькими 
виробничими відносинами між українським селянством та 
польськими поміщиками, – шляхтою і магнатами, що 
представляли соціальні верхи суспільства. 

Цей чинник зумовлював ще й національно-релігійні 
суперечності й приводив до серйозних протистоянь між 
основною масою православного українського люду на 
Правобережжі та меншістю людності католицького 
віросповідання – польською шляхтою. 

Українські правобережні землі протягом усього ХVІІІ 
ст. потрясали безперервні соціальні та національні рухи, 
які отримали назву «гайдамаччина». З другого боку, 
жорстокі методи придушення польським урядом і 
магнатами народних визвольних рухів і повстань 
призводили до економічної кризи та послаблення 
державних позицій Речі Посполитої на міжнародній арені. 

Вихід із цих негативних тенденцій у політичному 
становищі своєї країни польські просвітителі бачили у 
здійсненні низки реформ: аграрних, законодавчих, 
виробничих, станових, суспільних відносинах і в освіті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Загальнотеоретичною основою статті стали праці таких 

124 
 



Л.Г. Іванова 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
учених, як В. Семевський, М. Костомаров, В. Серчик, Н. 
Зансіровська, М. Куреєва, Є. Міхаський, В. Смолій. 

До того ж, у статті глибоко аналізуються проекти, 
виступи, праці таких польських суспільно-політичних 
діячів 70–90-х рр., ХVІІІ ст. як А. Сулковський, І. 
Вебицький, А. Замойський, Т. Морський, Л. Верцель, В. 
Стройноський, Ф. Макульський. Особливий акцент 
зроблено на теоретичну спадщину та практичну діяльність 
польських просвітителів – Г. Коллонтая, С. Сташиця, Ф. 
Єзерського.  

У статті широко використані архівні документи, що 
стосувались дебатів з українського питання на 
Чотирьохлітньому Сеймі (1788–1791 рр.) 

Формулювання мети статті. Представлена проблема 
є малодослідженою і потребує глибокого і всебічного 
вивчення. Це визначає мету публікації – аналіз аграрних і 
юридично-правових проектів польських просвітителів 
другої половини ХVІІІ ст. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. В Правобережній Україні та в Галичині, що 
входили у ХVІІІ ст. до політичного організму Речі 
Посполитої, соціально-економічні та політичні інтеграційні 
процеси завершились у першій чверті XVIII ст. Уся маса 
українського поспільства опинилась у кріпосницькому 
становищі. 

У 60-х рр. XVIII ст. панщина майже превалювала на 
всій території Правобережжя і Галичини й досягла 4 – 6, а 
то й 8 разів на тиждень, окрім південних порубіжних 
районів з Лівобережжям і Запорозькою Січчю. Становище 
українського селянства ускладнювалось ще національно-
релігійною ситуацією в Правобережному регіоні. 
Варшавський уряд проводив жорстоку політику 
денаціоналізації та окатоличення українського народу, що 
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супроводжувалось хрестовими походами у 1766 і 1768 
роках польських магнатів разом із уніатськими і 
католицькими клерикалами [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. Коли 
державна машина Польщі з усім її адміністративним, 
військовим, поліцейським, судовим апаратом спрямовувала 
свої сили проти економічних, національних і релігійних 
прав та свобод корінного населення Правобережної 
України. Українському селянству (що становило 77% від 
усього населення) нічого не лишалося, як подбати про себе 
самих і відповісти повстанням на жорстоку тиранію 
дідичів, поміщиків, польського чиновництва, католицького 
кліра. Протягом всього XVIII ст. Річ Посполиту потрясали 
безперервні кровопролитні гайдамацькі рухи й визвольні 
повстання, головними гаслами яких були ліквідація 
відробіткової ренти, юридичного права шляхти на життя і 
працю залежних селян, свобода віросповідань, відновлення 
системи самоврядування. 

У середині 70-х рр. XVIII ст., у розгул релігійної 
нетерпимості та соціально-політичної реакції на 
Правобережній Україні селянське питання стало одним із 
пріоритетних на сеймових зібраннях. У 1773–1775 рр. із 
сеймової трибуни вперше прозвучав заклик до шляхетства 
негайно покращити побут тих, хто створює багатство, 
економічну могутність держави та матеріальне процвітання 
для поміщиків. 

Так, депутат А. Сулковський запропонував проект 
заходів, що передбачав покласти кінець селянським бунтам 
і втечам з українських воєводств (Київського, 
Подільського, Волинського, Брацлавського, Руського, 
Белзького). За його проектом шляхта повинна була 
гарантувати право власності селянам на їхні земельні 
наділи та все рухоме майно; створити для них суди, 
незалежні від поміщиків, куди хлібороби могли б подати 
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позови на свавілля управителів чи дідичів (в разі 
катування, тиранії, вбивства підданих). Тож феодал 
позбавлявся права на життя і смерть кріпака. Окрім того 
держава мала взяти на себе справу регулювання 
феодальних повинностей. А. Сулковський вважав за 
доцільне перевести селян усіх категорій на чинш, який, на 
його думку, створить кращі умови для господарської 
ініціативи селян [8, с. 9–13]. 

З цього приводу на засіданнях Сейму розгорілась 
гостра дискусія. Більшість польських депутатів 
категорично відкинула аграрний проект А. Сулковського. 
У протоколі було зафіксовано: «anigodosluchacniechciano» 
(дослухатися до нього не хотіли). Найнегативніші емоції 
викликала пропозиція про надання хліборобам частково 
особистої свободи. 

Низка позицій проекту все ж знайшли підтримку 
деяких депутатів. Так, спадкова власність, на думку 
прогресивістів, прив’яже селян до місцевості й припинить 
спустошливі втечі до сусідніх держав [8, с. 10]. 

Проте це були поодинокі вислови на підтримку 
проекту А. Сулковського. Зрештою жоден пункт його 
проекту не отримав законодавчого схвалення та 
затвердження. На сеймі дістав підтримку протилежний 
проект шляхтича Понінського – «Умови поміщиків із 
погляду їх підданих», який висловився за необхідність 
запровадити ряд суворих превентивних заходів проти 
селянських втеч із маєтків польських землевласників. 
Переважна більшість шляхти стояла на позиціях, що 
український «холоп має одні тільки ознаки душі і тіла, сама 
ж особа його – не людина, а річ, яка належить шляхтичу, 
бо є його власністю, і тому яку, тому, він як повноправний 
господар, може продавати, купувати, використовувати на 
власну користь, подібно худобі» [19]. 
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Утім нове бачення, яке формувалось на основі 

просвітницьких ідеалів суспільного розвитку, дедалі 
більше оволодівало серцями та розумом представників 
шляхетського стану Речі Посполитій в останній чверті 
ХVІІІ ст. На перший погляд парадоксальним здається, що в 
країні, де існували у класичному прояві кріпосницькі 
відносини з латифундійним фільварковим 
землеволодінням, з усіма негативними наслідками й 
рабським безправ’ям селянства, аграрне питання у 80-х рр. 
стає головною больовою проблемою варшавського уряду. 
Від розв’язання цієї проблеми залежало політичне 
майбутнє держави. Польські інтелектуали – краківський 
професор А. Поплавський, шляхтич І. Вибіцький, канцлер 
А. Замойський – змогли донести до свідомості шляхетства 
важливість і необхідність змін економічно-правового 
становища посполитих і їх «звільнення від надмірного 
гніту». 

Зокрема, І. Вибіцький у відкритій статті 
«Патріотичні листи» звернувся до канцлера А. Замойського 
і доводив з економічної точки зору, що ліквідація 
кріпосного права сприятиме швидкому відродженню 
господарського потенціалу Польської держави. Відповідно 
автор «Патріотичних листів» продовжив тему А. 
Сулковського про судовий захист селян від тиранії 
поміщика-дідича [10, с. 587]. 

Пропозиції І. Вибіцького були враховані польським 
канцлером А. Замойським при написанні нового зводу 
законів. На сеймах 1778 і 1780 років шляхта ознайомилась 
із новим проектом аграрних реформ польського канцлера. 
А. Замойський спробував урівноважити інтереси 
поміщиків та кріпосних селян. Разом із тим він 
запропонував низку заходів у напрямку подолання 
феодальної економічної системи та відносин – з прицілом у 
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майбутньому надати селянам повну особисту свободу. За 
аграрною частиною цього кодексу перший і третій син 
холопа отримували звільнення від феодальних 
повинностей, а «два інші сина залишались на ниві й 
зобов’язані були працювати на поміщика. Одночасно 
холоп отримував можливість викупу своїх ґрунтів і 
володіти ними на «ленному праві» [10, с. 588]. За цим 
кодексом особисту свободу могли отримати посполиті, які 
доведуть, що поселились у поміщицькому маєтку на 
певних умовах. Виконавши всі умови договору, вони 
набували права покинути свого землевласника [11, с. 100]. 

Проект передбачав також удосконалити і 
судочинство на користь селянства за принципом, 
запропонованим А. Сулковським та І. Вибіцьким. Але 
сеймові депутати зустріли такі пропозиції досить 
агресивно і заявили про його наміри принизити давній стан 
благородних рицарів до рівня холопа. Через несприйняття 
аграрної частини кодексу шляхетством, у цілому цей 
документ був повністю відхилений, а його творця 
звинуватили в державній зраді [11, с. 101]. 

Становий світогляд і психологія польської шляхти 
стали непереборною перепоною в реформаційних планах 
окремих її представників, які відстоювали прогресивні 
погляди суспільного поступу. Навіть тоді, коли всі 
внутрішні й зовнішні чинники вказували на те, що Польща 
перебуває над політичною та економічною прірвою, 
шляхта, у своїй більшості, демонструвала непохитне 
прагнення зберегти давній державний і соціально-
економічний устрій, де влада поміщика над підданими 
була необмеженою. Польська шляхта у своїй масі не хотіла 
навіть задуматись, що від з’ясування селянського питання 
у великій мірі залежало існування Польської держави як 
такої. Разом із тим, блок польських реформаторів-
просвітителів зробив це питання на Чотирьохлітньому 
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Сеймі (1788–1791) однією із центральних тем доповідей, 
дискусій, економічних проектів щодо виведення країни з 
глибокої кризи. 

Сеймові депутати Т. Морський, Л. Верцель, Ф. 
Макульський, Я. Орловський, В. Строновський головну 
увагу звернули на Правобережну Україну, як на регіон 
вибухово небезпечний з точки зору національно-релігійної, 
соціальної, економічної ситуації, регіон, який потребує 
негайного і невідкладного з’ясування селянського питання. 
Перед сеймовим зібранням названі депутати у своїх 
виступах змальовували картину справжнього жахливого 
існування українського кріпака, на якого поміщик дивиться 
як на бездушну річ, катує дибами, убиває канчуками, 
розорює посесіями й непомірними податками. В своїх 
доповідях Т. Морський, Л. Верцель, Я. Орловський, Ф. 
Макульський запропонували заходи, котрі мали покласти 
край безперервним кровопролитним соціальним рухам 
селянства і, зокрема, гайдамаччині [12 – ч.5 – арую 903 – 
905, 922; ч.19 – арк. 43–50, 150; ч.21 – арк. 170, 200–267]. 

Передусім передбачалося покінчити з політикою 
релігійної нетерпимості стосовно до корінного 
українського народу православного віросповідання, 
визнати рівність католицької і православної церкви, 
припинити переслідувати й удаватися до економічного 
тиску на українське селянство за його релігійний світогляд. 
По-друге, Л. Верцель і Т. Морський запропонували 
встановити чіткий контроль держави за оподаткуванням 
населення й регламентувати феодально-кріпосницькі 
повинності та відробіткову ренту. По-третє провести 
освітні заходи – тобто, надати селянським синам 
можливість навчатися – принаймні – у початковій школі, 
де вони осягнули б польське письмо, ази арифметики і, 
найголовніше, де б їм прищеплювали думку, що вони є 
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поляками за своїм походженням і підданством [12, 13]. 
Треба визнати, що цей пункт був своєрідним викликом 
попередній ідеологічно-політичній стратегії Варшавського 
уряду, який керувався у своїх діях стосовно українського 
народу відомим катехізисом – «Проект знищення Русі» 
(1717 р.) [14]. Одним із його положень була заборона будь-
якої освіти для українських кріпосних селян. 

Проект про доступ селян до освіти на 
чотирьохлітньому сеймі схвалили Брацлавський воєвода 
А. Четвертинський, депутат Київського воєводства 
Я. Рубінський. Останній, у приклад всьому шляхетству, 
поставив освітню діяльність поміщиків з Овруча і Канева, 
які своїм коштом відкрили школу для дітей кріпаків «для 
навчання в релігії і науках дітей убогих – наших 
співгромадян» [12 – ч.2 – арк.488–497; ч.19 – арк.207]. 

Зрештою, позиція про визнання законного існування 
православної церкви та її рівність із католицькою й 
уніатською знайшла прихильність серед більшості 
депутатів. Адже свобода вибору віри приведе до 
встановлення миру на Правобережній Україні. [12 – ч.1 – 
арк. 375-376; ч.17 – арк. 283]. 

Друга позиція розділила депутатів на декілька 
угрупувань: консерваторів, що відкидали будь-які зміни у 
феодальних відносинах; поміркованих, які схилялися до 
впровадження певних заходів для поліпшення побуту 
хліборобів із урахуванням інтересів поміщика; і на 
реформаторів, які розуміли важливість аграрної реформи 
задля економічного відродження країни та збереження її 
політичної цілісності. 

Деякі депутати закликали піддавати бунтівників і 
тих, хто співчуває їм, інквізиції, щоб не допустити нової 
Уманської різанини [12 – ч.1 – арк. 522 – 525, ч.2 – арк. 89 
– 95; 177]. 
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Позицію цих своїх колег засудив волинський 

депутат В. Стройновський. Він висловив застереження, що 
жорстокі превентивні заходи Порядкової комісії 
призведуть до вибуху нового гніву народу українського і зі 
вступом війська Російської держави на терени Речі 
Посполитої повстанці приєднаються до нього й визнають 
протекторат Росії: «Якщо прихід вільний війську 
російському дозволено, то він буде представлений як 
перехід у протекцію, як початок російського панування» 
[12 – ч.1 – арк. 568]. 

Брацлавський депутат М. Лезенський, проте, свій 
виступ закінчив закликом визнати рівність українського 
люду нарівні із польським народом: «Стосовно мене, то я 
прагну бачити кожного в польському краї вільним у своєму 
віровизнанні» [12– ч.2 – арк. 377–378]. 

Дійсно раціональні й прагматичні реформаційні 
заходи щодо вирішення селянського питання були 
запропоновані партією реформаторів-просвітителів, яку 
представляли Г. Коллонтай, С. Сташиць, Я. Декерт, Ф. 
Єзерський. Особу людини – з її чеснотами та правом на 
громадянські свободи в широкому розумінні – вони 
проголосили головним критерієм своїх реформаційних 
проектів. Крім того, суверенітет Речі Посполитої, її 
територіальну цілісність вони поставили в пряму 
залежність від з’ясування найболючішого і злободенного 
питання для польського суспільства – кріпацтва. 

Г. Коллонтай, звертаючись до шляхти на 
Чотирьохлітньому сеймі у своїх промовах і письмових 
творах, зазначав: «Я вам скажу сміливо, що країна, яка має 
сім мільйонів рабів і котра оточена деспотами, не може 
бути вільною» [15, с. 336]. Свобода, у його трактуванні, – 
це не що інше, як природне право кожної людини на вільну 
працю, життя, безпеку власну та свого майна. Право 
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хлібороба на особисту свободу Г. Коллонтай вважав 
першочерговим кроком у формуванні добре упорядкованої 
політичної економіки [15, с. 341]. З цих же позицій 
виступав С. Сташиць. Він був різкішим у критиці політики 
магнатів-олігархів, які «погубили Польську республіку». 
«Вони знищили всяку повагу до закону… Вони повністю 
знищили в головах поляків уявлення про правосуддя. Вони 
перетворили закон у порожню формальність. У тій країні, 
де закон служить зброєю розпусти, республіка громадян 
перетворюється в республіку крадіїв, зрадників, 
клятвопорушників і найманців. Магнати перетворили 
судові установи в торжище або місце пияцтва, насильства, 
підкупу» [17, с. 147], – гнівно кидає С. Сташиць 
звинувачення в бік магнатів. Саме на магнатів-олігархів 
польський просвітитель покладає вину у відчудженні й 
ненависті українського народу до Польщі. «Хто внаслідок 
нерозумного, неприборканого егоїзму і марнослав’я  
відштовхнув від Польщі войовничих козаків і змусив їх 
стати ворогами Польщі? – Магнати!» [17, с. 148] – питає й 
одночасно відповідає С. Сташиць. Тепер настав час 
збудувати державу на повазі до закону, в основі якого буде 
покладено принцип поваги до прав кожного кріпака. 

Прикметно, що Г. Коллонтай і С. Сташиць акцент 
робили на визнання економічних і політичних прав 
українців у Польській державі. Наприклад, Г. Коллонтай у 
публіцистичному творі «Остання пересторога Польщі» 
пише, що невизнання рівності і свободи своїх громадян 
незалежно від релігійної та національної належності 
приведе країну до повного занепаду, зробить її легкою 
здобиччю сусідніх держав – «якщо людина в собі самій 
знайде ту істину, котру вона не знаходить у державному 
ладі, то вона неминуче повинна стати ворогом цього ладу. 
Хіба не це відчувала людина в часи Хмельницького? В 
часи останньої різні в Україні» [15, с. 337]. 
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Польські реформатори-просвітителі вивели 

формулу: «Виміром щастя суспільства є щастя хлібороба», 
бо «він є годувальником усього суспільства». Тож усі 
стани зобов’язані йому власним життям [17, с. 156]. 

Передусім вартий уваги аграрний проект С. 
Сташиця, де пропонується негайно ліквідувати панщину, 
яка є проявом «варварства», «суперечить природі людини», 
«викликає відразу до праці». «Країна, де панує панщина, 
стоїть на місці» [17, с. 179, 190] – констатує польський 
мислитель. С. Сташиць пропонує замінити відробіткову 
ренту урочними днями або чиншом (грошовим податком). 
Притому перевагу він віддає останньому, через його 
економічну привабливість. Саме чинш сприяє 
господарській ініціативі та збільшить прибутки країни в 10 
разів. Розмір чиншу або урочних робіт необхідно чітко 
визначити, виходячи з місцевих умов, та узаконити на 
загальнодержавному рівні. По-друге – кожен селянин 
мусить отримати землю у спадкову власність. При цьому 
зберігається й поміщицьке землеволодіння. По-третє – 
холоп повинен отримати особисту свободу і може 
покинути свого власника, якщо замість себе залишить 
іншого господаря, або якщо дідич порушив його права. По-
четверте – діти селян, які не отримали від поміщика чи 
свого батька землю для ведення самостійного 
господарства, є абсолютно вільними від будь-яких 
зобов’язань перед землевласником, можуть жити, де 
забажають, і займатися ремеслом. По-п’яте – потрібно 
запровадити обов’язкову освіту для дітей селян. По-шосте 
– податки в країні мають сплачувати всі стани без винятку 
– разом із шляхтою, – а хлібороби не мусять платити за 
свого поміщика всі державні повинності та податки, як це є 
тепер. По-сьоме – потрібно запровадити сільські суди, щоб 
забезпечити права хлібороба і захистити від свавілля 
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землевласника, економа, управителя, церкви. До суду 
мають увійти, як пропонує С. Сташиць, по одному 
представникові від шляхетства, міщанства і селянського 
стану. У цьому суді не має бути посади адвоката, її 
замінять посадою державного захисника для селян. А 
поміщика буде представляти його економ або управитель 
маєтку. Апеляцію розглядатимуть референдарські суди – 
тобто, суди, що перебувають у підпорядкуванні держави 
[17, с. 189–192]. 

Як бачимо, за багатьма позицями проект С. 
Сташиця 1789 р. збігається з проектом Я. Замойського, 
який був повністю відкинутий шляхтою  1780 р. Разом з 
тим, С. Сташиць розширив та суттєво доповнив свого 
попередника в сенсі законодавчого захисту прав хлібороба. 
Але за його проектом все ж зберігалась певна залежність 
селян від дідича, який залишав за собою статус феодала-
землевласника і першість у господарському житті країни. 
Запропоновані аграрні нововведення С. Сташиць розглядав 
із позицій виходу країни з економічної кризи, перспектив 
зростання продуктивних сил, промисловості, торгівлі, 
посилення ролі міст і міщанства у політичному житті Речі 
Посполитої. Тож на останніх сторінках його власного 
проекту «Пересторога Польщі» прозвучав заклик до 
шляхти подолати становий розбрат і об’єднатися із 
міщанством у єдину націю [17, с. 206]. 

На Чотирьохлітньому сеймі польському шляхетству 
була представлена ще одна аграрна програма головою 
Едукаційної комісії Г. Коллонтаєм. Ключова теза цього 
проекту полягала у словах: «Свобода особі хлібороба і 
земельна власність поміщика». 

Головний акцент Г. Коллонтай зробив на 
реформуванні політичного устрою Речі Посполитої, що, у 
свою чергу, передбачало серйозні зміни та нововведення в 
законодавчому кодексі країни, у визнанні ролі міщанства і 
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міст в економічному і політичному житті Польщі. Проте Г. 
Коллонтай розумів, що не варто мріяти про кардинальні 
зміни в політичній і господарській сфері, якщо не буде 
подолане кріпосне рабство, що спричинило глибокий 
економічний занепад країни. Кріпосницькі відносини, за 
переконанням королівського підканцлера Г. Коллонтая, 
свавілля магнатів-олігархів, зневага до людини праці – 
хлібороба перетворили колись могутню державу в легку 
здобич для експансіоністських планів сусідніх монархій. 
Адже, перебуваючи у страшному рабстві, народ не 
зацікавлений у захисті своєї вітчизни, де панує беззаконня, 
зневага природних прав і свобод [16, с. 334–335]. 
Г. Коллонтай, із властивою йому емоційністю каноніка, 
звернувся із закликом до уряду, Сейму, олігархів: негайно 
звільнити хлібороба від ганебного рабства, бо воно 
«накликало, так би мовити, з небес жахливе нещастя на 
нашу націю, піддає нас ганебному приниженню і 
залежності від іноземних держав. Це – так би мовити – 
покарання за велике приниження, якому піддали людську 
природу в нашому законодавстві» [18, с. 307]. 

Для порятунку держави і нації Г. Коллонтай у 
своєму проекті запропонував «віддати селянину те, що ми 
в нього святотатські вкрали» – «божественне і людське 
право – тобто, свободу розпоряджатися своєю особою, 
своїми руками». 

Коронний підканцлер запропонував запровадити 
систему договірних відносин між поміщиком і холопом, які 
б мали значно прогресивний та, одночасно, 
капіталістичний характер і сприяли б формуванню нових 
виробничих відносин і накопиченню продуктивних сил в 
аграрному секторі. «Нехай пани складуть контракти з 
хліборобом згідно зі своїми потребами..., вони можуть 
скласти їх на умовах як чиншу, так і панщини, але… 
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мусять оцінюватися за власною справжньою вартістю, що 
визначається чистим прибутком із землі» [18, с. 308]. Такі 
контракти мають бути добровільною згодою й твердо 
виконуватися обома укладачами. За проектом Коллонтая, 
за холопами визнаються конституційні права рівності 
перед законом, недоторканності особи без судового 
рішення на покарання чи ув’язнення. Справи селян має 
розглядати тільки земський суд [19, с. 327–328]. 

Важливим кроком до визнання за селянством усіх 
громадянських прав було те, що королівський підканцлер 
запропонував надати їм представництво у вищому 
законодавчому органі держави – Сенаті. Так, за проектом, 
у кожній провінції інтереси селян повинні представляти по 
одному захиснику або народному трибуну обраних з кола 
місцевої шляхти. Три народні трибуни мають увійти до 
депутатського корпусу Вального (тобто загального) Сейму: 
один до нижньої палати (як співголова цієї палати); два 
інші – до верхньої, на правах сенатора і просто депутата 
[18, с. 312]. Тільки на Сеймі визначатимуться, 
узгоджуватимуться і затверджуватимуться розміри 
податків для селян та інших станів. 

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок з цього напрямку. Наріжним 
каменем у розв’язанні всіх проблем, як вважають польські 
просвітителі, виступало селянське питання. Від його 
з’ясування позицій політичної економіки – залежало 
найголовніше: існування самої Речі Посполитої як держави 
на політичній карті європейського континенту. Адже, до 
того ж, саме українське селянство мало відіграти 
вирішальну роль і в  захисті територіальної цілісності 
Польщі на її східних «кресах». Польські реформатори, 
безсумнівно, гостро відчували необхідність кардинальних 
змін не тільки в політекономічній системі, але й у 
свідомості мільйонів кріпосних селян та в соціальному 
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світогляді шляхетства. Українські правобережні землі 
польські прогресивні діячі розглядали як невід’ємну 
територіальну власність Польщі, де існує своєрідна 
специфіка суспільного життя і менталітет народу. 
Подолати ворожнечу – релігійну та етносоціальну – між 
українським селянством і польським панством з його 
католицьким войовничим клерикалізмом вони сподівались 
за допомогою низки реформаційних заходів. 

Зрештою, Конституція 3 травня 1791 року 
проголосила особисту свободу українським і польським 
селянам та реалізацію низки положень, пов’язаних із 
поліпшенням їх соціально-економічного побуту [11, с. 258–
259]. Так була здійснена спроба перегорнути нову сторінку 
в історії як Польщі, так і українсько-польських відносин. 
Проте здійснити Конституцію й аграрно-соціальні 
перетворення не судилось через геополітичну ситуацію та 
розбрат у середовищі польської еліти [49]. Магнатсько-
олігархічні клани, передусім із Правобережної України, 
заради збереження своїх вузькоегоїстичних феодальних 
привілеїв над усім суспільством, віддали Річ Посполиту на 
поталу сусідніх імперій. У червні 1791 р. Польська 
делегація на чолі з Потоцьким, Ржевуським і Браницьким у 
Петербурзі від «імені всієї польської нації» просили 
російський уряд надати негайну військову допомогу в 
боротьбі проти нового варшавського уряду та нової 
Конституції. Вони запропонували і власну підтримку 
імперській інтервенції в межах Речі Посполитої. 

Після загибелі Речі Посполитої (1793–1795рр.) 
тогочасні польські патріоти, революціонери-демократи і 
суспільні діячі (XVIII–XIX ст.) (Т. Костюшко, Ф. 
Гожковський, І. Лелевель, Ш. Конарський та інші) вели 
жорстоку боротьбу за відродження своєї держави. У цій 
боротьбі, сповненій трагізму, помилок і коротких перемог, 
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вони шукали шляхи до сердець тих, кого століттями 
зневажали, пригнічували, шукали можливості подолати 
феодальні стереотипи мислення і подолати ненависть тих, 
хто піднімався на захист своїх державницьких прав і проти 
кріпосного рабства та політичного безправ’я.  

І цей подальший шлях під гаслами «За вашу і нашу 
свободу!» був досить нелегкий і посипаний тернами. 
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Ivanova L.G. Polish educators and ukrainian issue in 

polish public opinion the second half of the eighteenth 
century. The article raised questions about the influence of the 
ideas of enlightenment on the outlook of the Polish public and 
political figures in socio-economic and political sphere in 
clarifying the Ukrainian question in Right-Bank Ukraine, which 
was part of the Polish state. This Ukrainian region concealed 
in a particular social nayvybuhovishu danger to the Polish 
authorities. Here together merged religious, national and 
political contradictions that required the Polish establishment 
urgent solution. The solution Ukrainian–Polish native social 
and political dilemmas on the status of Ukrainian native 
population of Right-Bank Ukraine, according to the Polish 
Enlightenment second half of the eighteenth century. 
Dependent on economic well-being and prosperity of Poland 
itself and, ultimately, the state independence from the 
encroachments of neighboring governments – Russia, Prussia, 
Austria. 

Accordingly, given the complicated international and 
domestic situation, the Polish educators have proposed a 
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number of social, agricultural and legal and regulatory 
projects, which included improving the economic life of the 
Ukrainian peasantry and recognition of their civil rights are 
natural rights of every person, including providing them with 
personal freedom. 

In the ХVІІІ century enlightenment that put a man, his 
moral criteria, reflections about the surrounding world, 
worries and emotional everyday life  in the center of public 
attention becomes main and newest world view ideology. The 
headstone of elucidative theory was a question of the personal 
freedom and equal civil laws in class society of that time. 

In Right-bank Ukraine the question of the personal 
freedom was urgent enough and was related to the serfdom 
productive relations between the Ukrainian peasantry and 
Polish squires – between gentry and magnates that presented 
all the social upper class of people. 

This factor predetermined also national and religious 
contradictions and resulted in serious oppositions between the 
bulk of the Orthodox Ukrainian people on Right-bank Ukraine 
and minority of populousness of catholic religion – the Polish 
gentry. 

The Ukrainian right-bank lands during the whole ХVІІІ 
century shocked continuous social and national movements that 
got the name «haydamachchyna». On the other hand, the cruel 
methods of suppression of the Polish government and magnates 
of folk liberation movements and revolts resulted in an 
economic crisis and slackening of state positions of  the 
United Commonwealth of the Kingdom of Poland and the 
Grand Duchy of Lithuania on the international arena. 

Exit from these negative tendencies in political position 
of the country the Polish enlighteners saw in the rows of 
reforms: agrarian, legislative, productive, class, public 
relations and in education. 
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agricultural projects, civil rights, economic issues, issues of 
social development in Poland. 
 

Иванова Л.Г. Польские просветители и 
украинский вопрос в польской общественной мысли 
второй половины XVIII в. В статье поднят вопрос о 
влиянии идей просветительства на мировоззренческие 
позиции польских общественно-политических деятелей в 
социально-экономической и политической сфере при 
выяснении украинского вопроса в Правобережной Украине, 
входившей в состав Польского государства. Этот 
украинский регион таил в себе особенно социально 
найвибуховишу опасность для польских властей. Здесь 
воедино слились религиозные, национальные, политические 
противоречия, которые требовали от польского 
истеблишмента неотложного решения. От решения 
украинского-польской изначальной социально-
политической дилеммы о статусе украинского коренного 
населения Правобережной Украины, по мнению польских 
просветителей второй половины XVIII в., Заложив 
экономическое и процветания самой Польши и, наконец, 
государственная независимость от посягательств 
соседних правительств – России, Пруссии, Австрии. 
         Соответственно, учитывая сложную 
международную и внутреннюю ситуацию, польские 
просветители предложили ряд социально-аграрных и 
юридически-правовых проектов, которые 
предусматривали улучшение экономического быта 
украинского крестьянства и признание за ними 
гражданских прав, являются естественными правами 
каждого человека, в том числе предоставление им личной 
свободы. 
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         Ключевые слова: польские просветители, украинское 
крестьянство, аграрные проекты, гражданские права, 
экономические проблемы, вопросы общественного 
развития Польши. 
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КРИМСЬКЕ ПИТАННЯ В МІЖНАРОДНИХ 
ВІДНОСИНАХ ВІД СЕРЕДИНИ ХX СТ. 

 
У статті розглядаються питання українсько-

кримських відносин від давніх часів до сучасності. У ній 
підкреслюються давні тісні зв’язки Криму з українською 
територією та з українським народом, з його впливом на 
розвиток кримсько-татарської державності, економіки, 
культури, що були зумовлені континентальною єдністю 
географічного розташування.  

Основний акцент статті зосереджено на подіях 
історії від середини XX століття, зокрема під час Великої 
Вітчизняної війни, і до сучасного періоду, коли Кримський 
півострів перебував у підпорядкуванні то Росії, то 
України, з якою в кримсько-татарського народу були 
найтісніші й вигідні економічні та політичні зв’язки. Через 
те після Великої Вітчизняної війни Кримська 
адміністрація почала домагатися підпорядкування Криму 
українському уряду, який зміг би ефективніше допомагати 
кримсько-татарському народові відновлювати повністю 
зруйновану в час війни промисловість, сільське 
господарство, освіту, культуру, санаторно-лікувальну 
систему Криму. 

Аналізуються окремі причини погіршення російсько-
українських відносин щодо Криму вже в нинішній період 
історії, що призвело до певних протистоянь між 
незалежною Українською державою і Росією.  

На підставі реальних історичних джерел у статті 
подаються факти про відновлення соціально-економічного 
та суспільно-культуного життя Криму, коли від 1954 р. 
він перебував під егідою Української державності. Також 
розглядаються проблеми нової насильницької окупації 
©  
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Кримського півострова і підпорядкування його Російській 
Федерації в сучасний період. 

Ключові слова: татаро-ординські походи на 
Україну, депортації, переселення, «подарунок» Україні, 
відродження, самовизначення, привласнення флоту, 
окупація. 

 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. Українсько-кримські відносини в історії 
України починалися з перших років нового тисячоліття, 
коли після завоювання європейських племен Галлії 
(пізніше Франції) Юлієм Цезарем кельтське плем’я русів-
русинів  почало розселятись у східних регіонах 
європейського материка, зокрема, у Подунав’ї, 
Причорномор’ї, на Кримському півострові, у Подніпров’ї. 
Тож першими роками нової ери в Криму існували такі 
руські міста, як Россіа – поблизу Керчі, Рос, Рософар, 
Россіки – поблизу Євпаторії, а Тендрівська коса ще мала 
назву Росса. Східні автори повідомляли, що в VII ст. 
кельтський народ росів розселився і на північних 
територіях Азовського побережжя.  

За перших Рюриковичів (ХІ ст.) на Таманському 
півострові Чорного моря в Тмутороканському князівстві, 
яке поширювалось і на сході Кримського півострова, 
правив чернігівський князь Мстислав. До того ж, 
Київському князівству належали землі в гирлі Дніпра – на 
Білобережжі і в північній частині Криму – поряд із 
грецькими колоніями, і на південному побережжі – 
Корсунь (пізніше – Херсонес) та ін.  

У середовищі русів у Криму існувала тоді й руська 
писемність, котра виникла ще в епоху Трипільської 
культури в ІІІ ст. до нової ери у Подніпров’ї та 
Причорномор’ї. Відомо, що в перші віки нової ери руси 
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мали перекладені руською мовою Євангеліє і Псалтир, ще 
до появи слов’янської абетки.    

Крим був тісно пов’язаний з Україною і в період 
монголо-татарської навали і після неї – в епоху козацько-
гетьманської держави, коли козацька сила обороняла 
Подніпров’я від ординських грабувань, які виводили з 
України сотні тисяч полонених, які перетворювались у 
Криму в землеробів. Саме завдяки їм тут вдалося 
розвинути  поливне землеробство, садівництво, 
домобудівництво. 

Зв’язки Криму з Україною зміцнилися після завоювання 
півострова – за допомогою козацтва – Російською імперією 
у XVIII ст., оскільки українська територія і Кримський 
півострів мали спільну материкову єдність. І це сприяло 
розвитку економічних, торговельних і культурних 
відносин. У роки Великої Вітчизняної війни Крим був 
окупований німецько-фашистськими військами. А після 
завершення війни знову підпорядкувався Російській 
Федерації. Проте його економічне становище було тяжким. 
Тому 1954 р. на прохання кримської влади він був 
підпорядкований Україні. Але вже в наш час – 
анексований. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Загальнотеоретичною основою статті послужили 
дослідження українських і російських дослідників і 
політичні концепції сучасних російських й українських 
політичних діячів – П.Н. Надинського, А. Аджубея, В. 
Жириновського, С. Караганова, О. Лисенка, В. Сергійчука, 
С. Кульчицького та ін.; а також дослідницькі праці 
Інституту історії АН України та видання архівних джерел 
щодо цього питання.  

Формулювання мети статті полягає в глибшому 
розумінні українсько-російських проблем щодо Криму та 
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визначенні в якійсь мірі нових засобів для їх розв’язання.   

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. З давніх часів Кримський півострів заселявся 
й утверджувався землеробським населенням, яке жило на 
території Придніпровсько-Карпатського регіону. Спочатку 
це були племена так званої «трипільської культури», 
пізніше тут з’явилися руси-кельти, які переселились у 
регіон Подунав’я та Причорномор’я після того, як 
римський полководець Юлій Цезарь 56 р. підпорядкував 
собі Галлію [1, c. 135–157]. Згодом русів-кельтів у 
європейських літописах називають рутинами, по-
слов’янськи русинами. Вони спочатку переселяються в 
Подунав’я, згодом частина їх вирушила до Криму й Кубані 
[2, c. 3]. Звідси вони піднімаються вгору по Дніпру й 
оселяються на території гирл притоків Дніпра: Трубежа, 
інших правих притоків, яким і дають назви Рось, Росава та 
Росавиця, а також у гирлі Десни.  

Коли сюди прийшли із заходу слов’янські племена, 
вони почали між собою торгувати, спільно оборонятись, 
відганяти ординців. Слов’яни ж називали цю територію 
руською землею. І згодом слов’янське населення цього 
регіону іноземні хроністи почали називати русами. А на 
початку VII ст. недалеко від правих притоків Дніпра – 
Рось, Росави та Росавиці – полянське плем’я слов’ян, 
якими правили три князі – Кий, Щек і Хорив, створюють  
опорний пункт свого мирного існування – город-фортецю 
Київ, який став центром економічно-торгових відносин у 
Подніпров’ї та захисту від кочовиків. Цим було 
забезпечене мирне існування всього населення 
Подніпровського регіону. 

Невдовзі Київські володарі поширили свою владу на 
південні території Подніпров’я і частково встановили 
економічні відносини з Кримським півостровом, який був 
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частиною Подніпровського материка і протягом століть 
його заселяли українці, переважно – це були бранці, 
хлібороби, яких вивозили з України кілька століть поспіль 
татарські грабіжницькі нападники і перетворювали їх у 
рабів. Вони становили більшу половину населення 
Кримського ханства вже в XVII ст. За даними турецького 
хроніста, за переписом 1666 р. у Криму було 720000 
населення. З них «ясиру козацького», тобто українських 
бранців, було 400000. Наші дослідники вважають, що 
татари і турки вивели з України близько двох мільйонів 
українців. З них у Криму могло лишитися не менше 
половини [3, c. 130–144]. 

Упродовж багатьох століть півострів потерпав від 
грабіжницьких нападів сусідніх держав, які утворювали 
тут свої торгові колонії або підпорядковували півострів 
своєму правлінню, як це робили греки, монголо-татарські 
кочові орди, а згодом – турецькі завойовники. І тим самим 
вони зробили півострів центром своїх грабіжницьких 
нападів на сусідні народи і, насамперед, на Подніпровську 
Україну. Така ситуація тривала кілька століть. Кримський 
півострів переходив час від часу в руки правителів сусідніх 
держав. І це повторилось і в XX ст., коли європейський 
материк потерпав від нової агресії з боку фашистських 
правителів, які розв’язали на європейському континенті 
Другу світову війну.   

Німецько-фашистські війська окупували Україну і 
Кримський півострів. Але тут вони зіткнулись із 
партизанським рухом, який виник унаслідок жорстокого 
окупаційного режиму. Діяло тут і підпілля, що було 
створене радянською владою. Окупаційна система 
змушувала населення працювати в так званих «державних 
маєтках» чи в «громадських господарствах», – виробляти 
для окупантів продовольство та предмети побуту.  
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Водночас німецько-фашистські окупанти почали 
примусово вивозити до Німеччини молодь, як це робилось 
у всій окупованій Україні. Адже німецькій імперії вкрай 
були потрібні робочі руки. Крім того, німецько-фашистські 
окупанти оголосили, що Крим, цей благодатний півострів, 
мусить бути заселений німцями, оскільки там ще раніше 
з’явилися німецькі колоністи. Перебрати до своїх рук 
Кримський півострів прагнула ще й Туреччина, адже в 
попередні століття вона тут мала повне владарювання. 

Оскільки місцеве населення чинило опір діям 
німецько-фашистської влади, окупанти почали масово 
розстрілювати тих, хто, на їхній погляд, негативно 
ставився до них, або кого запідозрювали в участі в 
партизанських загонах. 

Офіційна статистика повідомляла, що тоді в Криму 
діяло понад двісті підпільних організацій і груп, які 
знищили тут до 30 тисяч окупаційних військ, висадили 3 
залізничні станції, 55 залізничних і шосейних мостів, 13 
танків, пустили під укіс 79 військових ешелонів тощо [4, c. 
272].   

Водночас самі учасники цього руху опору 
потерпали від нестачі бойового озброєння і найбільше – 
продовольства та ліків, і масово гинули від того. Так, із 
1800 осіб, що перебували в партизанських загонах у червні 
1942 р., до листопада того ж року залишилося тільки 480 
осіб [4, c. 273]. Певна частина татарського населення, як 
згодом пояснювала радянська влада, крім усього іншого, 
спочатку піддалась агітаційній ідеології німецького 
проекту «Крим для татар». Нова окупаційна адміністрація, 
щоб посіяти ворожнечу між різними етнічними групами 
кримського населення, обіцяла татарам передати їм кращі 
землі, сади й виноградники, звільнити їх від податку та 
водночас залучала татарське населення до окупаційної 
поліції тощо. 
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Згодом, після вигнання окупантів, це стало 

приводом для більшовицької влади висунути звинувачення 
всьому татарському населенню в зраді й розпочати його 
депортацію з Криму [4, c. 386]. Лише за 1944 рік було 
вивезено з півострова до Середньої Азії понад 188 тис. 
кримських татар. Одночасно було депортовано 14,4 тис. 
греків, 12 тис. болгар, понад 11 тис. вірмен, 105 турків та 
інших [4, c. 281]. 

У боях за Крим загинуло чимало українців. 
Більшість виявила небачену мужність і героїзм, про які 
донині оповідають легенди. Хоча за це радянська влада їм 
не дякувала. Більше того, депортація торкнулась і 
українського населення, серед інших й учасників 
патріотичних національно-визвольних організацій у 
Криму, як і по всій Україні. Зокрема, почались 
багатотисячні депортації із західного регіону України. 
Українцями, як і татарами, заселили численні концтабори 
Сибіру, Далекого Сходу і Півночі Росії. 

Після завершення війни – уже в червні 1945 р. – 
Кримська Автономна Республіка була передана – рішенням 
московсько-кремлівської влади — Росії вже як окрема 
Кримська область. 

Почалась відбудова зруйнованої економіки 
Кримського регіону, сільського господарства й 
промислових об’єктів, житла, культурно-освітніх закладів 
тощо. Загальні збитки в часи війни становили близько 6 
млн. руб. 

І знову велика частина людських і матеріальних 
затрат упала на Україну, з якою півострів Крим був 
органічно з’єднаний. Адже 55 відсотків привезених з Росії 
переселенців повернулись назад. До Криму прибуло багато 
переселенців, передусім з України, які в стислі терміни 
відбудували 2161 промислових об’єктів, відновили 18 тис. 
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га поливних земель, відбудували 173 школи, 27 дитсадків, 
майже 130 тис. кв. м житлової площі [4, c. 283–284] тощо.  

Але несподівано над Кримом нависла нова 
стратегічна перспектива: у європейських колах, 
наближених до московсько-більшовицького уряду, знову 
заговорили про необхідність передати Крим євреям, 
оскільки саме єврейські зарубіжні організації, зокрема із 
США, допомагали українському урядові.  

У єврейських колах знову з’явилась ідея про 
створення в Криму єврейської держави, котра мала б стати 
духовним центром «усього світового єврейства».   

Уперше, як відомо, це питання було порушене ще 
1922 р., коли Жозеф Розен, директор російського відділу 
єврейської благочинної організації «Джойнт», яка виділяла 
кошти голодуючим євреям у Росії, висунув ідею творення в 
Криму єврейської держави. Адже ще до революції 
єврейське населення вже придбало на півдні України 1,2 
млн га землі, зокрема – 208 тис. га в Криму. І ця ідея кілька 
років підряд обговорювалась у вищих урядових і партійних 
органах. Свого часу її схвалювали Л. Троцький, Л. 
Каменєв, М. Бухарін та інші лідери більшовиків. Але деякі 
інші діячі єврейського походження відмовлялись від цієї 
справи: «Схід нас не влаштовує, він вимагає енергії 
українця-піонера, а євреям потрібні вже обжиті райони... 
добре було б... Крим приєднати до України, бо з 
українським урядом легше практично вести справу», – 
заявив один із єврейських діячів С. Любарський [4, c. 290].  

До того ж, ці ідеї викликали спротив і в урядових 
колах Радянського Союзу післявоєнного періоду та 
особисто з боку Й. Сталіна. Він боявся, що ця «Нова 
Палестина» під боком у нього стане плацдармом для 
поширення впливу американців. Він же планував 
спрямувати єврейський рух на Близький Схід, щоб звідти 
витіснити Британську імперію й підпорядкувати цей регіон 
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своєму впливу. Через те він дає вказівку заселяти 
Кримський півострів росіянами та українцями, не 
допускати туди єврейських переселенців, а допомагати 
євреям з України виїхати до Польщі, Румунії, Палестини, 
Ізраїлю. 

Ця остання єврейська держава виникла й 
утверджувалась саме за підтримки СРСР. Вона була 
проголошена 15 травня 1948 р. Але Ізраїль почав відразу ж 
орієнтуватись на США і це викликало в Радянському 
Союзі невдоволення та навіть гоніння на євреїв з боку 
урядових структур. 

Тож ця ідеологічна ситуація завершилась передачею 
зруйнованого війною Криму Україні в лютому 1954 р. 
Згодом це назвали «царським подарунком» Україні вже 
нового очільника СРСР Микити Хрущова, нібито, на честь 
300-річного ювілею так званого «возз’єднання України з 
Росією» за часів Богдана Хмельницького.  

Чому після завершення Другої світової війни Крим 
був переданий («подарований») Україні? Дослідники цієї 
проблеми стверджують, що головна причина такого 
«подарунка» полягала в критичному економічному 
становищі післявоєнного Криму, а не у відзначенні 300-
літнього ювілею Переяславської ради, котра лише усно 
проголосила протекторат Московського царства щодо 
України, а насправді, перетворила її у свою колонію. 

Відомо, що під час отих переяславських перемовин 
московський уряд навіть не підписав жодної угоди з 
Гетьманською Україною. Проте вже пізніше цей 
протекторат – у вигляді усних обіцянок – був 
використаний царськими політиками для ствердження 
власної, нібито, добропорядності московсько-царського 
уряду й вияву ідеї «дружби народів» і жертовності в ім’я 
«братської єдності», аби утримати багаточисленний 
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український народ у межах Московського царства, яке вже 
згодом – від 1725 р. – було названо «Росією».  

Головна мета цієї політики полягала в тому, щоб 
проковтнути Україну й не допустити її суверенного 
існування, включити її як провінцію до складу Російської 
імперії. Адже від з XVIII ст. Україна стала житницею цієї 
держави. 

   І найяскравіше вже в новітні часи після Першої 
світової війни – економічна ситуація на півострові 
розв’язувалася московським урядом лише для власної 
користі та за рахунок України. Так само і після Другої 
світової війни московсько-більшовицький уряд тим же 
способом – зокрема, переселеннями українського 
трудового люду з усіх областей України (окрім західних) – 
розв’язував економічну проблему Криму [7]. І все ж 1950 р. 
промислове виробництво в Криму наблизилось тільки до 
57 відсотків довоєнного рівня, а в інших галузях – лише до 
30-35 відсотків. Зокрема, металургійна промисловість дала 
тільки 4 % від довоєнного рівня, енергетична – 3 %, товарів 
широкого вжитку – 13 % та ін. Не був відбудований і 
жоден вантажний порт. 

Після війни велика кількість орних земель 
кримського півострова лишилась не освоєною. Через те 
площа посівів зернових культур була меншою, ніж до 
Першої світової війни – до 1913 р. Занедбаними лишилися 
садівництво, виноградарство, тваринництво та інші галузі 
економіки. А головне – зменшилось чи не в 10 разів 
постачання Криму прісною водою. Зменшилася також 
кількість санаторіїв і будинків відпочинку, шкіл, магазинів 
(до війни їх було 2703, у 1953 р. – лише 87) тощо [8].  

З усього витікало, що Крим без України не зможе 
вийти з такого критичного становища. І саме це 
усвідомлювали вже й нові московсько-більшовицькі 
лідери, серед яких першим секретарем ЦК КПРС 1953 р. 
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був обраний Микита Хрущов, недавній голова Ради 
Міністрів УРСР і перший секретар ЦК КП(б)У. 

Він першим з усіх комуністичних радянських 
лідерів наважився поїхати до Криму та особисто 
ознайомитись із його становищем.  

Його вразила висохла кам’яниста земля незораних 
полів, що заросла бур’янами, порожні українські села й 
татарські аули, ще з часів війни розбиті танки та 
артилерійські гармати вздовж зруйнованих доріг. Його 
зустрічали інколи сірі натовпи змарнілих, знеможених 
людей, які кричали, що їх сюди насильно «пригнали», 
«обдурили», що в них тут немає житла й просили 
допомоги. Так згадував про ці зустрічі Хрущова з 
кримчанами його зять О. Аджубей [7]. 

Звичайно ж, Хрущов одноосібно не міг вирішити 
долю Криму. Але цю інформацію він подав і російському, 
й українському урядам і почав вести з ними переговори 
про допомогу півострову. Він розумів, що Крим віддавна 
став частиною України, пов’язаний історично й 
географічно з українським материком, що він був «в 
економічному просторі України». Тож зв’язок із нею – це 
найліпший вихід для надання негайної допомоги Криму. 

Розпочалися переговори з керівними органами 
Російської Федерації, у Раді Міністрів РСФСР, Президії 
Верховної Ради РСФСР, з урядом України та владою 
Криму. Наслідком цих переговорів було оголошення 
постанови про те, що уряд РСФСР «вважає за доцільне 
передати Кримську область до складу Української 
Радянської Соціалістичної Республіки». Це рішення було 
надруковано в урядовій газеті «Радянська Україна» від 27 
лютого 1954 р. [6, c. 522] 

Український уряд, обговоривши це подання, 
висловив «сердечну подяку» російському урядові «за цей 
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великодушний, благородний акт братнього російського 
народу», бо «український народ із почуттям глибокого 
задоволення й палкої вдячності зустріне рішення про 
передачу Криму до складу Української PCP як нове 
виявлення безмежного довір’я і щирої любові російського 
народу до українського народу.» [8, c. 437–438].  

Дослідники стверджують, що цей акт передачі чітко 
відповідав усім юридичним міжнародним документам про 
укладання подібних угод (це стаття 15–16 Конституції 
УРСР 1937 р., стаття 16-та Конституції РРФСР). Оскільки в 
цих домовленостях передбачалась зміна державних 
кордонів, їх мали затверджувати загальносоюзні органи 
влади. Виходячи з цього, на обговореннях Президії 
Верховної Ради СРСР вказувалось, що Кримська область 
прилягає до території України, «будучи немов би 
природним продовженням південних степів України», а 
економіка області «тісно пов’язана з економікою 
Української Республіки», тож передача Криму Україні «є 
доцільною і відповідає загальним інтересам Радянської 
держави».  

Після обговорень був затверджений указ про 
передачу Україні Кримської області від РРФСР. Він був 
затверджений 6 квітня 1954 р. Верховною Радою СРСР. 
Вища влада тогочасного Криму схвально поставилась до 
цієї акції, заявивши, що віднині Крим «буде розвиватися 
ще швидше і повнокровніше» [12]. 

У дійсності, московський уряд передав розорений 
понівечений війною Крим Україні, щоб вона його 
відродила, але звісно, як зауважили сучасні дослідники, 
«Крим переходив у підпорядкування Києву так само 
відносно, як підпорядковувалась цьому субцентру влади 
вся Україна» [13]. Адже в розпорядженні Москви 
залишались майже всі наукові установи Криму, більшість 
санаторіїв і т. д. До того й Севастополь з 1948 р., хоча й 
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мав республіканське підпорядкування, не набув повної 
автономії від столиці Криму – Сімферополя і не був 
виділений в окрему адміністративну одиницю, а залишався 
під спільним самоврядуванням Криму. 

Тож державні документи показують, що ніякого 
«подарунка» на честь 300-ліття Переяславської ради 
Хрущов не робив. Передача Криму Україні від Росії була з 
причин кризового економічного становища півострова. І 
відбулася ця передача у повній відповідності до 
міжнародних законів і здійснена не однією особою 
Хрущова, а всіма вищими державними органами влади 
СРСР, РРФСР і УРСР, аби витягти весь півострів із 
глибокого занепаду. 

Щоправда, згодом радянська влада використала цю 
подію для пропагандистського спектаклю, як і відзначення 
300-х роковин Переяславської Ради, що поклала початок 
колоніальної залежності України від Московського 
царства, або в устах імперських і більшовицьких агітаторів 
– «воссоединения» України з Росією. Офіційно ж було 
заявлено, як сказав К. Ворошилов, що цей акт передачі 
Україні Криму творився «на дійсному розумінні і 
шануванні взаємних інтересів, спрямованих на процвітання 
всіх союзних республік» [6, c. 526]. 

Насправді ж оте «процвітання» дісталося лише 
Російській державі, яка позбулася цього вщент 
зруйнованого регіону, який мав витягти з її бюджету 
чималі мільярди коштів і мільйони робочих рук. 

Цікаво, що закордонна національна українська преса 
пояснювала акт передачі Україні Криму як перемогу 
«націоналізму землі Української», який став нібито 
загрозою для цілої більшовицької імперської системи. Бо, 
як ідеться в пресі, Кремль, готуючись до протистояння з 
іншими державами, боявся «українського ножа в імперську 
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спину», тому й прагнув тим подарунком «утримати 
Україну у війні при Московії». 

Такі приписування заслуг «українському 
націоналізму», звичайно, підстав не мали. А щодо 
утримання України «при Московії» саме цим актом 
передачі зруйнованого Криму під опіку України теж 
виглядає сумнівним. Адже, щоб підняти абсолютно 
розвалену область, потрібно було відривати від 
українського народу досить відчутні матеріальні затрати й 
залишати населення республіки на тривалий час у 
злигоднях післявоєнної доби. Найрадше союзний центр 
намагався за рахунок України відродити Крим з його 
курортною індустрією, пільгами якої буде користуватись 
усе та ж Росія. Про це згодом засвідчили численні факти. 

Тож відразу український радянський уряд 
започаткував будівництво Північно-Кримського каналу, 
щоб український Дніпро негайно забезпечив і населення, і 
поля Кримського півострова прісною водою; відразу ж 
українські електростанції почали спрямовувати туди ж 
свою електроенергію, а з України почали переселяти на 
півострів хліборобів і людей технічних і будівельних 
професій. 

Лише 1955 р. було переселено з України майже 18 
тисяч українських родин. Розпочалось будівництво портів 
у приморських містах, зокрема в Ялті, Керчі, Феодосії; 
спорудження житлових будинків, водопроводів, 
птахофабрик, шкіл, дитячих садків, м’ясокомбінатів, 
молокозаводів та ін. Відразу ж почалася розширюватись 
мережа санаторіїв і будинків відпочинку. На території 
південної України навіть припинилося будівництво споруд 
із ракушняку, який вироблявся в Криму, бо він тепер 
повністю йшов на будівництва, що велися на півострові. 
Тільки до Криму везли з поліських районів України 
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будівельний ліс, а Росія перестала його туди постачати, бо 
його вже не вистачало для власних потреб. 

Також у Криму відроджувалося садівництво і 
виноградарство, куди вкладала великі кошти тільки 
Україна. 

Почало зростати і промислове виробництво, 
вироблення електроенергії, будівельних матеріалів тощо. 
Через десять років в економіку Криму Україна вже вклала 
поняд 1,5 млрд. крб. Виробництво м'яса збільшилось до 
160 відсотків, молока – понад у 2 рази, винограду – у 14 
разів. Майже в 4 рази збільшилась підготовка спеціалістів з 
вищою та середньою освітою. 

І всю цю розбудову робили українські робітники і 
селяни, яких постійно набирали з різних областей України. 
1970 р. в Криму вже проживало 361,5 тис. українських 
переселенців. 

Невдовзі для їхніх дітей у Криму почали 
запроваджувати й українські школи, хоча російська мова 
вважалась мовою офіційного діловодства. Через кілька 
років і партійне керівництво Криму заговорило 
українською мовою. Адже цими роками почала зростати 
роль українських кадрів у всіх партійних і державних 
органах. 

Після смерті Й. Сталіна почалась деяка лібералізація 
радянської влади, приглушилася гостра боротьба з 
«українським буржуазним націоналізмом» і зросійщення 
керівного персоналу. Вперше за роки радянської влади 
вищим партійним керівником в Україні став українець 
Олексій Кириченко, який оточив себе українськими 
кадрами. Уже 1954 р. в новообраному ЦК КП(б)У 
українських комуністів збільшилось від 62 до 72 відсотків. 
В Україні розпочався процес українізації в освіті, у науці, і 
в культурі [4, c. 307]. 
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Але незабаром у Криму з’явилися листи якихось 
груп батьків, які протестували проти навчання їхніх дітей 
українською мовою. Тож під тиском московського центру 
– нібито, щоб не допускати розширення цих протестів, – 
кримські чиновники почали згортати українізацію шкіл 
уже з початку 60-х років. А вже на початку 70-х років у 
Криму лишилася тільки одна українська школа в 
Симферополі. Через рік зникла і вона. 

Проте переселення українців до Криму з 
материкової України тривало і в 70-80 рр. За переписом 
1989 р., воно принесло на півострів майже 750 тис. 
українців. Але тепер, за вказівкою центру, радянська влада 
намагалась перетворити їх у росіян через запровадження 
російської освіти й недопущення освіти української. 

Водночас економічне становище у Криму ще 
тісніше пов’язувалося з Україною. Адже до Криму почала 
надходити через канали дніпровська вода, збільшились 
урожаї зернових та овочевих культур від 2 до 4,5 раза. 
Колгоспи збільшили свої прибутки в 5 разів. Крим, до того 
ж, отримував з України 91 відсоток електроенергії. І роль 
української освіти знову почала привертати до себе увагу. 

Але вже від початку 90-х років, зокрема від часу 
проголошення Україною самостійної державності, ці 
заходи викликали поглиблення нових суперечностей між 
українськими та російськими групами населення, яких, як 
відомо, завжди збурювали ідеологи російського 
шовіністичного спрямування. Тепер вони почали піднімати 
питання про те, що Крим має стати незалежною від 
України державою. З кінця 60-х рр. було дозволено 
повертатись до Криму раніше висланим татарам. Вони 
прибували у великій кількості й енергійно намагалися 
повернути свої втрачені житла й власність або здобути 
право купувати чи споруджувати нові будинки. Також 
вони домагались припинення переселення інших народів 
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на півострів і заборонити публікації про нібито зрадництво 
татар у часи Другої світової війни та ін. 

У Криму почала загострюватися суспільна 
атмосфера. Кримські татари намагались повернути собі 
історичну батьківщину –  Кримський півострів. Цей процес 
почав відроджуватись у 80-х роках, у період ослаблення 
централістичної компартійно-імперської влади в СРСР і 
посилення національно-визвольні ідеї в Україні та серед 
інших республік Радянського Союзу. 

У середовищі кримськотатарської інтелігенції, 
особливо після всеукраїнського референдуму 1 грудня 
1991 р., був розроблений конституційний проект, у якому 
затверджувалось право на самовизначення Криму тільки за 
кримськими татарами, кримчаками та караїмами. Це 
викликало спалах нових міжетнічних суперечностей на 
півострові. 

І центральна союзна влада вдалася тоді до нової 
зброї – розпалювання серед населення в Криму 
міжнаціональної ворожнечі, поширення сепаратистських 
настроїв тощо. Найнебезпечнішим для існування СРСР 
вважалося відродження в Україні національної культури та 
національно-державницької свідомості, що проектувалось і 
на українське населення Криму. 

Зокрема, коли 1990 року в липні місяці Верховна 
Рада України ухвалила Декларацію про державний 
суверенітет України, гостро постало питання і про 
суверенітет Криму та здобуття ним автономності. 
З’явились провокаційні виступи в пресі проти державного 
символу України – українського прапора. Певно, центр 
боявся, що і Крим заявить своє право на суверенітет, через 
те, мабуть,  значна частина санаторіїв Криму була віддана 
під контроль і керівництво СРСР. Місцеве населення 
позбавили права відпочивати в кримських санаторіях — їм 
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путівок до них не надавали, забороняли створювати на 
Чорномор’ї нові центри відпочинку. У дійсності уряд 
СРСР у Москві самовладно господарював на Кримському 
півострові, не віддаючи до бюджету півострова ніяких 
відрахувань від своїх прибутків. 

Тож місцева влада поставила питання про 
референдум щодо перетворення Кримської області в 
автономну республіку. 20 січня 1991 року кримський 
референдум підтримав, а 12 лютого 1991 р. компартійна 
більшість Верховної Ради Криму ухвалила рішення про 
створення Автономної Республіки Крим. 

Ця подія викликала бурхливу антиукраїнську 
агітацію та розкольницьку діяльність серед місцевого 
населення російських шовіністичних організацій, яка 
завершилась проголошенням Верховною Радою Криму 
державного суверенітету 14 вересня 1991 р. Місцева 
партійна еліта, котра не хотіла випускати владу зі своїх 
рук, яка була тісно пов’язана з Москвою, виступила за 
входження Криму до складу Російської Федерації, що мало 
вирішитись під час всеукраїнського референдуму про 
незалежність України. Але не зважаючи на жорстку 
антиукраїнську агітацію, під час всеукраїнського 
референдуму 1 грудня 1991 р. 54,2 % населення заявило, 
що Крим має бути у складі України. Про це заявило 561498 
громадян  Криму, а в Севастополі за цю позицію 
висловилось 57 відсотків учасників референдуму [5, c. 274–
275]. 

Проте агітація про перехід Криму до складу Росії 
тривала й далі і переросла насправді у тривалу 
інформаційну війну. 

А водночас економічне становище Криму 
відроджувалось завдяки тісній співпраці з різними 
українськими економічними галузями. До Криму прийшла 
через новозбудовані канали дніпровська вода, яку 
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використовували тепер не тільки в побуті, а й для 
зрошення садів і полів. На кримських нивах працювали в 
основному українські хлібороби, переселенці з материкової 
України, які принесли сюди і свою духовну культуру та 
мову. Через те партійні керівники та діячі культури і науки 
знову ставили питання й про використання тут української 
мови й освіти, про перейменування географічних та 
історичних назв, що приводило до певної українізації 
Криму. І справді, українську мову все частіше тут 
використовували в багатьох галузях освіти і культури. З 
України запрошувались нові групи україномовних 
вчителів. Для навчальних закладів створювались 
україномовні програми, підручники й посібники тощо. 

Але від часу проголошення України самостійною 
незалежною державою ці заходи викликали активізацію 
російської шовіністичної пропаганди в Криму між 
окремими групами населення. Російсько-зорієнтовані 
дотримувалися старих імперських поглядів і вважали, що 
Крим мусить бути тільки російськомовним і належати 
тільки Росії. Посилювали боротьбу за Крим і перетворення 
його в кримськотатарську державність і деякі лідери 
кримських татар. 

І все це призвело до того, що 29 квітня 1992 р. 
український парламент – Верховна Рада України – усе ж 
ухвалює рішення про автономію Криму у складі України. 
Навколо цього питання точилися гострі дискусії, зокрема 
ставилось питання про незалежність Криму як окремої 
держави. Зрештою парламент Кримської республіки 
ухвалив про це свій закон. Але парламент України визнав 
такі вимоги незаконними. А парламент Російської 
Федерації 21 травня 1992 р. прийняв рішення, що 
постанова радянського уряду 1954 р. про входження Криму 
до України є незаконною. Відтоді почались нові суперечки 
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й конфронтації за Кримський півострів між Росією та 
Україною. 

Особливу сторінку відносин між російським та 
українським урядами становлять події 1993 р., коли Росія 
проголосила себе «власником усіх флотів СРСР» та 
зажадала забрати у своє розпорядження весь 
Чорноморський флот із усією системою його комунікацій. 
У липні її уряд ухвалив постанову про те, що Севастополю 
надається «російський (федеральний) статус» [4, c. 343].  

Тоді ж український уряд заявив, що ця акція є 
грубим порушенням міжнародного права. Водночас було 
ухвалено рішення про необхідність приведення конституції 
Автономної Республіки Крим у відповідність до 
конституції України. 

Розпочалася правова боротьба обох сторін, котра 
завершилась оформленням законів (травень 1994 р.) про 
розмежування повноважень між Кримом та Україною. Але 
відносини між урядами загострювались і далі. І 1995 р. 
Верховна Рада України ухвалила пакет постанов про 
скасування низки законів кримської влади, серед них і про 
посаду президента Республіки Крим. І лише 1996 р., 
провівши низку переговорів з кримськими владними 
очільниками, Верховна Рада України визначила в 
Конституції України місце Автономної Республіки Крим 
як невід’ємної складової частини української держави. 

Проте проблеми суспільно-політичного розвитку 
Кримської автономії в 90-х роках не були визначені 
остаточно. Тому після виборів до Верховної Ради АРК 
1998 р. з’ясувалося, що не все населення півострова, а 
тільки 25 відсотків виборців проголосувало за своїх 
депутатів. І було обрано до кримського парламенту всього 
18 депутатів. Лишалася ще одна проблема. Впродовж усіх 
цих років кримськотатарське населення, яке і справді стало 
одним із корінних народів півострова, тепер було 
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позбавлене права на власне представництво у Верховній 
Раді Криму. І лишень тривала боротьба цього народу дала 
йому, зрештою, можливість здобути 14 місць у кримському 
парламенті. До того ж, кримські татари ще домагались 
утворення власної автономії як частини української 
державності. 

Представники кримськотатарського населення в 
Кримському парламенті стали стабілізуючою силою в 
політичному житті автономії. І, одночасно, противниками 
російсько-імперського всевладдя на півострові, яке час від 
часу демонстрував уряд Росії. Татарське населення 
прагнуло контролювати більшу частину території Криму, 
створюючи свої нові поселення і даючи їм національні 
назви. Час від часу від цього вибухали на півострові певні 
загострення в суспільних відносинах, що порушувало 
стабільність його внутрішньо-політичного життя. Цим 
користувались не тільки проросійські націоналістичні 
організації, а й Туреччина, що останнім часом посилювала 
свою активність у чорноморському регіоні [4, c. 362–364]. 

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок з цього напрямку. І все ж єдиною 
силою і запорукою миру та стабільного розвитку 
Кримського півострова можуть стати взаєморозуміння та 
співпраця українців і кримських татар. Адже чимало 
століть вони співпрацювали в єдиних географічних 
широтах, часто разом відстоювали свою самобутність і 
державницьке життя. Тож не дарма на одному з мітингів 
кримських татар промовець про Україну сказав: «Ми 
впевнені, що така волелюбна держава, яка поклала 
мільйони кращих своїх синів і дочок на вівтар свободи, не 
стане на заваді національного самовизначення іншого 
народу» [9, c. 125].  
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До цього можна додати, що наша держава Україна 
за всю свою державницьку історію не завойовувала і не 
знищила жодного цивілізованого народу, жодної 
цивілізаційної культури, нічиєї держави чи мови й 
культури. 

Тож недавня окупація Криму – 2014 р. –  Росією, що 
була, зрештою, давнім наміром московсько-імперських   
зверхників  не тільки в період самодержавно-імперських 
часів, а й у часи більшовицької епохи, відбулася всупереч 
історичним, геграфічним, економічним інтересам усього 
населення Криму – кримсько-татарського та українського, 
які віками боролися за свою державність з іншими 
державами, і прагнули зробити його власним резервом 
власних політичних амбіцій і прибутків.   
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Ivanchenko R.P. The Crimean issue in the international 
relations from the mid-20th century. The given article deals 
with the Crimean-Ukrainian relations from ancient times to the 
present. It highlights the long-standing close ties of the Crimea 
with the Ukrainian territory and the Ukrainian people, and its 
influence on the development of the Crimean Tatar statehood, 
economy and culture that were stipulated by the continental 
unity of geographical location. 

The article focuses on the historical events from the mid-
20th century, especially during the Great Patriotic War and the 
modern period, when the peninsula was subordinate to Russia 
and Ukraine, with the latter the Crimean Tatar people had very 
close and favorable economic and political ties. That’s why 
after the Great Patriotic War  the Crimean authorities began to 

168 
 



Р.П. Іванченко 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
pursue subordination of the  Crimea to the Ukrainian 
government that could effectively help the Crimean Tatar 
people to restore  the industry, agriculture, education, culture, 
health and medical system of the Crimea completely destroyed 
in the war.  

The article analyzes some causes of the deterioration of 
the Russian-Ukrainian relations on the Crimean issue in the 
current period of history, which led to some confrontations 
between the independent Ukrainian state and Russia. 

Based on actual historical sources the article presents 
facts about the restoration of socio-economic and socio-
cultural life in the Crimea being under the auspices of the 
Ukrainian state since 1954. Also, the article considers the 
problems of the new violent occupation of the Crimean 
peninsula and its subordination to the Russian Federation in 
modern times. 

The Ukrainian-Crimean relations in the history of 
Ukraine were begun with the first years of a new millennium, 
when after Julius Caesar’s conquest of the European tribes of 
Gaul (later France) the Celtic tribe of Rusyns-Russinians 
began to settle in the east regions of the European mainland, in 
particular, in the Danube region, Black Sea Region, on the 
Crimean peninsula, in Dnipro region. Therefore during first 
years of new era there were such Russian cities in Crimea, as 
Rossia – near Kerch, Ros, Rosofar, Rossiky – near Yevpatoriya 
and Tendrovskaya spit had the name of Rossa. East authors 
reported that in the VII century the Celtic people of Rosy 
settled on north territories of the Azov coast. 

The relations between Crimea and Ukraine became 
stronger after the conquest of peninsula – by means of the 
cossacks – by the Russian empire in the XVIII century, as the 
Ukrainian territory and Crimean peninsula had common 
mainland unity. And it assisted to development of economic, 
trade and cultural relations. In the years of Great Patriotic 
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War Crimea was occupied by fascist troops. After the end of 
war it was again submitted to the Russian Federation. However 
its economic position was bad. Therefore in 1954 on the 
request of the Crimean power it was submitted to Ukraine. But 
nowadays it is annexed. 

Keywords: Tatar Horde campaigns on Ukraine, 
deportation, resettlement, «a gift» to Ukraine, revival, self-
determination, fleet appropriation, occupation. 
 

Иванченко Р.П. Крымский вопрос в 
международных отношениях с середины ХХ в. В статье 
рассматриваются вопросы украинского-крымских 
отношений от древних времен до современности. В ней 
подчеркиваются давние тесные связи Крыма с украинской 
территорией и с украинским народом, с его влиянием на 
развитие крымскотатарской государственности, 
экономики, культуры, которые были обусловлены 
континентальным единством географического 
расположения. 

Основной акцент статьи сосредоточено на 
событиях истории с середины XX века, в частности во 
время Великой Отечественной войны, и до современного 
периода, когда Крымский полуостров находился в 
подчинении то России, то Украина, которой в 
крымскотатарского народа были тесные и выгодные 
экономические и политические связи. Так, после Великой 
Отечественной войны Крымская администрация начала 
добиваться подчинения Крыма украинскому 
правительству, который смог бы эффективно помогать 
крымско-татарском народу восстанавливать полностью 
разрушенную во время войны промышленность, сельское 
хозяйство, образование, культуру, санаторно-лечебную 
систему Крыма. 
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Анализируются отдельные причины ухудшения 
российско-украинских отношений по Крыму уже в 
нынешний период истории, что привело к определенным 
противостояний между независимым Украинским 
государством и Россией. 

На основании реальных исторических источников в 
статье подаются факты о восстановлении социально-
экономической и общественно-культурной жизни Крыма, 
когда с 1954 года он находился под эгидой Украинской 
государственности. Также рассматриваются проблемы 
новой насильственной оккупации Крымского полуострова 
и подчинение его Российской Федерации в современный 
период. 

Ключевые слова: татаро-ордынские походы на 
Украину, депортации, переселения, «подарок» Украине, 
возрождение, самоопределение, присвоение флота, 
оккупация. 

 
 

 

171 
  



 
УДК 930.2:003.071 
ББК 63.229(2)2 

 Половинська В.В., м. Київ 
 

ОСОБЛИВОСТІ СКАНДИНАВСЬКИХ 
ПИСЕМНИХ ТА ЕПІГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛ З 

ДАВНЬОРУСЬКОЇ ІСТОРІЇ 
 
У статті з’ясовано, що східноєвропейські сюжети 

і теми наповнюють давньоскандинавську літературу від 
самого початку поширення писемності в Скандинавії, 
тобто з XI ст. (передусім це великі зведення саг про 
норвезьких конунгів: «Гнила шкіра», «Гарна шкіра», «Коло 
земне», «Книга з Плоского острова» тощо). Особливе 
значення автором надано такому гідному довіри виду 
джерел, як скальдичні вірші, що збереглись у вигляді 
цитат у сагах та інших прозових творах XII–XIV ст. 
Також розглянуті скандинавські географічні твори та 
рунічні написи. Зроблено висновок, що в період від останніх 
десятиліть минулого століття й донині дослідниками 
русько-скандинавських відносин було створено якісно нову 
базу джерел, визначне місце серед яких належить 
давньоскандинавським джерелам, писемним та 
епіграфічним. Їх поглиблене вивчення відкрило історикам 
раніше невідомі аспекти свідчень минулого. 
Систематизація відомостей зазначених джерел 
підтверджує багатобічний і глибокий характер зв’язків 
між  Давньою (Київською) Руссю і Скандинавськими 
країнами, засвідчує їх тривалий розвиток. 

Ключові слова: Русь, Скандинавія, джерела, саги, 
скальдична поезія, рунічні написи, географічні твори. 

 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. Для отримання додаткових свідчень про 
східних слов’ян і про Русь дослідники послуговуються 
©  



Особливості скандинавських писемних та епіграфічних 
джерел з давньоруської історії 
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творами, що були створені в тих країнах по сусідству зі 
східноєвропейським регіоном, котрі здавна володіли 
писемністю. Поза тим писемні пам’ятки країн-сусідів 
Давньої (Київської) Русі є «поглядом ззовні», тоді як 
давньоруські джерела є «поглядом ізсередини». Перші 
несуть різноманітну та здебільшого унікальну інформацію 
про давньоруські суспільство й державу, що допомагає 
уточненню усталених поглядів, а також пропонує 
альтернативні шляхи в розв’язанні багатьох важливих 
проблем світової і вітчизняної історії.  

Зміцнення Давньоруської держави спонукало все 
більшу кількість народів до різноманітних контактів з нею: 
торговельних, військових, політичних, конфесійних. І чим 
інтенсивнішими ставали ці контакти, тим більше 
інформації про Русь проникало на сторінки хронік та 
анналів, листів і документів, географічних, церковних і 
літературних творів, тим ширше було коло країн і народів, 
а відповідно і писемних традицій, у яких відображені 
відомості про Русь. Насамперед варто назвати античні та 
візантійські джерела, арабську історико-географічну 
літературу і ранні латиномовні (східно-франкські, згодом 
німецькі). Східноєвропейські сюжети і теми також 
наповнюють і пам’ятки давньоскандинавської літератури 
від самого початку поширення писемності в Скандинавії, 
тобто з XI ст.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Найбільш ґрунтовним дослідженням із зазначеної теми 
лишається перевидання праці колективу авторів під 
редакцією Є. А. Мельникової [1]. Дослідниця донині 
приділяє увагу такій важливій групі скандинавських 
пам’яток як рунічні написи [16; 17], тоді як її колеги, 
зокрема Т. Н. Джаксон, продовжують студії ісландських 
саг [3] тощо. 
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Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке полягає у 
критичному розгляді тієї інформації про Русь, яку містять 
давньоскандинавські писемні джерела, та спробі її 
систематизації. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Містячи величезну кількість різноманітних і 
подекуди унікальних відомостей про Русь і Східну Європу, 
зарубіжні пам’ятки писемності постають для вчених надто 
цінним джерелом з давньоруської історії. Як зазначалося 
вище, на кінець X – початок XI ст. соціально-політична 
історія Давньої Русі відображається у скандинавських і 
німецьких джерелах. Інформацію про адміністративну й 
фіскальну системи Русі (зокрема про територіально-
політичну структуру Новгородської землі і місце в ній 
Ладоги) надають повідомлення ісландських королівських 
саг та інших скандинавських джерел. Разом з німецькими 
пам’ятками вони також містять численні відомості про 
зарубіжні шлюби руських князів і князівен, значно 
доповнюючи дані руських літописів. Згадана генеалогічна 
інформація засвідчує про широкі міжнародні зв’язки й 
активну зовнішню політику Русі й допомагає встановити 
родинні зв’язки у князівських сім’ях, тим самим 
проливаючи світло на механізми міжкняжих відносин у 
період роздробленості. 

Зарубіжні джерела роблять внесок величезної 
важливості у вивчення економічної історії Давньої Русі 
(яка, однак, у значно більшій мірі може спиратися на дані 
археології). З повідомлень арабських авторів стають 
очевидні відмінності в господарській орієнтації 
переддержавних утворень у Східній Європі. Згадані автори 
зазначають, що лише на півдні східнослов’янського ареалу 
розвинене виробниче господарство (землеробство і 
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скотарство) як економічна основа суспільства. У 
північному регіоні значно більше значення мають, за їх 
свідченнями, невиробничі форми економіки: торгівля і 
військова діяльність. Відомості про торговельну діяльність 
русів у X–XI ст. можна запозичити у візантійських і 
скандинавських джерелах. Саме за їх матеріалами 
простежується поступова регламентація зовнішньої 
торгівлі, спочатку повністю зосередженої в руках 
давньоруських великих (київських) князів; виникнення 
ранніх форм торговельних організацій і об’єднань 
(включаючи заснування торгових дворів у найважливіших 
центрах: Новгороді, Києві, Смоленську і в 
Константинополі, Сігтуні, Вісбю); упорядкування 
торговельних відносин з різними країнами через укладання 
з ними торговельних договорів. Приміром, королівські саги 
зберегли сліди договору Новгорода з Норвегією 1025–1028 
рр. Важливими є і дані про міжнародні торгові шляхи, що 
проходили через Східну Європу.  

Численні свідчення про контакти Русі з іншими 
країнами та етносами, зокрема тими, які були поряд, 
містять усі зарубіжні джерела. У них представлено 
різноманітні аспекти міжнародних зв’язків: етнічні, 
політичні, торгові, культурні і конфесійні. Однак 
повернемося до джерел власне скандинавських – зокрема, 
до давньоісландської літератури, однієї з найбагатших і 
найсвоєрідніших середньовічних європейських 
національних літератур. 

 Саме завдяки давньоісландській літературі донині 
збереглись архаїчні жанри давньогерманської поезії, майже 
зниклі в усіх інших німецьких народів (крім Англії), та 
було створено нові поетичні й прозові жанри словесності, 
що не мають аналогій. Вона також включилась у 
загальноєвропейську релігійну і світську літературну 
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творчість. При цьому, є мало давньоісландських творів, у 
яких у тій чи іншій формі не була б згадана Русь або 
сусідні з нею народи і землі, що й робить їх важливим 
джерелом з історії Давньої Русі. Узагальнивши найбільші 
пласти інформації, слід згадати такі найважливіші групи 
писемних скандинавських джерел, як скальдична поезія, 
ісландські саги і географічна література, а також радше 
епіграфічне джерело – рунічні написи. Інші тексти 
(судебники, церковна література тощо) також можуть 
містити деяку інформацію про Східнослов’янський світ, 
фіксуючи, приміром, випадки перебування власника чи 
спадкоємця майна на Русі або у Візантії. 

Скальдична поезія. Найдавніші пам’ятки 
словесності на давньоскандинавських мовах належать 
скальдичній поезії (від староісл. skald – «поет, скальд»), 
що набула поширення в Норвегії та Ісландії IX–XII ст. 
Прийнято вважати, що скальдичний вірш уже цілком 
оформився до IX ст. і до свого відмирання наприкінці XIII 
ст. не зазнав якихось істотних змін. Скальдична поезія 
спочатку передавалась усно; записані вірші збереглися 
переважно у вигляді цитат у прозових творах XII–XIV ст., 
здебільшого, сагах. Такі віршовані вставки зазвичай 
являють собою не вірші повністю, а окремі строфи, віси 
(visur). 

Основний вид скальдики – похвальна пісня: драпа 
(drapa), розбита на частини своєрідним приспівом. Вона 
може бути присвячена одній особі або роду (генеалогічна 
похвальна пісня). Іншими видами скальдичної поезії є 
сварлива пісня, нід (nid), і так звані «окремі віси» 
(lausavisur) – вірші найрізноманітнішого змісту. 

Зміст скальдичних віршів був досить обмеженим і 
зумовлювався вимогами жанру, а мета їх укладання вела до 
тенденційності у відборі фактів. Так, у драпах оспівувалися 
не всі дійсні події, а лише ті, що були покликані 
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прославити адресата. Створені за свіжими слідами 
очевидцями або сучасниками подій, похвальні пісні 
повідомляли ім’я та рід того, кого вони прославляли, 
розповідали про виграні ним битви, про його відвагу і 
щедрість. У цьому контексті згадуються імена реальних 
людей і назви конкретних місцевостей. 

Укладачами саг скальдичні вірші визнавалися 
цілком достовірним історичним джерелом і часто 
цитувалися для підтвердження розповідей. Однак до саг, 
знаних як родові, скальдика частіше потрапляла з метою 
прикрасити розповідь і розважити слухачів; як частина 
тексту вона має  розглядатися як один з елементів 
художньої структури саги. У Пролозі до «Кола земного» 
ісландський історик і політичний діяч Сноррі Стурлусон 
сформулював ставлення авторів саг до скальдичних 
віршів: «У цій книзі я велів записати стародавні оповідання 
про правителів, які були в Північних Країнах і говорили 
данською мовою, як я їх чув від мудрих людей, а також 
деякі з родоводів, як вони були мені розказані. Дещо взято 
з переліків, у яких конунги та інші знатні люди 
перераховують своїх предків, а дещо з давніх віршів і 
пісень, які виконувалися людям на забаву. Те, що 
говориться в цих піснях, які виконувалися перед самими 
правителями або їх синами, ми визнаємо за цілком 
достовірні свідчення. Ми визнаємо за правду все, що 
говориться в цих піснях про їхні походи або битви. Бо хоч 
би в скальдів у звичаї найбільше хвалити того правителя, 
перед обличчям якого вони стоять, жоден скальд не 
наважився б приписати йому такі діяння, про які всі, хто 
слухає, та й сам правитель знають, що це явна брехня і 
небилиці. Це було б насмішкою, а не похвалою... А пісні 
скальдів, як мені здається, найменше спотворені, якщо 
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вони правильно складені і розумно витлумачені» [2, с. 9–
10].  

Достовірність скальдичних віршів в очах ісландців 
XII–XIII ст. випливала з розуміння ними скальдичної поезії 
як особливого способу передачі інформації і – одночасно – 
з їхньої віри в магічну силу слова: брехливе слово – 
посягання на благополуччя того, кого хвалять. Дослідники 
більше довіряють скальдичним вставкам, аніж сагам – на їх 
погляд, скальдику можна вважати джерелом саги, якщо 
вона цитується для підтвердження наративу. Це 
пояснюється передусім тим, що важкий віршований розмір, 
своєрідний порядок слів і складна поетична мова майже 
виключали можливість спотворень, доповнень і переробок 
у процесі існування віршів в усній традиції і в момент їх 
писемної фіксації. Крім того, у скальдичних віршах 
зображуються типові ситуації і тому немає свідомого 
узагальнення фактів дійсності [1; 3, с. 79–108]. 

Близько 40 скальдичних віс, що належать 20 
скальдам IX–XII ст., повідомляють про військові і мирні 
подорожі скандинавських ярлів або конунгів у землі, що 
лежать за Балтійським морем і містять східноєвропейські 
топоніми. У вісі Халльфреда Важкого Скальда (Hallfrodr 
vandradaskald, пом. близ. 1007 р.) уперше згадано назву 
Давньої Русі – Gardar. Дружинник і скальд Олава 
Харальдссона, який побував з ним на Русі і склав кілька 
похвальних пісень на його честь («Vikingavisur», 
«Erfidrapa» тощо), Сігват Тордарсон (Sighvatr Pordarson, 
бл. 995–1045 рр.) залишив згадки про походи юного Олава 
в Східну Прибалтику, про його втечу на Русь і тамтешнє 
перебування. Арнор Скальд Ярлів (Arnorr Pordarson 
jarlaskald, народ. бл. 1012 р.) був скальдом сина Олава 
Харальдссона Магнуса і присвятив йому похвальну пісню 
(«Hrynhenda»), у якій розповідається про повернення 
Магнуса до Норвегії з Русі і про діяльність на Русі ярла 
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Рьогнвальда. У трьох строфах поеми «Rekstefja» ісландця 
Халлар-Стейна (Hallar-Steinn) мовиться про перебування 
на Русі конунга Олава Трюггвасона, що є прикладом того, 
як спогади про «східні» поїздки норвезьких конунгів 
надихали скальдів XII ст. Деякі з норвезьких конунгів, що 
відвідали Русь, теж складали скальдичні вірші: Олав 
Харальдссон присвятив вісу Інгігерд, дружині Ярослава 
Мудрого, а Харальд Суворий Правитель склав Окремі віси 
(Lausavisur) про «дівчину у Гардах», яка «не хоче 
відчувати схильність» до нього – про, можливо, Єлизавету 
Ярославну, яка пізніше вийшла заміж за нього. 

Загалом дана «східна» скальдика надає важливу 
інформацію про характер русько-скандинавських зв’язків 
XI–XII ст. і дозволяє розглядати 1010-ті роки як межу 
активності вікінгів на сході. Так, у «Колі земному» [2] з 
наведеної Сноррі 601 скальдичної строфи 23 присвячені 
подорожам на схід. Їх малу кількість можна пояснити 
(спираючись на свідоцтва саг) тим, що скандинави не 
завжди їздили сюди для грабежу і не завжди їхні поїздки 
приводили до кровопролитних битв, про що зазвичай 
складали вірші скальди. Крім того, тільки 6 строф (бл. 
25%) говорять про напад скандинавів на «східні» землі (в 
«Колі земному» загалом бл. 75% віс присвячено 
військовим подіям). Усі ці вірші належать скальдам IX – 
першої чверті XI ст., а змальовані в них події відбувалися 
не пізніше першого десятиліття XI ст. Лише одна з 23 віс 
присвячена нападу на Русь – зруйнування Альдейг’юборга 
(Ладоги) ярлом Ейріком, що датується 997 р. Основним 
об’єктом грабіжницьких походів до XI ст. в скальдичних 
віршах постають східноприбалтійські землі.  

На відміну від наведених віршів, віси, які 
стосуються першої половини XI ст., містять відомості 
тільки про Русь, що вказує на переважно мирні відносини 
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між Руссю і Скандинавією в даний час. Більше того, 
скальдична поезія, присвячена норвезьким конунгам, що 
жили на Русі, частково підтверджує, що наприкінці X – у 
першій половині XI ст. відносини Русі та скандинавських 
країн перестають бути результатом діяльності окремих 
осіб, а набувають характеру міждержавних зв’язків. 

Ісландські саги. Давньоісландське слово saga (від 
дієслова segja – «говорити») означає писемну чи усну 
прозову розповідь про якусь подію. Збірний науковий 
термін «сага» позначає декілька груп прозових майже 
винятково ісландських оповідних творів, які за межами 
Скандинавії не мають аналогій. Початком запису саг 
вважається середина XII ст., однак переважну більшість з 
них було створено і записано в другій половині XII–XIII ст. 
(збереглися саги в значно пізніших рукописах).  

Видається важливим зазначити (спираючись на 
дослідження Є.А. Мельникової, Т.Н. Джаксон і Г.В. 
Глазиріної [1]), що  в середині XIX ст. почалася тривала 
дискусія про походження і характер саги або, інакше – про 
співвідношення усної і писемної традиції у генезі саг. 
Представники теорії «вільної прози» (Фіннур Йоунссон, А. 
Хойслер, Г. Неккель, К. Лістьоль) вважали, що записам саг 
передував період високорозвиненої усної саги. Таку сагу 
вивчали напам’ять, а оповідачі саг, як і скальди, були 
напівпрофесіоналами та мали власний репертуар. Писар, 
який записував саги, мав не більше творчої свободи, ніж 
будь-який з попередніх оповідачів. Прихильники теорії 
«книжкової прози» (Е. Могк, С. Нордаль, Ейнар Олавур 
Свейнссон, видавці серії Islenzk fornrit) вважали, що сага – 
авторський твір, який створювався за законами 
літературної творчості. Вони повністю не заперечували 
використання усної традиції, але вважали, що автор збирав 
цю традицію, обробляв, організовував, пристосовував її до 
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власних цілей і створював сагу, яка носить відбиток цієї 
роботи й особистості автора. 

Згодом між прихильниками обох теорій 
встановилася рівновага, що полягала у визнанні ними 
складності і відсутності одноманітності в походженні 
різних видів саг. Праці шведського вченого Л. Льоннрута 
відкрили, що західноєвропейська середньовічна література 
також важливо вплинула на сюжетику, образність, іноді 
стиль оповіді [4; 5; 6; 7; 8]. 

Висловлюючи найпоширенішу нині точку зору, 
видатний сагознавець Т. Андерссон зазначав: «Автор 
[саги], без сумніву, міг використовувати і використовував 
писемні джерела, додаткові усні джерела, власну уяву і, 
окрім усього іншого, власні слова, але його мистецтво і, 
мабуть, межі його розповіді були задані йому традицією. 
Ідея, що надихала сагу, врешті-решт – усна» [9, р. 119].   

Нас ісландські саги цікавлять передусім як джерело 
значної за об’ємом інформації про Східну Європу і, 
зокрема, про Русь (Гарди/Гардаріки). Це відомості про 
політичні, торговельні і культурні зв’язки Русі та 
скандинавських країн. Перебування на Русі 
скандинавських купців і воїнів створювало сприятливі 
умови для перенесення інформації до Скандинавії. На 
існування усних розповідей учасників подій вказують самі 
саги. 

«І після двох зим пливе Свейн зі Швеції. А Кетіль 
залишився там, і він чув, як розповідали, що Свейн провів 
зиму в Гардах, а навесні зібрався звідти і в розпал літа 
поплив з Гардаріки, і про нього знали тільки те, що він 
поплив по річці. А Кетіль поплив до Ісландії до своїх 
родичів і залишився там назовсім і першим розповів про 
це» [10, s. 46–47]. 
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Можливо, у передачі інформації про Русь до 
Скандинавії відігравали роль і двосторонні політичні, 
економічні та культурні контакти. Однак питання про 
«постачальників» інформації про Русь до Ісландії до кінця 
не з’ясоване. Через удавану об’єктивність саг їхні 
повідомлення часто сприймаються як достовірні і широко 
залучаються в історичних дослідженнях. Тим часом 
специфіка сагової літератури робить необхідним облік в 
історичному дослідженні цілої низки факторів [11]. 

Як зазначають дослідники скандинавських джерел 
Г.В. Глазиріна, Т.Н. Джаксон і Є.А. Мельникова [1], саги 
відрізняє синтез правди і вимислу – а  розуміння того, що 
таке історична правда, в укладачів саг було 
фундаментально іншим, ніж нашого часу. Саги як 
традиційний жанр середньовічної словесності 
створювалися з найширшим використанням стереотипів, 
що, пронизуючи всю розповідь від світогляду до лексики, 
створюють особливий світ саги. Саме тому повідомлення 
саги нерідко виявляється не більш ніж сюжетним або 
стилістичним стереотипом. Однак саме виникнення 
стереотипів (насамперед ситуативних), доходять висновку 
сагознавці, передбачає наявність якоїсь історичної основи, 
що породила їх. Ще красномовніші і перспективніші для 
дослідження відхилення від стереотипних схем. На 
характері інформації саг також позначається 
тенденційність їх укладачів: і «державна» в сагах, що 
оповідають про сучасні події, і «побутова» в сагах про 
минуле, що виражається в прагненні прославити походи і 
возвеличити героя саги. Нарешті, великий хронологічний 
розрив між подіями, що описуються, і часом фіксації саг 
позначається на тому, що відомості, котрі не менше 
століття існували в усній традиції, піддавалися значній 
трансформації та літературній обробці. Це призводило до 
модернізації в сагах більш ранньої історії. 
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Саги не містять абсолютних дат, оскільки вони 

засновані на генеалогічному принципі. Хронологічно 
оповідь будується навколо життя персонажа або правління 
конунга і тому час тієї чи іншої події визначається щодо 
його народження, воцаріння, смерті тощо. Трапляється, що 
точкою відліку обрано правління королів Англії, і це дає 
змогу дослідникам точніше встановити хронологію власне 
скандинавської історії. Спроби ж датувати події відповідно 
до християнського літочислення (від Різдва Христового) 
зазвичай давали суперечливі результати. Так, автор «Саги 
про Інгвара Мандрівника» намагається поєднати обидві 
системи літочислення: «Тоді, коли Інгвар помер, пройшов 
від Різдва Христового 1041 рік, і було йому 25 років, коли 
він помер. Це було через дев’ять років після смерті конунга 
Олава Святого Харальдссона» [10, s. 30]. Властивий 
ранньому суспільству вимір часу від загальновідомої події 
(в даному випадку від смерті Олава Харальдссона, що мала 
місце 1030 р.) тут поєднано з християнським 
літочисленням, при цьому дати смерті Інгвара не 
збігаються: у першому – 1039 рік, у другому – 1041-й. 

Такі особливості саг змушують дослідників задля 
отримання адекватних історичних даних враховувати 
контекст як конкретних оповідей, так і сагової традиції в 
цілому – пам’ятаючи при цьому, що переконливості 
свідченням саг надають посилання на сучасну описуваному 
періоду скальдику. 

Географічні твори. До низки географічних творів 
належить близько 20 трактатів різного змісту. 
Найважливішу групу формують розлогі описи Землі [12; 
13; 14; 15], які покликані дати комплексну картину всього 
заселеного світу й показати в ньому місце скандинавських 
країн. Вони є майже в усіх рукописних збірках 
природничого змісту XIII–XIV ст. Таких творів чотири. З 
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різним ступенем повноти і точності вони узагальнюють як 
книжкові знання, які були запозичені з праць 
найавторитетніших письменників західноєвропейського 
середньовіччя, так і багатовікові практичні спостереження 
самих скандинавів. 

Найдавніший з них, «Опис Землі I» [13] (назву дано 
видавцем), міститься в декількох рукописах, найбільш 
ранній з яких датується бл. 1300 р. Сам текст твору 
складено в останній чверті XII ст., імовірно між 1170 і 1190 
рр. Виняткове місце в трактаті надано церковній історії 
скандинавських країн. Їх опис і відомості про них загалом 
ґрунтуються на місцевих джерелах, можливо норвезького 
походження. З ісландських саг, присвячених відкриттю і 
заселенню Гренландії («Сага про Ейріка Рудого», «Сага 
про гренландців»), були запозичені відомості про далекі 
західні межі ойкумени вікінгів. 

В «Описі Землі I» Східну Європу схарактеризовано 
дуже коротко; згадано назви чотирьох руських міст : Київ, 
Новгород, Полоцьк і Смоленськ.  

Автор іншого загального опису Землі, «Які землі 
лежать у світі» [12] (рукопис написано між 1320 і 1334 рр.), 
пропонує всеосяжний опис усього відомого світу в 
традиціях західноєвропейської хорографії. Основною 
сферою його інтересів є північ і схід Європи. Він включає у 
свій твір численні відомості про Скандинавію, Східну 
Прибалтику і Русь, невідомі в Західній Європі. 
Найдокладнішим є опис східноєвропейського регіону, у 
якому автор поєднує сучасну йому етнополітичну картину 
зі світом героїчного епосу, де діють і б’ються готи, що 
населяли Північне Причорномор’я в перші століття нашої 
ери, й орди гунів, які рвалися на захід у V ст. 

Рунічні камені є найпоширенішими пам’ятками IX–
XI ст. Це меморіальні стели, що увічнюють пам’ять про 
загиблого члена сім’ї, але не пов’язані з похованнями. У X 
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ст. була вироблена стереотипна формула меморіального 
напису, яка використовувалась аж до XII ст. Формула 
складалася з імені замовника, розпорядження встановити 
(висікти) пам’ятник, імені загиблого із зазначенням 
спорідненості з замовником. Нерідко повідомлялися 
відомості про людину,  у пам’ять про яку встановлено 
камінь, і про обставини її смерті [1; 16]. Багато написів 
містять звернення до Бога та/або Богоматері з проханням 
допомогти душі загиблого: 

«Андветт і Кар, і Геді, і Блесі, і Д’ярв спорудили цей 
камінь Гуннлейву, своєму батькові. Він був убитий на 
сході з Інгваром. Бог нехай допоможе їх душам. Я, Альрік, 
висік руни. Він міг добре вести корабель» [17, №  62]. 

Можна припустити, що рунічні пам’ятники 
замовлялися представниками знаті, великими бондами і 
багатими купцями не лише з метою зберегти пам’ять про 
загиблого родича, але й задля підтвердження своїх прав на 
успадкування його майна тощо. З XI ст. рунічне письмо 
застосовувалося також і в повсякденному житті. Як і 
давньоруські берестяні грамоти, написи рунами на 
дерев’яних стрижнях становили невід’ємний елемент 
скандинавської культури. Знахідки останніх десятиліть 
показали, що рунічна писемність була значно поширена в 
усіх верствах суспільства і нею регулярно користувалися 
купці і ремісники, ченці, прості і знатні люди. При 
розкопках середньовічної гавані міста Берген (Норвегія) 
було знайдено близько 1000 стрижнів з листами, віршами і 
любовними записками [1]. 

Цінність меморіальних рунічних написів як 
історичного джерела полягає в тому, що, по-перше, вони 
сучасні подіям, які в них згадані; по-друге, виключають 
свідоме перекручування фактів, оскільки неправильно 
переданий факт міг образити дух померлого і накликати 
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його гнів на живих. Однак труднощі в читанні текстів 
нерідко ускладнюють інтерпретацію написів, а точність їх 
датування поки що лежить у межах 3–5 десятиліть. 

Про зв’язки Русі і Скандинавії свідчать дві групи 
написів [1]. Перша налічує близько 120 пам’яток зі Швеції, 
Норвегії та Данії, у яких згадуються поїздки норманів до 
Східної Європи: до Східної та Північно-Східної 
Прибалтики, на Русь, до Візантії. Друга складається з 
написів на різноманітних предметах, виявлених переважно 
під час археологічних розкопок давньоруських поселень. 
Ці предмети були привезені зі Скандинавії або виготовлені 
скандинавами на місці. 

Рунічні написи зі скандинавських країн. За 
підрахунками дослідників серед понад 3500 написів на 
меморіальних стелах близько 120 відображають контакти зі 
Східною Європою або Візантією, перевищуючи тим самим 
у кілька разів кількість текстів, що згадували західні 
зв’язки скандинавів (Англія і Західний шлях названі в них 
усього близько 30 разів). Це кількісне розходження може 
відображати більше поширення рунічної писемності у 
Швеції, яка традиційно підтримувала тісніші зв’язки зі 
сходом, ніж Норвегія і Данія, де звичай споруджувати 
стели не був настільки поширений (хоча навіть у Данії 
кількість «прозахідних» написів менша, ніж «просхідних») 
[16, c. 273–347]. 

Вагомість згаданих написів як джерела вивчення 
русько-скандинавських відносин полягає в тому, що вони 
містять супроводжувані деякими подробицями про 
діяльність увічнених осіб вказівки про поїздки скандинавів 
на Схід, що свідчить про політичні й економічні зв’язки 
між північчю і сходом Європи, а топонімія й етнонімія 
написів проливає світло на поширення в Скандинавії знань 
про географію Східної Європи. 
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Рунічні написи на території Давньої Русі. 

Давньоруські пам’ятки рунічного письма, які містяться на 
території Давньої Русі, суттєво відрізняються від пам’яток 
зі скандинавських країн. Тут немає меморіальних стел, 
оскільки зазвичай їх встановлювали біля «родового гнізда» 
загиблого. Єдиним винятком є стела на о. Березань у гирлі 
Дніпра, на якій напис викарбувано не родичами, а 
компаньйонами з плавання до Візантії: «Грані зробив цей 
курган по Карлу, своєму товаришеві» [17, №139]. Також із 
часом змінюються географія знахідок предметів з 
рунічними написами і характер текстів. 

Територія знахідок XI століття значно ширша, ніж 
попередніх: Новгород (кістка з частиною рунічного 
алфавіту), Суздаль (форма для відливання підвіски з 
вирізаним на обідку написом) та о. Березань. Однак ці 
написи відрізняються від власне скандинавських 
(приміром, фраза на суздальській підвісці ближча 
давньоруському синтаксису, ніж скандинавському). 
Деградуючи, рунічне письмо все ж не зникає зовсім. За 
припущенням Є.А. Мельникової, воно навіть у XII ст. 
знаходить застосування в сім’ях нащадків варягів, що жили 
на околицях Давньоруської держави. Так, у Галицькому 
Звенигороді, на південному заході Русі, якийсь чоловік 
вирізає рунами на кам’яному прясельці жіноче ім’я Сігрід, 
супроводжуючи його двома хрестиками і двома рунами f 
(Феху), що символізують багатство, а на русько-
латвійському кордоні,  що контролює шлях уздовж 
Західної Двіни, хтось продряпує на кістках знаки, 
прочитати які дослідниця не вважає можливим, однак з 
упевненістю зараховує до рунічного письма [16, c. 87–272; 
1]. 

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок з цього напрямку. Можна 
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підсумувати, що в період від останніх десятиліть минулого 
століття й донині дослідниками русько-скандинавських 
відносин було створено якісно нову базу джерел, визначне 
місце серед яких належить давньоскандинавським 
джерелам, писемним та епіграфічним. Їх поглиблене 
вивчення відкрило історикам раніше невідомі аспекти 
свідчень минулого. Систематизація відомостей зазначених 
джерел підтверджує багатобічний і глибокий характер 
зв’язків між  Давньою (Київською) Руссю і 
Скандинавськими країнами, засвідчує їх тривалий 
розвиток. 
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Polovinska V.V. The features of Scandinavian written 

and epigraphic sources on the Old Rus history. In the article it 
is found that Eastern European plots and topics fill the Norse 
literature from the beginning of the spread of writing in 
Scandinavia, that is, from the XI century (firstly, great 
collections of sagas of the Norwegian kings: 'Mouldy Leather', 
'Fair Leather', 'Heimskringla', 'Flatey Book' and others). The 
author gave special importance to such credible sources as 
skaldic poems, which were cited in the sagas and other prose 
writings of XII-XIV centuries. The geographical works and 
runic inscriptions are also considered. It is concluded that in 
the period from the last decades of the last century and to this 
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day researchers of Rus-Scandinavian relations created the 
qualitatively new source database, a prominent place among 
which belongs to the Old Norse sources, written and epigraphic 
ones. Their in-depth study discovered to historians previously 
unknown aspects of the past evidence. The ordering of 
information from these sources confirms the multifaceted and 
profound ties between Old (Kiev) Rus and the Scandinavian 
countries, the evidence of their long-term development. 

Also, it is noticed that the sagas through their literary 
and artistic specifics not in all can serve as a reliable source 
for studying the history of Rus'-Scandinavian cultural relations. 
The moot questions about the „visur of joy“ by Norwegian king 
Harald Hardrada and so-called Varangian oral retellings in 
«The Primary Chronicle» are marked. The possibility of the 
acquaintance of Boyan and the author of «The Tale of Igor's 
Campaign» with the poetry of scalds is considered. The 
conclusion that the literary-folklore communication between 
Rus' and Scandinavia were not as intense as commercial and 
military-political ones  plus they have weakened over time as 
shown by «The Tale of Igor's Campaign», is made. A kind of 
exception could be Gytha Haraldsdóttir of Wessex, the wife of 
Vladimir Monomakh, with the mediation of whom the Rus' 
prince, probably, met early medieval monument «Fäder 
Larcwidas (Father's precepts)». 

In general, the article deals with political, social and 
cultural aspects of medieval relations of Eastern Slavic and 
Scandinavian worlds in the system of Baltic civilizational 
expanse within changing epochs. Primary attention is paid to 
definition of content, character, peculiarities, stages of 
development and outcomes of Rus’-Scandinavian interrelations 
over the specified chronological period. Period of XI – early 
XII centuries is the epoch of realization of prior cultural 
achievements and building of fundamentally new social and 
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political systems and structures, followed by active value 
ideological and material exchange between the Old Rus’ and 
Scandinavian states. Sociocultural approach, used by author, 
enabled to mention personal contributions to formation and 
development of Rus’-Scandinavian interrelations, as well as 
mental transformations, followed by them and reflected in 
political and religious ideas, dynasty relations, linguistic 
borrowings, in use of common fund of records while creating 
national literatures etc., and most intensively revealed in 
spreading values and norms of feudal and Christian statehood, 
bound due to its origin to Byzantine empire, throughout Rus’. 
An attempt has been made to prove, that Rus’-Scandinavian 
interrelations, being integral part of «the Baltic civilization» in 
general, were the example of mutually beneficial union of 
stadially close, but definitely sustainable cultures and societies. 

Key words: Rus, Scandinavia, resources, sagas, skaldic 
poetry, runic inscriptions, geographical works 
 

Половинская В.В. Особенности скандинавских 
письменных и эпиграфических источников по 
древнерусской истории. В статье выяснено, что 
восточноевропейские сюжеты и темы наполняют 
древнескандинавскую литературу с самого начала 
распространения письменности в Скандинавии, то есть с 
XI в. (прежде всего это большие своды саг о норвежских 
конунгах: «Гнилая кожа», «Красивая кожа», «Круг 
земной», «Книга з Плоского острова» и прочие). Особое 
значение автор придал такому достойному доверия виду 
источников, как скальдические стихи, которые 
сохранились в виде цитат в сагах и прочих прозаических 
сочинениях XII–XIV вв. Также рассмотрены скандинавские 
географические сочинения и рунические надписи. Сделан 
вывод, что в период от последних десятилетий прошлого 
века и по сей день исследователями русско-скандинавских 
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отношений была создана качественно новая база 
источников, выдающееся место среди которых 
принадлежит древнескандинавским источникам, 
письменным и эпиграфическим. Их углубленное изучение 
открыло историкам ранее неизвестные аспекты 
свидетельств прошлого. Систематизация сведений 
указанных источников подтверждает многосторонний и 
глубокий характер связей между Древней (Киевской) 
Русью и скандинавскими странами, свидетельствует об 
их длительном развитии. 

Ключевые слова: Русь, Скандинавия, источники, 
саги, скальдическая поэзия, рунические надписи, 
географические сочинения. 
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СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ МИСТЕЦЬКОГО 
НОНКОНФОРМІЗМУ 

 
У статті висвітлюються деякі особливості 

розвитку нонконформістських тенденцій  чотирьох 
континентальних локацій – Північної та Південної 
Америки, Центральної Європи, Євразії та Східної Азії. 
Вибір цих локацій зумовлено як намаганням розглянути 
барвисту палітру репрезентації явища у світовому 
мистецькому континуумі, так і бажанням представити 
різні механізми прояву нонконформізму за відмінних 
суспільно-політичних умов, виявити модель взаємин влади 
та мистецтва. Здійснено історико-культурне порівняння 
його розмаїтих проявів і розгалужень у різних частинах 
світу впродовж ХХ століття. 

Ключові слова: нонконформізм, Північна та 
Південна Америка, Центральна Європа, Євразія, Східна 
Азія. 

 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. Світ до останнього часу не знав про наявність 
українського мистецького нонконформізму, але 
представники цього напрямку знали про світ і про те, що в 
ньому відбувається – цивілізовано або не дуже, відкрито 
або підпільно, виразно або ж приховано. Тому український 
нонконформізм ніколи не був автономним від світових 
мистецьких процесів явищем. Він розвивався в колі 
самобутніх традицій європейських шкіл, які дали імпульс 
розвитку естетичним засадам мистецького 
нонконформізму в колишніх союзних республіках і країнах 
соцтабору. Але не лише європейський досвід мистецького 
©  
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нонконформізму може правити за взірець для побудови 
загальної мистецтвознавчої концепції: практика 
становлення мистецьких форм у світовій художній 
спільноті дає право розмірковувати про 
нонконформістську практику в різний аналітично-оцінний 
спосіб. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У статті 
автор спирається на дослідження зарубіжних та 
вітчизняних науковців, які прямо чи опосередковано 
торкаються проблеми взаємин художника і влади, 
репрезентують опозиційні художні тенденції та візуальні 
програми митців різних країн світу. До таких належать 
праці О. Архіпової (Білорусь), І. Барановської, А. Османіса 
(Латвія), П. Піотровського (Польща), Дж. Ендрюс, Зуй 
Шена (США), М. Колесова (АРК Крим), К. Андреєвої, А. 
Брусиловського, Ю. Герчука, І. Григулевич, Д. 
Сараб’янова, В. Хайта (Росія). 

Формулювання мети статті. Виходячи з постановки 
проблеми, метою статті є дослідити світові тенденції 
мистецького нонконформізму. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Для 
того, щоб виразніше змалювати картину унікальності саме 
українського мистецького нонконформізму, на нашу 
думку, слід вдатися до історико-культурного порівняння 
різних його проявів і розгалужень у різних частинах світу 
впродовж ХХ століття. Як моделі для такого порівняння 
обрано чотири континентальні локації: Північна Америка 
репрезентована мистецтвом Мексики, Південна – 
мистецтвом Бразилії, Центральна Європа – Польщею, 
Білоруссю, Литвою, Євразія – Росією, Східна Азія – 
Китайською Народною Республікою та Корейською 
Народно-Демократичною Республікою. Цей вибір 
зумовлено, з одного боку, намаганням подати більш 
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барвисту палітру репрезентації явища у світовому 
мистецькому континуумі, з іншого боку – бажанням 
представити різні механізми прояву нонконформізму за 
різних суспільно-політичних умов. Оскільки цей фрагмент 
не передбачає докладного розгляду мистецтва тієї чи іншої 
країни в її хронологічній послідовності й у зв’язку з 
політичними подіями, зупинімося лише на окремих явищах 
і постатях, котрі в той чи інший спосіб презентують не так 
фактологічний шар матеріалу, як дозволяють виявити 
модель взаємин влади та мистецтва. 

Як зазначає щодо 1960-х доктор мистецтвознавства 
В. Хайт (1933–2004) у класичній монографії про історію і 
сучасність бразильського мистецтва, посилаючись на 
художника і мистецтвознавця Кіріну ді Капофіоріту, «нове 
явище – контакт офіційної влади з окремими групами 
митців повністю змінює всю картину життя у світі 
мистецтва в нашій країні, вносить у неї характер 
винятковості і переваг. Це ставить у тяжке становище тих 
митців, які залишилися вірними фігуративній пластиці». 
В. Хайт підкреслює, що роботи бразильських художників-
реалістів майже перестали експонувати на міжнародних і 
місцевих виставках. Так, 1953 року в Петрополісі було 
організовано спеціальну Першу національну виставку 
абстрактного мистецтва, але й інші експозиції 1950–1960-х 
наближені до репрезентації нефігуративного малярства [19, 
c. 163]. Він також зазначає, що абстракціонізм багато в 
чому став наслідком невдоволення творчої інтелігенції 
довколишньою дійсністю та кризою офіційного реалізму, 
але незабаром був інтегрований маскультурою, з 
опозиційного та інноваційного він перетворився на 
мейнстримовий. Бразильський абстракціонізм доволі 
швидко став офіційним напрямом у мистецтві, 
підтриманий керівними колами влади, яку задовольняв 
відступ художників від предметного («соц-артівського») 

198 
 



Світові тенденції мистецького нонконформізму 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
суспільного життя та його реалій і потреб. «Для Бразилії 
впровадження абстракціонізму, відчуженого від джерел 
національного мистецтва, було також одним із проявів 
«цивілізаторства» [19, с. 163]. Для становлення 
бразильського нефігуративу характерно те, що його 
основні візуальні ідеї вперше було репрезентовано на 
бієнале у Сан-Паулу, починаючи з 1951 року, що 
кардинально відрізняло ситуацію в сучасному 
бразильському мистецтві від ситуації в СРСР, де в часи 
сталінської мистецької стагнації тривала жорстока урядова 
кампанія переслідування митців за космополітизм і 
буржуазний націоналізм. «Дуже характерно, – зазначає 
В. Хайт, – що до участі в бієнале Сан-Паулу, на відміну від 
традиційного Національного салону образотворчого 
мистецтва, де ще 30-ми роками був організований відділ 
сучасного мистецтва, почали залучати іноземних 
художників і архітекторів» [19, с. 164]. На відміну від 
радянської системи «заохочення» митців лише на шляху 
дотримання правил і настанов соцреалізму, у 
бразильському мистецтві середини ХХ століття 
відбувалась активна репрезентація окремої мистецької 
програми, спрямованої на інтеграцію загальносвітових і 
локальних тенденцій у національне мистецтво окремої 
країни. 

ОЯтже, можна стверджувати, що офіційне визнання 
мистецького нефігуративу та підтриманої державою моделі 
становлення сучасного мистецтва Бразилії, заохочення 
мистецьких практик абстракціоністського спрямування 
спрацьовувало, з одного боку, на показ демократичних 
засад існування країни світовій спільноті, з другого боку, 
на демонстрацію можливості вільного творчого вияву 
митця в контексті самої країни. Крім того, такий підхід 
зробив бразильське мистецтво оригінальним явищем серед 
світового мистецтва. Він до того ж показав потенціал 

199 
  



Л.В. Смирна 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
повнокровного існування нереалістичних форм мистецтва 
як нормативних, аксіоматичних, безперечних. «В 
абстракціонізмі безпредметність не лише метод 
зображення, але програма» [19, с. 165], причому, у 
бразильському контексті – офіційна програма. 

І все ж таки бразильський абстракціонізм, 
репрезентований, зокрема, творчістю Вілліса де Кастру, 
Антоніу Бандейри та Івана Серпи, композиції яких 
подекуди відзначалися досить жорсткою політичною 
символікою (приміром, у картині Бандейри «Кактус» 
1942 року, замість квітів на стебелині «ростуть» людські 
голови), не отримав у Бразилії справжнього визнання та 
поширення через опір доволі міцних тенденцій 
національного і традиційного мистецтва, що було 
пов’язано з мовою фігуративу. «Імовірно, надуманість, 
показна раціоналістичність цього напряму були 
внутрішньо чужими експансивному й пластичному 
національному характеру бразильців. 60-ми роками його 
вплив падає» [19, с. 167]. Далі бразильське мистецтво 
рухається до узагальнення та загострення форм через 
автентику, тактильність і декоративність, а в контексті 
реалістичного мистецтва набувають поширення місцеві 
художні традиції. 

Аналізуючи природу і сутність зміни ставлення не 
лише владних структур, але й самого народу до 
абстракціоністичних творів бразильських митців, В. Хайт 
підкреслює мотиви неправдивого психологізму або 
фізіологізму елітарно налаштованих художників, 
зазначаючи, що «всі недоліки і насильство втрачають свою 
соціальну зумовленість, перетворюючись на втілення 
одвічної порочності, тваринності людини, віддзеркалюючи 
та пробуджуючи песимістичний настрій. Тут межа між 
прогресивними й негативними тенденціями в мистецтві 
проходить не між фігуративним і нефігуративним, а 
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всередині кожного з них залежно від соціальних і творчих 
установок та спрямувань художника» [19, с. 213]. 

Ця практика розмежування фігуративу й 
нефігуративу як «позитивного» і «негативного» базується 
на концепції іспанського філософа Хосе Ортега-і-Гассета 
щодо дегуманізації мистецтва: «Нове мистецтво масам 
протиставлене, і так буде завжди. Воно за природою своєю 
приречене на неуспіх; більш того, воно антинародне. Будь-
який твір нового мистецтва автоматично викликає цікавий 
соціологічний ефект: ділить публіку на дві частини. Одна – 
вузьке коло людей – ставиться до нього прихильно, інша – 
незліченна більшість – ворожо» [15, с. 501]. Таке 
тлумачення природи і сутності сучасного мистецтва 
підводить до думки, що нонконформізм у будь-яких 
проявах – «визнаних» владою або природно невизнаних – є 
об’єктивно неминучим явищем, поза яким становлення 
нових форм мистецтва неможливе. 

Отже, практика мистецтва Бразилії середини ХХ 
століття з точки зору мистецького нонконформізму 
презентує модель «нонконформізму навспак». Загалом, 
нонконформізм припиняє бути самим собою, коли його 
визнають за можливий напрям в офіційному мистецтві, і 
через те опозицією до нього стає не владна ідеологічна 
програма (оскільки він опиняється її неодмінним 
елементом), а щось, чому раніше він «опонував», скажімо, 
– реалізм або фігуративне мистецтво. Паралеллю до цього 
спостереження може бути практика політичних виборів у 
країнах із двопартійною системою: коли до влади 
приходить колишня опозиція, попередня влада 
перетворюється на нову опозицію, і в такий ротаційний 
спосіб підтримується безперервність функціонування 
демократичних засад існування держави. Український 
мистецький нонконформізм не міг проявити себе як 
офіційний напрям через відсутність, навіть подумки, 
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можливості бути в той чи інший спосіб визнаним владою 
за такий, що може репрезентувати радянське мистецтво.  

У мексиканському мистецтві середини ХХ століття, 
на відміну від мистецтва Бразилії, мейнстримовими були 
народні традиції, що завдавали тон і кольорову гаму, і 
таким чином перетворили мексиканське мистецтво на 
світове самобутнє явище.  

Звертаючи увагу на мексиканський контекст у межах 
нашої праці, слід зазначити, що латиноамериканські 
мистецтвознавці виокремлюють у становленні народного 
мистецтва три етапи: 1) «примітивний», доісторичний, що 
триває дотепер у деяких латиноамериканських 
народностей; 2) «фольклор» – художнє ремесло та усна, 
переважно міфологічна, «література»; 3) міське народне 
мистецтво, здебільшого – музика й танці, за допомогою 
яких народ виражає те, чого уникає виражати «культурне 
мистецтво» [12, с. 130]. З огляду на таку класифікацію 
можна сказати, що мексиканське суспільство базується, 
відповідно, на традиційній та альтернативній до неї 
прогресивній глобалізаційній складових. Традиційна 
апелює до автентичної, а новітня використовує тенденції 
зовнішньої глобалізованої культури. Таке поєднання є 
характерним і для мексиканського, і для українського 
мистецького нонконформізу, адже в них відбувається 
постійна взаємна інтеграція традиції й глобалізації. 

Найвиразнішого поєднання традиційного і 
глобалізаційного складника дістало монументальне 
мистецтво Давида Альфаро Сікейроса (1896–1974), який, 
пройшовши складний шлях опозиціонера, зазнавши в 1960-
ті репресій і тюремного ув’язнення, репрезентував 
щонайцікавіший симбіоз взаємин між владою і 
художником. Йому вдалося стати лідером мексиканського 
мистецького монументалізму, показати в мистецтві, що 
навіть на офіційному рівні можна робити вдалі спроби 
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пропагування політичної боротьби за свободу засобами 
мистецтва. 

Так, виступаючи в листопаді 1966 року на відкритті 
програмного стінопису Історичного музею, Сікейрос на 
запитання щодо застосованого в розписі «опозиційного» 
червоного кольору відповів: «Колір уподібнений голосу, 
він є експресивним за своєю формою, відтак, він повинен 
відповідати темі розписів. Картина революційної теми має 
бути сповнена барв, що символізують кров, страждання, 
перемогу. Саме червоний колір підходить для вираження 
цих понять» [7, с. 195]. Характерно, що отримання 
Сікейросом Національної премії мистецтв було 
перетворено ним на політичну акцію: грошову винагороду 
(100 тисяч песо) Сікейрос повністю пожертвував у фонд 
допомоги арештованим залізничникам, котрі ще 
перебували у в’язниці за опозиційну режиму діяльність. 
1967 року Сікейросові було присуджено Міжнародну 
Ленінську премію «За зміцнення миру між народами», яку 
йому вручив письменник Борис Польовий. І цього разу 
грошову частину премії (10 тис. рублів) художник передав 
в’єтнамському народові, який потерпав від військових 
знущань США. «Я не можу поїхати до В’єтнаму, як колись 
поїхав до Іспанії бойовим офіцером. Нехай моя премія 
допомагає в’єтнамцям воювати» [7, с. 196]. Приклад 
«фінансових» вчинків Сікейроса є найорганічнішим у 
справі взаємодії художника і влади, котра постачає йому 
замовлення, далі відзначає премією, і таким чином 
«оплачує» опозиційну до себе діяльність місцевих 
опозиціонерів або американських агресорів. Це приклад 
латентної форми підтримки владою через посередництво 
офіційно визнаного художника нонконформістських 
тенденцій. 

Складність постаті Сікейроса в історії 
мексиканського і світового мистецтва полягає в тому, що 
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на словах він заперечував мистецький авангардизм, а на 
практиці всебічно використовував його форми; що в 
соціальному сенсі він поводився як офіційно визнаний 
провладний лідер, а на практиці підтримував антивладні 
рухи; що в коментарях до творчого методу він наполягав 
на реалістичності й принциповій фігуративності 
зображення, а на практиці «інтерпретував» цей фігуратив 
аж до нефігуративу, підкреслюючи новаційність власного 
художнього пошуку. «У Мексиці нині всі ми працюємо на 
державу, – писав Сікейрос, – одні це роблять 
безпосередньо, інші – опосередковано. Різниця між так 
званими «непартійними художниками» і нами полягає в 
тому, що ми свідомо використовуємо надану нам 
державою можливість, висловлюємо нашу думку, 
вимагаємо свободи творити те, що ми вважаємо за 
правильне, інколи ми перемагаємо, інколи наші картини 
«арештовують» – закривають для огляду, ми боремося далі 
і домагаємося зняття з них арешту. Ми беремо участь у 
політиці, використовуємо тактику, що відповідає моменту, 
коли створюємо наші твори і вимагаємо для нас свободи 
творчості» [7, с. 201].  

У практиці українського офіційного мистецтва також 
існували схожі тенденції підтримки визнаними владою 
художниками молодих митців та стимулювання новацій у 
їхній творчості. Народний художник СРСР Сергій 
Григор’єв оплатив творчу поїздку майбутнього народного 
художника України Миколи Стороженка на цілину і 
Кавказ; народний художник СРСР Тетяна Яблонська 
спонукала майбутніх монументалістів Аду Рибачук і 
Володимира Мельниченка на творчу подорож до ненців на 
острів Колгуєв у Північному Льодовитому океані. «Як мені 
набрид цей сіро-коричневий живопис, шахтарі і шахтарки в 
робах. Якби ви роз’їхалися на всі чотири боки і привезли б 
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щось свіже, новаторське», – казала Т. Яблонська учням 
[10]. 

Відтак, саме з періоду хрущовської «відлиги» 1960-х 
радянські науковці відмічають зміну естетичних передумов 
та основ художніх практик.  

Політичний ізоляціонізм у СРСР стимулював інтерес 
до самоідентифікації художників і спричинив рефлексії в 
царині ретроспективної художньої поетики. 1950–1960-ми 
в більшості республік СРСР сформувалось унікальне за 
національними особливостями явище «тихого 
модернізму», фундаментом якого було збереження 
митцями національної ідентичності, започаткованої 1920-
ми. Для багатьох митців органічним джерелом творчого 
висловлення було послідовне накопичення знань про 
символіку й історію національного минулого. 
Ретроархаїзаційний проективізм творчості митців-
шістдесятників спрямовувався до середньовічного 
живопису, проторенесансу, традицій народних майстрів, 
які складали баланс образного звучання митців 
Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Литви, Латвії, 
Молдови, Росії, України тощо. Митці знову відкривали 
заборонену радянською владою національно-художню 
спадщину, яку далі розвивали різні покоління художників 
1960-ми. Так, з історії литовського мистецтва було 
викреслено імена видатних, налаштованих на новаторську 
візуальну оптику митців К. Чюрльоніса, гурту «Ars», А. 
Самуоліса, М. Катілюте, М. Менчінскаса, В. Ейдукявічуса 
[17]. 

У РРФСР, починаючи з 1940-х, також загострюється 
боротьба з «формалізмом». Спекулятивно інтерпретують 
мистецтво формального експерименту, зокрема, 
антиахрровське мистецтво 1920-х; до буржуазних, тобто 
неповноцінних, митців зараховують українця К. Малевича 
та інших авангардистів [1, с. 22]. Ідейний поборник 
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соцреалізму Л. Троцький у праці «Література і революція» 
(1923) принизливо порівнював Башту III Інтернаціоналу В. 
Татліна з ярмарковим гаджетом, що нагадував йому 
дерев’яну модель храму, поміщеного у пляшку [18, с. 191]. 
Глузливим було його ставлення і до митців-авангардистів: 
«У 18-му та 19 рр. на фронтах не рідкість було зустріти 
військову частину, рух якої відкривався кінною розвідкою 
й замикався возами з артистами. Місце мистецтва взагалі – 
в обозі історичного руху» [18, с. 191]. Облогу 
«формалізму» та репресивну політику проти інтелігенції на 
практиці в 1930-ті здійснювали і лідери руху – нацистська 
Німеччина та більшовицький СРСР. Ці держави зібрали 
матеріальні «аргументи» нонконформізму та 
продемонстрували на мегавиставках «Мистецтво епохи 
матеріалізму», «Художники РСФРР за XV років» (Москва, 
1930-ті) та «Дегенеративне мистецтво» (Мюнхен, 1937) [1, 
с. 22]. Не останню роль у зміцненні нонконформістського 
руху в країнах повоєнної Центральної Європи відігравали 
політичні кризи: Угорська криза 1956 року, «Празька 
весна» 1968-го і тривалий у часі рух «Солідарність» у 
Польщі (1980–1990-ті). 

Однією з показових подій зустрічі представників 
радянської влади з явищем нереалістичного мистецтва 
стала організована Московською спілкою художників 
виставка авангардного мистецтва в Манежі, яку 1 грудня 
1962 року з урядовим почтом відвідав перший секретар ЦК 
КПРС М. Хрущов. Доктор мистецтвознавства Ю. Герчук 
згадував: «Минуло понад сорок років, і чим була “надто 
цікавою” ця виставка – сьогодні пояснити нелегко. 
Розлогий список експонатів, збережений гранками 
каталогу, дуже строкатий, не всі вони повинні були чимось 
виділятися на тлі звичайної тоді виставкової практики. І 
багато чого зараз не побачити навіть у репродукціях. А 
виставка – взагалі річ ефемерна. Розрізнені після неї твори 
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не збережуть кожний окремо тієї аури, яку створювали в 
сукупності, у просторі залу. До того ж скандал, 
влаштований тут Хрущовим за місяць після вернісажу, 
перетворив художню експозицію на подію суто політичну і 
відсік можливість повноцінних професійних публікацій 
Офіційна історія радянського образотворчого мистецтва, 
майже непорушна з часів Сталіна, коли утвердилися її 
догми, руйнувалася на очах, її потрібно було тепер 
переглянути свіжим поглядом, знову вивчити, інакше 
писати, по-іншому показувати в музеях. Інакше потрібно 
було осмислювати і традиції, які покоління, що відходить, 
залишало наступному за ним. От чому захисникам звичних 
шляхів так важливо було дискредитувати виставку» [6, с. 
44–45]. Хоч там як, але ця перша за багато десятиліть 
репрезентація російського мистецтва в розмаїтті його 
жанрових, видових та ідейних проявів виявила неабиякий 
масив і власне авангардного, і нонконформістського, і 
традиційного мистецтва, утворений винятково 
художниками з Москви. 

Перша хвиля національно орієнтованого 
нонконформізму зумовила особливу інтерпретацію 
традиції у 1960-ті, з її метафоризмом, декоративністю та 
лаконізмом виражальних засобів народного мистецтва. Це 
покоління литовських митців: А. Степонавічюс, Б. Жиліте, 
В. Калінаускас, Р. Гібавічюс, С. Красаускас, А. Савіцкас, С. 
Джяукштас, В. Гячас, І. Шважас та ін.; у Латвії: А. 
Скірутіте, А. Стяпонавічус, Д. Тарабілдене, А. Макунаіте, 
Г. Дідяліте, Е. Кучайте, А. Зігмантас, які внесли в 
мистецтво глибинні інтонації національного менталітету та 
трансформовані стародавні мотиви. Їхня стилізована 
декоративна манера відкриває спільність творчих стратегій 
з українськими митцями. Митці Грузії, Вірменії, 
Азербайджану демонструють тенденцію ретроспективізму 
з її уроками давнього настінного живопису, виваженістю та 
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значущістю давнього мистецтва, принципами розміщення 
постатей на полотні, вирівняних по висоті на іконописний 
зразок, символічним поєднанням вікових іпостасей, 
урочистістю мовби застиглою у своїй непорушності 
архітектоніки, знаменують важливість традицій регіонів. 
Поетика «традиційності» була притаманна А. Мартіросяну, 
Р. Бабаєву, А. Лутфуліну, Л. Гудіашвілі (Грузія), С. 
Мурадяну, З. Аршакуні, К. Нагапетяну (Вірменія), В. 
Наріманбекову, М. Абдулаєву, Т. Салахову (Азербайджан).  

Як зазначає дослідниця російського нонконформізму 
К. Андреєва, хитання від «західництва» (пролетарського 
інтернаціоналізму) до народництва та державництва в Росії 
відбувалися ще з 1930-х. Саме тоді з’явився глузливий 
термін, який побутував у лексиконі затятих 
«антирадянщиків»: «ізнародовать» [1, с. 58]. З’являється 
певний тип опозиції – письменники-народники та митці, 
що звернулися до відродження неоруської ідеї у творчості 
через стилізацію та «декоративність» форми. Причинами 
такої «декоративної» опозиції К. Андреєва називає процес 
хрущовської модернізації, яка спричинила територіальне 
розширення міст унаслідок міграції населення та як 
наслідок – знищення сільської місцевості. Серед митців, 
які відстоювали «неоруську ідею» у творчості, – І. 
Глазунов, О. Харитонов, О. Ситников, М. Шварцман та ін. 
Одним із переслідуваних радянським режимом митців був 
О. Харитонов, який шукав власний стиль в іконографії та 
традиціях давньоруського мистецтва. В арсеналі його 
авторського стилю було церковне гаптування перлами та 
бісером, а давньоруський іконопис і візантійське мистецтво 
він вважав фундаментальним у виробленні творчої поетики 
[5, с. 115]. Михайло Шварцман, один із лідерів 
нонконформістської хвилі в Росії, чия родина постраждала 
від сталінських репресій, за основу творчої концепції 
поклав «ієратури», від давньогрецької – «священне». 
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Працюючи над створенням власної сакральної теорії, він 
активно використовував візуальні наративи та образи 
візантійського та давньоруського мистецтва. «На основі 
візуальних мотивів Середньовіччя, збагачуючи його мову 
експериментами авангарду початку XX століття, 
Шварцман створює власний унікальний тип зображення. У 
ньому поєднуються духовне і фізичне начала. Канонічний 
образ перетікає у стан безпредметності» [5, с. 127]. Він 
називав власний авторський стайлінг «мовою третього 
тисячоліття», яка перегукувалася з пошуками українських 
митців О. Сазонова, В. Стрельникова, Л. Яструб, В. 
Маринюка, В. Макаренка, А. Антонюка, котрі зверталися 
до давніх традицій канонічного українського іконопису. 
Академік Д. Сараб’янов назвав його картини безсловесною 
молитвою, втіленою через колір і форму [16, c. 11]. Едуард 
Штейнберг – один із помітних представників російського 
нонконформізму – розвивав ретроспекцію традицій 
постімпресіонізму, символізму, а від 1970-х став 
апологетом супрематизму. Більшість його робіт пов’язана з 
метафізикою селянського побуту та «русской деревни» [5, 
c. 137]. 

Починаючи від 1970-х мистецтво союзних республік 
змінює вектор розвитку від неотрадиціоналізму до 
постмодерних арт-практик. Цьому сприяло знайомство 
митців з американським поп-артом, гіперреалізмом і 
концептуалізмом і, як наслідок, усередині арт-середовища 
зазнали змін взаємини з традицією та культурою.  

В одній із радянських республік – Латвії – митці 
починають активно експериментувати в галузі 
перформенсу, поп-арту, оп-арту, інсталяції. 1972 року в 
Інституті технічної інформації та пропаганди на Соборній 
площі в Ризі (Cathedral Square) відбулась одна з перших 
виставок альтернативного мистецтва, де були 
репрезентовані зазначені напрями сучасного мистецтва. 

209 
  



Л.В. Смирна 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Виставка називалася «Celebration» (Svetki) і відбулась у 
рамках дев’ятої молодіжної виставки. Латвійський 
мистецтвознавець Яніс Боргс назвав її «першою 
маніфестацією модернізму». Презентовані роботи були 
далекими від традиційної візуальної образності (зокрема, 
було показано експерименти в галузі абстрактної 
скульптури). Незважаючи на їхній інноваційний складник, 
який був опозиційним до традиційних скульптури та 
живопису, їх усе ж допустили до показу, оскільки ця 
презентація відбулася під дозволеним грифом «дизайн». 
Виставка проклала шлях розвитку сучасних тенденцій, які 
найбільше проявилися під час другої виставки «Латвійське 
мистецтво: Природа. Середовище. Людина» («Baba. Vide. 
Cilveks», 1984), що була закрита впродовж двох тижнів. 
Інноваційність виставки також полягала в незвичному 
місці, яке обрали за експозиційний простір [20] – це був 
собор Св. Петра (Peterbaznica) в центрі старого міста. 
Незважаючи на те, що на виставці побували тисячі 
глядачів, вона була приречена на поразку. Презентація 
сучасної інсталяції «Тайної вечері», де замість дванадцяти 
апостолів були представлені гіпсові зліпки місцевих 
митців, викликала спротив релігійної громади міста. 
Церква наклала вето на виставку, поскаржившись місцевій 
владі, котра невдовзі її закрила. Незважаючи на це, обидві 
виставки були кроком до переформатування простору для 
представлення альтернативних художніх практик у 
публічному просторі Риги [20].  

На початку 1970-х у Росії розвивається 
концептуалізм, який почав експерименти на «периферії» 
малярства й тексту. Концептуалізм не був, строго кажучи, 
напрямом. Єдність стилю була підмінена художньою 
стратегією — системою знаків, кодів і понять [23, с. 79]. Ця 
стратегія відбилась у творчості, скажімо, через 
упровадження текстового матеріалу, студіях над 
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феноменом життя радянського обивателя тощо. І. Кабаков і 
В. Пивоваров залучили естетику дитячої ілюстрації, Е. 
Булатов та І. Чуйков – досягнення вуличного плаката, а Е. 
Гороховський використовував фотографії з «родинного 
альбому» [23, с. 79]. Отже, традиція у творчості цих митців 
постала не безпосередньо, а в критичному форматі. 
Поєднання візуального образу і «пояснювального» тексту 
доводило нараційний характер російського та радянського 
мистецтва до логічного кінця. Зміна акценту з огляданням 
на читання змінило засадничу «концепцію» творчості, яка 
еволюціонувала від суто мистецького артефакту в образ-
ідею [23, с. 80]. «Московський концептуалізм» скерував 
розвиток російського мистецтва до наукового, аналітично-
концептуального підходу до творчості, випрацював власне 
художнє мовлення і теоретичну базу, хоча це не призвело 
до наукових відкриттів, однак, як і в будь-якій 
упорядкованій системі, дозволило випрацювати певну 
методологію. Ця методологія стала ключем до 
міждисциплінарного пізнання й інтерпретації тогочасної 
історії мистецтва. Скажімо, І. Кабаков трактував візуальні 
образи як еволюцію історії від абстракціонізму через 
сюрреалізм до мінімалізму. Адепти концептуалізму 
цитували класиків, але ці цитати в контексті набували 
нового значення. Методологія освоєння західного 
мистецтва розвинулась у концептуальних проектах «соц-
арту», гурту «Колективні дії», «Мухомор», які 
випрацювали власні стратегії. Так, «техніка альбому» 1970-
х поступається місцем формам, наближеним до західного 
концептуалізму – перформенсу та фотографії [23, с. 80]. 

У 1970-ті автохтонним для російського 
нонконформізму явищем стає соц-арт, який відмежовує 
мистецтво від ретротрадиціоналізму та стає соціальним 
портретом часу й історії. Його засновники В. Комар і О. 
Меламед зробили актуальним питання, що було важливим і 
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концептуальним для нонконформізму загалом. Де пролягає 
межа між мистецтвом справжнім і доктринерським? Що 
найбільше вражає митця, і що є предметом його рефлексій 
сьогодні? По суті, соц-арт провокативно розвінчував табу 
радянської дійсності, примусивши митця замислитися над 
питанням власної ідентичності та позиціонуванням себе в 
соціумі. І це мало виглядати як «травестія, зміна 
особистості, пародія, еклектика, гра, блазнювання й 
іронічна передача ознак однієї культурної системи в 
художній світ іншої» [23, с. 319]. Такі постмодерні ініціації 
соц-арту стають формою нового опору. «Заперечуючи 
культ екзистенційної справжності та утопію “реальної 
мови мистецтва”, основи інновацій окремих героїв 
першого повоєнного десятиліття, соц-арт спровокував 
вторгнення неофіційного мистецтва в табу царства мертвих 
– світ ікон і мов влади» [23, с. 322]. Сюрреалістичність 
його візій на теми світських ритуалів, колективних 
фантазій, радянських міфів, символів та атрибутів стала 
новою формою політизації мистецтва, що викривала 
справжню сутність радянської дійсності. 

Незважаючи на те, що Росія була і досі вважається 
бастіоном концептуалізму, 1970–1980-ми там також 
відбувалися пошуки у форматі «нового реалізму». Митці, 
залишаючись у межах реалістичного формотворення (втім, 
незалежного від офіційного мистецтва), плекали в 
живописі традиції західного експресіонізму або 
сюрреалізму, російського примітиву або вуличних 
театралізацій. У зв’язку з цим можна згадати фантастичні 
образи Н. Нестерової, містичних богатирів О. Ситникова та 
О. Булгакової, поетичні портрети І. Старженецької [23, с. 
82]. Московська критика назвала цей напрям 
«московською малярською школою», яка плекала традиції 
російського «сезаннізму», а саме багатої фактури образів, 
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експресивного або імпресійного трактування кольору та 
світла, що нагадувала манеру alla prima [23, с. 83]. 

На зламі 1970–1980-х «доба застою» досягла апогею. 
Сталінські репресії вже не вирували з такою силою, але 
влада почала застосовувати інші, «сучасні», форми, серед 
яких — вигнання. Радянський Союз примусово залишили 
Й. Бродський, О. Галич, Ю. Еткінд, Е. Неізвєстний, Л. 
Нуссберг, Л. Мастеркова, В. Комар, О. Меламед, О. Рабін, 
В. Кропивницька, М. Рогінський, було арештовано та 
депортовано О. Солженіцина. 

На відміну від інших країн колишнього соцтабору, 
польський авангард і концептуалізм 1960–1970-х 
відзначались аполітичним духом і відсутністю критики 
політичної ситуації в країні. Це відрізняло польське 
мистецтво від художнього контексту країн Центральної 
Європи, скажімо, Угорщини, де мистецтво свідомо 
висловлювало протест проти влади. У Чехословаччині 
митці уникали безпосередньої критики політичної ситуації, 
але після придушення радянськими військами Празької 
Весни політичні протести та репресії проти інакодумців 
посилились. Як пише польський мистецтвознавець 
П. Пьотровські, художня свобода в Польщі сприяла радше 
політичному опортунізму, ніж критиці влади, і не 
порушувала політичних питань у мистецьких акціях. 
«М’яка» тоталітарна система провокувала ситуацію 
«лагідної» критики не так режиму, як структур влади [24]. 
Отже, відносини між мистецтвом і політикою в Польщі 
значно відрізнялися від ситуацій у комуністичних країнах 
Східної та Центральної Європи. Репресивні заходи в СРСР, 
Чехословаччині, Угорщині та Східній Німеччині призвели 
до загострення конфлікту «митець–влада». У польському 
мистецтві немає аналогів російського соц-арту чи 
опозиційного чеського, угорського або східнонімецького 
андерграунду, адже з повоєнного часу там розвивалися 
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дозволені владою модерні стилістичні спрямування 
(пікторалізм, естетизм, абстракція), що були зосереджені 
на питаннях елітарності та автономії мистецтва, 
незалежності роботи митця від будь-якої політичної 
ідеології, вираження автономності образу через 
метафоричний абстракціонізм, інтерес до фактури й фарби. 
Такими були роботи Альфреда Леніци, Єжі Kуйовського, 
Ядвіги Мазіарскі, Терези Тишкевич або найвідомішого 
польського художника інформелю Тадеуша Кантора [24, с. 
89]. 

Концептуальним поглядом на події національної 
історії відзначається творчість Єржі Береша. Він звертався 
до народних традицій польської культури та історичних 
ремінісценцій, що створювали контекст опозиції його 
творчості до комуністичної дійсності в досить патетичній 
формі. Знаменною подією для мистецької Польщі стала 
його акція «Пророцтво Береша», яка мала декілька 
видозмінених презентацій («Пророцтво II», 1968–1988, 
Краків; «Пророцтво II», 1989, Чешин). Ці проекти 
апелювали до національної символіки, що означало 
перемогу народного духу над комуністичною владою. У 
першому проекті митець розмістив у галереї живе дерево 
та убрав його в кольори національного прапора (біло-
червоні), яке він зробив зі свого одягу. Це було відповіддю 
на напружену політичну ситуацію у зв’язку з польським 
повстанням студентів 1968 року та антисемітську 
кампанію, яку очолили влада й преса. Друга акція 
1989 року символізувала капітуляцію комунізму та тріумф 
соціокультурного руху «Солідарність». Цього разу в 
галереї Є. Береш встановив віз із дровами, запалив вогонь 
із газет, потім сів на стос дерев’яних брусків, зробив лук і 
біло-червону тятиву. На смолоскипі з тліючим вогнем він 
написав «справа». Потім написав на своєму тілі «пророцтва 
виконані» і поставив біло-червону крапку на свій пеніс [24, 
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с. 92]. Як зазначає мистецтвознавець П. Пьотровські, 
оголене тіло, яке є інструментом творчих презентацій 
митця, він протиставляє напівоголеним соціалістичним 
героям, які стоять перед Варшавським Палацом культури. 
Асексуальні і позбавлені еротики тіла Береша є символом 
воскресіння і, хоч як парадоксально, духовного 
відродження. Тіло завдяки містичній трансформації 
перетворюється в символіці мистецтва Береша на 
безсмертний дух. Отже, опір Береша спрямований проти 
комуністичної влади, але також і проти сучасної культури з 
її культом тіла в сексуальній політиці ідентичності. Тіло 
художника має більше містичний, ніж фізичний характер, 
але пов’язаний із жертвою, перетворенням, незалежністю й 
національною ідентичністю і, на відміну від 
постмодерністських установок, є «інструментарієм для 
духу». Католицька церква, як і комуністи, рішуче 
відкинули мистецтво Є. Береша, що апелювало до 
національних символів і духовного відродження [24, c. 93].  

Очевидним і спільним є те, що культурна політика в 
СРСР і країнах колишнього соцтабору базувалась на 
розумінні мистецтва як ідеологічної діяльності, а будь-які 
прояви естетичного вільнодумства сприймали за політичне 
протистояння режиму. Митців, які намагалися протистояти 
режиму, не погоджуючись із догматичною формою 
мистецтва, оголошували «буржуазними націоналістами», 
«формалістами», «безрідними космополітами», а їхнє 
мистецтво зараховували до антидержавної діяльності. 

Як зазначає дослідниця білоруського 
нонконформізму В. Архипова, андерграундна хвиля в 
Білорусі впродовж 1980-х перетворилася на авангардне 
мистецтво, яке розвивало необхідні для подальшого 
становлення культури риси [3]. Свідчень про білоруський 
андерграунд 1960-х залишилося дуже мало, лише деяка 
інформація, що передається з вуст у вуста від митців того 
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часу. Дехто з них працює і нині – Віталій Черноборисов, 
який тісно був пов’язаний з ленінградським 
андерграундом, Кім Хадєєв, Олексій Жданов. Про 
формування білоруського андерграунду згадує Т. 
Артимович: «Мінське арт-підпілля 1970–1990-х для мого 
покоління тривалий час існувало як легенда. Оточені 
культурною порожнечею початку середини нульових, ми 
були змушені шукати натхнення в західній культурі: перша 
хвиля білоруського Адраджэньня уже давно спала, у 
Мінську майже нічого не відбувалося, у будь-якому 
випадку, нам так здавалось, а те, що було варте уваги, 
відбувалося за кордоном (та й то – ми про це дізналися 
набагато пізніше). Складалося повне враження того, що 
білоруська культура – це… нічога няма?» [2]. 

Саме тоді в білоруському арт-середовищі формується 
новий типаж митця-універсала – вільного філософа, 
художника, індивідуаліста, дивака, людини з незвичною 
життєвою позицією та оригінальними поглядами на світ. 
Такою була творчість білоруського поета й митця Олексія 
Жданова, який поєднував гротеск, іронію, стилістичну 
суворість ті наївність образів. Про це свідчать серії його 
робіт «Мутанти» (кінець 1980-х), «Похмурий ранок» 
(1989), «Місто» (кінець 1980-х), «Землетрус» (1992), 
присвячених пошукам «міфології міста», його нічного 
ландшафту та одноманітних гротескно-наївних персонажів, 
що переходять від картини до картини. 

Опозиційною особистістю був Кім Хадєєв – 
білоруський філософ, культуролог, енциклопедист. 1948 
року його арештували за антирадянську діяльність, а 1960-
ми він пройшов через тюрми і божевільні повторно. В 
історії білоруського андерграунду він був непересічною 
особистістю, навколо нього гуртувалася творча молодь 
Мінська. Справжній дивак, акцентуйована особистість, 
Хадєєв жив в однокімнатній квартирі, де можна було 
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зустріти безліч людей: від генерала до художника-
безхатченка. У колі його спілкування були Булат 
Окуджава, Юлій Кім, Лев Аннінський, Юрій Айхенвальд. 
Як філософ Хадєєв працював над теорією двоїстості, або, 
як він це називав, «зустрічності», підкреслюючи її 
відмінність від поглядів М. Бахтіна і М. Бубера [4]. Можна 
сказати, що сам спосіб життя К. Хадєєва приваблював коло 
андерграундної творчої молоді. 

Починаючи з 1980-х, у Білорусі формується 
культурна опозиція, яка виступає проти всіх норм і правил, 
створюються незалежні об’єднання митців, проводять 
підпільні виставки тощо. Артефактами незалежних 
експозицій стають постмодерні художні практики – 
інсталяції, акції, маніфести, перформанси й хеппенінги. 
Серед найзнаковіших виставок: «Фрагмент-подія ’87» 
Ігоря і Тодора Кашкуревичів, Людмили Русової, асоціації 
«БЛО» (Артур Клинов, Валерій Песін, Віталій 
Чернобрисов, Сергій Пілат та ін.), «Перспектива» й 
«Панорама». Цього часу відбуваються також і виставки 
забороненого авангарду – «Майстерня художника» та 
«Демонстрація скарбів білоруського авангарду», які були 
організовані колекціонерами білоруського мистецтва 
Андрієм Плесановим та Олександром Івановим. У просторі 
своєї колекції вони об’єднали зразки історичного авангарду 
з обраними творами сучасників. 

На відміну від України, національні інтенції в 
мистецтві Білорусі припали на кінець 1960-х – 1970-ті. Цей 
період вважається часом появи націоналізму та 
«етнографізму» в мистецтві опозиційного до влади 
об’єднання «Погоня», одним із лідерів якого досі вважають 
опозиційного митця Олексія Марочкіна (псевдонім – Алесь 
Мара). 

Початки цього руху в мистецтві Білорусі заклали 
митець Лявон Баразна (Леонід Борозна) та його 

217 
  



Л.В. Смирна 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
однодумець, мистецтвознавець і надалі один із кандидатів 
на посаду президента Білорусі 1994-го Зянон Позняк. 
Незважаючи на переслідування і пресинг влади проти 
національних проявів, зокрема і в мистецтві, білоруські 
мистецтвознавці схильні розглядати цей рух у контексті 
розвитку «національної ідеї», поза межами 
нонконформізму [9]. Ми будемо вважати цей рух саме 
проявом білоруського нонконформізму, оскільки, як і в 
Україні, у Білорусі митці, що відстоювали національні 
пріоритети у творчості, вважалися дисидентами та 
формували ґрунтовну опозицію панівному режиму. 

Отже, в Білорусі нонконформізм розвивався за двома 
основними напрямами: неприйняття догм соціалістичного 
реалізму та системи державно-партійного керівництва в 
галузі культури і розробка в художніх творах національно-
визвольної та національно-просвітницької тематики [13], 
що свідчили про хвилю білоруського національного 
відродження впродовж 1970–1980-х. Один із лідерів цього 
руху, Лявон Баразна, художник, який працював в галузі 
декоративно-прикладного мистецтва, дослідник народної 
культури Білорусі, що сприяв збереженню історико-
культурної спадщини, загинув 1972 року за нез’ясованих 
обставин, як вважають, від рук КДБ. Митець вважається 
одним із продовжувачів другої хвилі національного 
відродження початку ХХ століття в білоруському 
мистецтві. У його творчості втілився дух національної 
тематики. Л. Баразна першим серед білоруських митців 
почав скрупульозно вивчати та відтворювати візерунки 
ткацтва з національною орнаментикою, складаючи і 
систематизуючи особливості народного костюма 
Гродненщини, Вітебщини, Мінщини, Мозирщіни, 
Брестчини [14].  

Починаючи з 1972 року загострюються відносини 
між владою і дисидентським рухом, який влада 
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кваліфікувала як «буржуазних націоналістів» та «агентів 
Заходу». Ініціативу голови КДБ Ю. Андропова підтримав 
Л. Брежнєв, який безапеляційно запропонував «рубати ці 
явища в корені, не дозволяти покидькам отруювати 
атмосферу радянського суспільства». Починається 
кампанія переслідування, судів, арештів і репресій 
стосовно творчої інтелігенції в Києві, Львові, Вільнюсі, 
Ленінграді, Новосибірську тощо. Андрій Сахаров, 
Олександр Солженіцин, Йосиф Бродський, Ярослав 
Добош, Василь Стус, Опанас Заливаха, Ярослава Музика, 
правозахисники Якір і Краснін постраждали від дій 
злочинного режиму. Як пише білоруський дослідник Л. 
Наливайко, найбільше постраждала від цих дій Україна, де 
відбувалися масові арешти з подальшим відбуттям 
покарання в таборах суворого режиму Мордовії та Уралу. 
У Мінську ситуація була напружено-спокійною, але 1972-
го сталося жорстоке вбивство художника-нонконформіста 
Лявона Баразни [14]. Влада жорсткими каральними 
заходами намагалась ізолювати інакодумців. Один зі 
способів – застосування «каральної медицини» та 
нелюдських дослідів над т. зв. «пацієнтами» психлікарень. 
Як головний художник Художнього фонду БССР 
Л. Баразна 1967 року отримує замовлення на оформлення 
Мінська до 900-річного ювілею. Проект, виконаний 
митцем, був білоруським за змістом і формою. Влада 
виступила категорично проти написів білоруською мовою 
та звинуватила митця в проявах націоналізму. Відтоді 
починається кампанія переслідування Баразни [14]. 

Перші спроби висловити протест проти 
комуністичної системи і національного гноблення митцем 
Олексієм Марочкіним починаються в роки навчання в 
Білоруській академії мистецтв, коли його роботи 
«Лісоповал» (1968) та «Смалення чорного кабана» (1970) 
стали метафорою святкування сторічного ювілею Леніна. 

219 
  



Л.В. Смирна 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1970-ми він активно співпрацював з колами опозиційно 
налаштованої молоді (М. Чарнявські, З. Пазьняка, А. 
Рязанов) і митцями, які займали чітку національно 
зорієнтовану позицію (Л. Баразна, Я. Кулик, М. Круковскі) 
[13]. 

Поступово в Білорусі формується коло митців-
однодумців, до якого входять також М. Купава, В. 
Марковець, Л. Талбузін, яких у професійних колах 
прийнято називати «етнографістами». Алесь Мара стає 
одним з учасників гурту «На Паддашку» (так називали 
майстерню Євгена Кулика в Мінську, де зазвичай 
збиралась опозиційно налаштована інтелігенція і зрештою 
виник опозиційний клуб із такою ж назвою), бере участь в 
організації неофіційних художніх виставок та активно 
розвиває нові формотворчі засоби. Мистецтвознавці 
відмічають сюрреалістичний складник його творчості та 
вплив на неї польського митця Я. Мальчевського. 
Неприйнятною для радянської влади, формалістичною 
мовою Мара прагнув висловити протест проти режиму. 
Національна історія та її героїчний канон, традиція та 
культура у творчості Мари були головними опонентами 
тоталітарному режиму БРСР. Його цикли «Видатні діячі 
історії та культури», «Перекази і легенди Білорусі», «Мої 
сучасники» стали своєрідною художньою енциклопедією 
«нерадянської» Білорусі, а деякі твори набули характеру 
символів національного руху [13]. 

Як зазначає О. Архипова, «1980-ті для білоруського 
арт-середовища – це час національної самоідентифікації. 
Пошук нових фундаментів для творчості приводив 
багатьох до традиційної народної культури. Більшість 
митців саме в цей час почала говорити білоруською мовою, 
влаштовувати творчі та етнографічні експедиції з метою 
вивчення автентичної культури» [3]. Ця ситуація була 
співзвучна багатьом республікам колишнього СРСР, 
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зокрема, Україні, де вивчення нац-арту відбувалося 
завдяки поверненню традицій усередину власної культури. 
Художнім пріоритетом митців було поєднання 
експерименту форми та філософії пошуків. Система 
художності Валерія Мартинчика, Андрія Бєлова, Віталія 
Черноборисова, Володимира Акулова будувалася на 
пріоритетах алегоризму, спонтанно-метафізичній і 
гротескно-реалістичній образності. 

Як і український нонконформізм, білоруське 
мистецтво 1980-х також перебуває у пошуках власної 
назви. Науковці називають цей період «білоруським 
авангардом» 1980-х, «поставангардом», «неофіційним», 
«андерграундним». Втім, усе це свідчить про повернення 
як до традиції, так і про пошуки нових обширів мистецької 
свободи й незалежності [3]. 

Звертаючи увагу на специфіку мистецтва 
східноазійського регіону, провідні в економічному й 
мілітаристичному сенсі країни якого презентовані 
передусім Китаєм і Південною Кореєю, тобто державами, у 
яких збережено комуністично-соціалістичний складник 
розвитку, – її слід розглядати з точки зору мистецького 
нонконформізму доволі обережно. По-перше, східна 
специфіка, базована на глибокій, незмінній упродовж 
тисячоліть мистецькій традиції, до певної міри завжди 
братиме гору в будь-якому напрямі мистецтва; по-друге, 
«соціалізм зі східним обличчям» створює ідеологічні 
передумови, технологічні умови і мистецькі засади творів 
візуального мистецтва, у яких перевага віддається розгляду 
сучасності з точки зору «вічності комунізму».  

Під час одного з інтерв’ю 1984 року тодішній 
фактичний керівник Китаю Ден Сяопін (1904–1997) 
наголошував на тому, що «основу в Китаї має становити 
соціалізм. Мільярдне населення на континенті здійснює 
соціалізм, але водночас у деяких районах країни 
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дозволяється здійснювати капіталізм. Відкриття низки міст 
на континенті, дозвіл деяким компонентам капіталізму 
проникати туди як доповнення до розвитку соціалістичної 
економіки іде на користь розвитку соціалістичних 
виробничих сил. Ідея застосувати принцип «одна держава – 
два устрої» народилася на основі наших власних, 
китайських умов. Але тепер ця ідея привертає увагу і з-за 
кордону. Про об’єднання Батьківщини мріє вся нація. І 
якщо воно не відбудеться через сто років, то відбудеться 
через тисячу» [8, c. 63]. Сталий політичний вислів, 
проголошений Ден Сяопіном після смерті Мао Цзедуна, – 
«одна держава – два устрої» – передбачає подвійну 
скерованість ідеологічних установок Китаю, з одного боку, 
на капіталістичний устрій економіки, політики, 
суспільного життя, з другого боку, – на дотримання певних 
елементів соціалістичної традиції, закладених під час 
Китайської революції 1925–1927 років. Ще 1981 року Ден 
Сяопін проголосив так звані «чотири принципи»: 
відстоювання соціалістичного шляху, відстоювання 
демократичної диктатури народу; відстоювання 
керівництва компартії; відстоювання марксизму-ленінізму, 
ідей Мао [8, с. 150]. Звісно, ці принципи з точки зору 
класичного марксизму суперечать один одному, але в тому 
і полягає «китайська специфіка», що вона весь час 
пореволюційного розвитку прагнула поєднати 
непоєднуване. Однак сполучення зазначених двох 
тенденцій – загальносвітової та «радянської» – дозволяє 
розглядати явище мистецького нонконформізму з двох 
точок зору: як «правильне», «капіталістичне», і 
«неправильне», «соціалістичне», або ж – навпаки. І в цьому 
також є китайська специфіка, котра впродовж останніх 
майже дев’яноста років дається взнаки в постійному 
«перевертні», у час від часу впроваджуваному принципі 
називати чорне білим, біле – чорним, сіре – сірішим або ж 

222 
 



Світові тенденції мистецького нонконформізму 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
не таким сірим. Так, під час китайської культурної 
революції 1966–1976 років, у межах якої під гаслами 
протидії «реставрації капіталізму», пізніше жваво 
проголошеному, і боротьби «із внутрішнім і зовнішнім 
ревізіонізмом», влучно вигаданим, здійснювалися заходи з 
дискредитації та ліквідації не лише політичної опозиції, а й 
ліволіберальної творчої інтелігенції, зокрема митців, які 
уособлювали національну специфіку китайського 
мистецтва, що трактувалося як боротьба проти феодальної 
культури на користь соціалістичній. 

Сучасні мистецтвознавці, наприклад Зуй Шен – 
директор програми китайських досліджень і професор 
азійської історії мистецтв, теорії і критики в Університеті 
Каліфорнії в Сан-Дієго, і Джулія Ф. Ендрю – професор 
історії мистецтв в Університеті штату Огайо і фахівець з 
китайського живопису і сучасного китайського мистецтва, 
у програмному каталозі виставки неофіційного 
китайського мистецтва 1974–1985 років «Процвітаючи в 
тіні» (Нью-Йорк, вересень-грудень 2011 року [21]) 
зазначали, що в контексті «китайського нонконформізму» 
працювали художники, котрі об’єднались у колективи: 
«The Wuming» («Безіменні»), «The Xingxing» («Зірки») і 
«The Caocao» («Зелене суспільство»), що стали 
авангардним рухом у постмаоїстську добу (після 
закінчення культурної революції). Представники цих 
угруповань ішли творчо різноманітними шляхами до 
особистої творчої свободи в суворих політичних умовах 
доби. 

Прикметна у своїх художніх підходах група «The 
Wuming» («Безіменні») зберегла інтерес до пейзажного 
живопису, натюрморту й аполітичного фігуративного 
малярства, камерних графічних технік (акварель, гуаш, 
туш), застосованих на недорогому папері й картоні, а 
інколи навіть на розрізаних взуттєвих коробках. 
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Представники групи «The Xingxing» («Зірки») 
досліджували історично сформовані космополітичні, 
західні напрями модернізму, всотуючи прогресивну 
стилістику початку ХХ століття Європи й Америки, 
зокрема сюрреалізм, кубізм і абстрактний експресіонізм. 
Водночас художники шанхайського гурту «The Caocao» 
(«Зелене суспільство») працювали у традиційних техніках 
чорнила і кольору на папері та спробували показати, як 
спадщина соцреалізму і національні традиції 
трансформуються за допомогою абстрактних форм 
живопису тушшю. Хоча кожний гурт сповідував власні 
підходи до мистецтва, їх об’єднувало прагнення подолати 
«гетто соцреалізму», вони начебто відкрили двері для 
авангардного руху, що почав формуватись у Китаї, і 
проклали шлях контемпорарним художникам сьогодення. 

Особливим явищем «переможної ходи» 
соціалістичних ідей у їхньому найвиразнішому утопічно-
перетвореному вигляді, доведеному до граничного 
абсурду, досі є таке державне утворення, як Корейська 
Народно-Демократична Республіка, у якій немає ознак ані 
республіканізму, ані демократії з народовладдям. Але 
мистецтво КНДР, твори якого просочуються за кордон цієї 
закритої держави, дозволяє сформувати враження про 
провідні тенденції, адже експонують переважно твори, що 
в той чи інший спосіб віддзеркалюють справжній стан 
справ у мистецтві. Прояви нонконформізму в 
північнокорейському мистецтві навряд чи можна навіть 
підозрювати через відсутність можливості вільного 
творчого виявлення, утім, оскільки мистецтво точно 
відображає не лише офіційну ідеологію, але в прихований 
спосіб і неофіційний плин життя, – підкреслити певні 
характерні особливості, що поєднують «пролетарів 
мистецтва всіх країн», може навіть за цих обмежених умов.  
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Так, у листопаді 2011 року в московському Центрі 
сучасного мистецтва «Винзавод» відбулася виставка 
мистецтва КНДР під хрестоматійно точною назвою «І під 
льодом тече вода». Кураторами виставки були виконавчий 
директор «Винзаводу» Софія Троценко та Анна Зайцева, 
які зібрали твори понад п’ятдесяти найцікавіших 
художників сучасної Північної Кореї. Відбір творів 
відбувався у Пхеньяні під пильним оком шести «наглядачів 
від мистецтва» у майстернях художників і в Палаці 
піонерів. Величезні аркуші з малюнками, виконаними в 
техніці так званого «корейського живопису» (туш, папір), 
нехитрі, трохи наївні, людяні сюжети, типові для соц-арту, 
яскрава, насичена палітра фарб, відмінна композиційна 
робота художника – ось головні технічні риси 
репрезентованих робіт. Слід зазначити, що офіційний 
соцреалізм з часом пройшов жанровий шлях від «героїчно-
епічної» стадії розвитку сюжету через пасторальність 
побутово-піднесених сцен до травматично-фізіологічної 
версії живописного офіціозу, спрямованого на 
натуралістичне відтворення військових знущань 
«американської воєнщини» над волелюбним корейським 
народом. У манері малюнка, у виборі сюжету виразно 
читається офіційна радянська школа з її високою 
ремісничою майстерністю [11]. Роботи сучасних 
північнокорейських художників несміливо, толерантно 
використовують, з одного боку, народні мотиви 
традиційного корейського мистецтва, зокрема, шитва, з 
другого – натуралізм, що наближається до тенденцій 
гіперреалізму в прийомах «сокирної пропаганди». Але ані 
в першому, ані в другому випадках специфіка власне 
корейського мистецтва не віддзеркалюється з тією 
переконливістю, з якою це відбувається, приміром, у 
розглянутих нами вище країнах Південної та Латинської 
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Америки і навіть у сусідньому з КНДР демократичному 
Китаї. 

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок з цього напрямку. Виконавши 
побіжний огляд стану взаємодії держави і мистецтва в 
різних країнах світу, переважно другої половини ХХ 
століття, можна дійти трьох головних висновків. 

Із точки зору організації художньої форми 
український мистецький нонконформізм може бути 
сміливо долучений до низки країн із колишнім 
соціалістичним вектором розвитку (країни Центральної 
Європи) з їхньою орієнтацією на локальні мистецькі 
тенденції, спрямовані на висвітлення національного 
складника та підживлювані усвідомленням осібного місця 
цього мистецтва в системі світової (принаймні 
європейської) культури. 

Суспільно-культурний складник українського 
мистецького нонконформізму за природою та сутністю 
явища об’єднує дуалізм офіційного й неофіційного 
мистецтва, при цьому йдучи різними шляхами до 
демократизації мистецтва.  

Особливим світоглядно-ідейним і до певної міри 
парадоксальним виявляється «феномен Сікейроса», тобто 
намагання митця, який, працюючи в офіціальний спосіб і в 
дозволеній творчій манері, більшою мірою служить 
неофіційним проявам мистецтва, ніж відверто 
нонконформістські художники. 
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Smyrna L.V. Global Trends of Artistic Nonconformity. 
This article highlights some of the features of nonconformist 
tendencies of four continental locations — North and South 
America, Central Europe, Eurasia and East Asia. Selecting 
these locations had been caused by an attempt to examine the 
colorful palette of representation of the phenomenon in the 
global artistic continuum, aswell asbythe intention to display 
different mechanisms of nonconformity in various socio-
political conditions, to identify the model of relationship 
between government and the arts. The historical-cultural 
comparison of its diverse manifestations and branches in 
different parts of the world during the twentieth century has 
been carried out.From the perspective of the art form 
Ukrainian art nonconformism can be easily attached to the 
artistic tendencies of some countries of the former socialist 
vector of (Central Europe) with their focus on locality, focus on 
coverage of national component and unique individuality 
system world (at least European) culture.In Eastern European 
art tradition played a leading role not only political 
circumstances and ideological system features many artists 
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desire to keep ethnic particularity as it was - despite everything 
else - in thethen existing Soviet republics: Georgia, Armenia, 
Azerbaijan, Uzbekistan, the Baltic.Socio-cultural component 
nonconformity Ukrainian artistic nature and essence of the 
phenomenon of dualism combines official and unofficial art 
while walking different paths to democratization.A particular 
ideological outlook, and somewhat paradoxically, is «Siqueiros 
phenomenon», ie attempts artist who working in Official 
manner and in a creative manner permitted, is more informal 
expressions of art than explicit nonconformist artists.Drawing 
attention to the specifics of Art East Asian region, leading to 
economic and harsh and militaristic sense the country is 
presented primarily China and South Korea, that countries, 
which preserved communist-socialist component development - 
is the problem of art nonconformity should be consider quite 
carefully. Firstly, east specificity, based on a deep, constant 
throughout the millennia artistic tradition, to some extent 
always prevails in any direction of art, and secondly, 
"socialism with oriental face" creates ideological prerequisites, 
process conditions and artistic foundations works visual arts, 
which present preferred consideration from the standpoint of 
"eternal communism." 

Keywords: nonconformity, North and South America, 
Central Europe, Eurasia, Asia. 

  
Cмирная Л.В. Мировые тенденции 

художественного нонконформизма. В статье 
рассматриваются некоторые особенности развития 
нонконформистских тенденций четырёх 
континентальных локаций – Северной и Южной Америки, 
Центральной Европы, Евразии и Восточной Азии. Выбор 
этих локаций обусловлен как попыткой рассмотреть 
красочную палитру репрезентации явления в мировом 
художественном континууме, так и желанием 
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предъявить механизмы проявления нонконформизма при 
различных общественно-политических условиях, выявить 
модель взаимоотношений власти и искусства. 
Осуществлено историко-культурное сравнение его 
разнообразных проявлений и разветвлений в разных частях 
мира на протяжении ХХ века. 

Ключевые слова: нонконформизм, Северная и 
Южная Америка, Центральная Европа, Евразия, 
Восточная Азия. 
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III. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І БЕЗПЕКОВИЙ ПРОСТІР У 
СВІТІ 

 
УДК 327(075.8) 
ББК 66.4(0),30 

Некряч А.І., м. Київ 
 

ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕКОВОГО ПРОСТОРУ – 
ЗАПОРУКА СПІВІСНУВАННЯ В 

ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ 
 
          У статті розглянуто питання пошуку світовою 
спільнотою  та українською державою ефективних 
моделей безпекового середовища, захисту суверенітету, 
територіальної цілісності в умовах геополітичного 
протистояння Заходу і Сходу, акцентується увага на 
пріоритетності політико-правових, дипломатичних 
інструментаріїв як складника безпекової парадигми, 
з’ясовано вплив на ці процеси внутрішньої і зовнішньої 
політики держав, провідних гравців політичної системи, 
проаналізовано глобальні виклики і загрози, необхідність 
захисту національних інтересів і створення моделі 
колективної безпеки, вказано на доцільність налагодження 
конструктивного співробітництва та взаємодії 
міжнародних учасників, вироблення ними спільних позицій і 
підходів з метою досягнення мирного безкризового 
співіснування. 

       Ключові слова: світова спільнота, безпека, держава, 
парадигма, геополітика, безпековий простір, внутрішні і 
зовнішні виклики, загрози, збалансована політика, 
стабільність. 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її 
зв’язок з важливими науковими та практичними 
завданнями. Складні суперечливі процеси, що 
відбуваються в міжнародній системі, а це: конфлікти, 
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конфронтація, військово-політичне протистояння, 
суперництво, боротьба за багатство і владу, ресурси всіх 
видів – потребують посиленої уваги від держав як до 
спільної, так і власної безпеки, пошуку оптимальних 
механізмів співіснування людей, захисту їхніх прав і 
свобод. Людство вступило в нову фазу свого розвитку, 
відбувся зсув у міжнародному розподілі влади, який 
кардинально відмінний від попередніх історичних етапів. 
Нині як ніколи постають питання, наскільки безпечним  
взагалі є світ, у якому живемо, і чи гарантовано нам 
можливість вільно пересуватися, задовольняти і 
реалізувати  життєві інтереси? На них  не існує 
однозначної відповіді. Її варто шукати в глибинніших 
пластах людських стосунків, процесах, що відбуваються в 
міжнародних відносинах,  світовій системі в цілому. 

Україна як складник останньої потребує 
скорегованих, нестандартних  підходів і рішень щодо 
захисту свого національного інтересу, суверенітету, 
територіальної цілісності, адже нині країна переживає 
найскладніший період державотворення, і тому безпека, 
готовність протистояти внутрішнім і зовнішнім викликам, 
повернення анексованого Криму, розв’язання конфлікту на 
Сході України – стає важливим напрямком зовнішньої 
політики, стратегічним завданням українського народу та 
вітчизняної еліти. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
пошуку ефективних механізмів безпеки як для світової 
спільноти, так і для кожної із держав, моделей 
співіснування і виживання людей вивчали багато 
зарубіжних і вітчизняних науковців, серед них: Ш.Л. 
Монтеск’є, Бжезинський Зб., Арон Р., Мандрагеля В.А., 
Полторацький О.С., Чорний В., Самойлов О.Ф., Бельська 
Т.В. та інші. 
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Так, Р. Арон у своїй праці «Мир і війна між 

націями» звертає увагу на те, що пора покласти б край ері 
недовіри й відкрити б еру безпеки. Варті уваги такі 
роздуми автора, у яких ідеться про те, щоб політичні 
утворення (держави) не прагнули ані розширювати свої 
територіальні володіння, ані побільшувати свої ресурси, 
матеріальні або людські, ані нав’язувати іншим свої 
інституції, суперничати за землю і за людей, за силу і за 
ідеї, за своє самолюбство, ані втішатися найп’янкішою з 
перемог – гординею панування [1, с. 166]. Зб. Бжезинський 
у «Великій шахівниці» наголошував на тому, що хоча 
етнічні й національні конфлікти вже не загрожують 
глобальною війною, вони таки загрожують миру  у значних 
частинах земної кулі. Тож маловірогідно, що війна стане 
старовинною в найближчому майбутньому…[3, с. 213]. 
Досить чітко Бжезинський Зб. висловився з приводу 
зовнішньополітичного курсу держав, який, за його 
словами, «должен начинаться с осознанием того, что 
«глобализация» по своей сути означает глобальную 
взаимозависимость. Взаимозависимость не гарантирует 
равного статуса или даже равной безопасности всем 
странам» [4, с. 10]. В. Мандрагеля, узагальнюючи форми, 
способи, методи, інструменти минулих і сучасних 
конфліктів, протистояння держав, інших суб`єктів 
міжнародного життя,  доходить висновку, що нині по-
справжньому відбуваються революційні зміни. Різко 
збільшилась кількість «некласичних воєн» з 
використанням стратегій так званих «непрямих» дій або 
асиметричних відповідей на вражаючу військову, 
фінансово-промислову та технологічну перевагу  
провідних країн світу. У комунікативному просторі 
з’явилися та остаточно закріпилися такі поняття, як 
«революційні війни», «інформаційні війни», «тероризм»,  
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«спеціальні операції» та інш. [9, с. 529]. До цього списку 
варто додати  ще одне поняття, яке досить часто  стало 
вживатися з початком конфлікту на Сході України, це – 
«гібридна війна». Бєльська Т.В. у своєму дисертаційному 
дослідженні «Державна політика та державне управління в 
умовах впливу глобального громадянського суспільства» 
зазначає, що «…сучасний світовий простір відзначається 
зростанням ролі громадянського суспільства у прийнятті 
важливих державних і міжнародних рішень, які  
стосуються безпосередньо формування такої державної 
політики та системи управління, яка б сприяла розвитку та 
забезпеченню безпеки суспільства і держави в цілому» [2, 
с. 1]. 

Виділення нез’ясованих раніше частин загальної 
проблеми. Незважаючи на те, що кількість 
фундаментальних праць, що стосуються вищезазначеної 
проблеми, постійно збільшується, на нашу думку, 
недостатньо вивчені нові реалії, які впливають на 
будівництво безпекового простору як у самій міжнародній 
системі, так і безпосередньо в Україні. Сучасні виклики 
потребують детального аналізу, систематизації причин і 
розуміння шляхів консолідації зусиль світової спільноти з 
метою захисту фундаментальних прав і свобод, 
напрацювання конкретних підходів для досягнення 
поставлених цілей. 

Формулювання мети статті. На основі 
проведеного аналізу, систематизації та узагальнення фактів 
довести доцільність об’єднання зусиль світової спільноти з 
метою формування безпекового мирного простору як у 
межах самої світової системи, так і в межах кожної з 
держав, запропонувати складники безпекових моделей. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Трансформаційні процеси, що відбуваються в 
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глобалізованому світі, а це: конкуренція, протистояння між 
провідними політичними гравцями, незбалансованість 
їхніх інтересів, природні й техногенні катастрофи, 
тероризм, масштабна міграція, масові виступи людей на 
захист своїх прав і свобод, екологічні проблеми, 
наркобізнес, торгівля зброєю – усе це обумовлює 
необхідність прискореними темпами шукати дієві 
механізми співробітництва і взаємодії, нагального 
проведення докорінних змін у правилах світобудування, 
пошуку ефективних механізмів побудови безпекового 
простору, який би унеможливлював подальше розгортання 
ескалації, гарантував цивілізовані підходи в розв’язанні 
сучасних суперечностей, здолав несправедливий принцип 
«сильнішого» та «рівнішого», який несе додаткові загрози 
людству.  

Сучасні процеси суттєво змінюють конструкцію 
міжнародної системи. Світ стає вразливішим, 
небезпечнішим і взаємозалежнішим  для існування. 
Посилює цю залежність «ерозія державного суверенітету». 
Держави як провідні актори політичної системи до певної 
міри втрачають свою роль гаранта індивідуальної і 
соціальної безпеки громадян, контроль за значною 
частиною міжнародних відносин, передусім це стосується 
таких  сфер, як туризм, фінанси, інформація, торгівля. 
Останні перебувають у зоні впливу т.зв. «недержавних 
акторів», до яких можна віднести транснаціональні 
корпорації, неформальні клуби, міжнародні неурядові 
організації, потужні команди менеджерів, які володіють 
значною автономією у своїх рішеннях, діяльності, здатні 
вносити корективи в міжнародні відносини, встановлюють 
відмінні від держав правила гри, залишаючись 
безконтрольними як з боку населення так і міжнародних 
правових інститутів. Це своєрідний інтерпланетарний 

238 
 



А.І. Некряч 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
істеблішмент, який володіє масштабними матеріальними і 
людськими ресурсами, використовуючи які, він 
спроможний до певної міри похитнути устої будь-якої 
держави, насамперед це стосується економічної сфери, 
реально впливати на хід подій, що стосуються політичного 
складника державного суверенітету. 

Досить важко спрогнозувати дії цих акторів, 
територію, на якій вони будуть відбуватись, і динаміку 
зростання їхніх «апетитів». Нез’ясованою залишається 
надважлива глобальна проблема: наскільки ця планетарна 
еліта зацікавлена в розбудові безпечного простору для 
людей. Практика засвідчує, що цим вона не надто 
переймається, а більшою мірою – власним збагаченням і 
статками. 

Відомо, що міжнародна система функціонує під 
дією трьох законів геополітики: протистояння таласократії  
і телулократії (морської та сухопутної стихій), синтезу 
Суші і Моря та прагнення кожної з держав посісти вигідне, 
якщо не домінуюче, положення у світовій системі. Це 
породжує відкрите або латентне змагання між Заходом і 
Сходом як великими цивілізаційними ареалами. У їхніх 
просторових межах історично сформувалися відмінні 
цінності, стандарти, ідеологія, віра, моделі співіснування. 
Проте кожний ареал не збудував оптимальну систему 
виживання, здатну повністю виключити суперництво.  

У всі часи людської історії пошуком способів 
безпечного співіснування займалися держави як основні 
інститути політичної організації суспільства. Ця проблема 
набула більшої актуальності в епоху глобалізації, 
політизації економіки, інформаційної та технологічної 
революцій, демократизації. З одного боку, ці процеси 
відкрили людству широкі можливості для розвитку, 
прогресу, процвітання, водночас зробили світову систему 
надзвичайно вразливою з точки зору тероризму, 
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застосування зброї масового знищення, інформаційних 
атак на свідомість людей. Тому формування безпекового 
простору як ніколи стає актуальним і стратегічним 
завданням як для самої системи, так і держав, незалежно 
від їхнього географічного розташування, рангу, який вони  
посідають в ієрархії міжнародної системи. Це 
продиктовано дією однієї із закономірностей міжнародного 
життя, сутність якої полягає в тому, що зниження рівня 
безпеки однієї держави автоматично понижує рівень самої 
системи. А найнебезпечнішими виявляються ті учасники, 
які відмовляються від співробітництва, порушують 
встановлені правила, загальновизнані норми і принципи 
міжнародного права. Тому побудова світового безпекового 
середовища як універсальної моделі, у якій би кожна з 
держав, її населення відчували себе захищеними – стає 
нагальною потребою для всіх суб’єктів міжнародного 
права й учасників міжнародних відносин. Назрілою є 
потреба в нових підходах, які б дозволяли не тільки 
реально аналізувати трансформаційні процеси, що 
змінюються, але й могли б виконувати роль операційних 
інструментів впливу на них з метою зниження ризиків, з 
якими зіштовхнулася міжнародна спільнота. 

Такі підходи та довгострокові зобов’язання 
учасників повинні сприяти досягненню взаємності, поваги, 
взаємопорозуміння між усіма учасниками. Відомо, що 
безпека впливає на стабільність системи. Якщо перше 
полягає у відсутності загрози як у реальному вимірі, так і 
латентних її формах, то стабільність розглядається як 
здатність компенсувати загрози в разі їх виникнення за 
рахунок власних ресурсів. Стабільність напряму залежить 
від того, наскільки міцним є запас взятих зобов’язань 
учасників, оскільки він сприяє значно легшому і 
швидшому досягненню консенсусу, компромісу  з питань, 
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з яких є розбіжності, та врегулюванню суперечностей щодо 
підходів  і тактики спільних дій. 

Розглянемо окремі моделі безпекових середовищ. 
Одна з них колективна, з огляду на яку безпекове 
середовище будується на дотриманні універсальних 
цінностей, узгодженні інтересів, формуванні спільних 
позицій. У межах цих домовленостей учасники 
відмовляються від прямого використання сили один проти  
одного і погоджуються взаємодіяти в разі виникнення 
зовнішньої загрози, спільними зусиллями вдосконалювати 
міжнародне право і загальноприйняті норми моралі.  

Індивідуальна безпека формує середовище, у якому 
кожна з держав забезпечує свій суверенітет, територіальну 
цілісність за рахунок власних ресурсів, налагоджує 
взаємовигідні добросусідські відносини із державами. 

Кооперативна безпека передбачає стримування 
агресії через створення зустрічних загроз і нанесення 
поразки тому, від кого вона надходить. Сторони прагнуть 
сприяти одна одній у випадку виникнення потенційної 
загрози.  

Кожній з вище названих форм притаманні свої 
особливості, відмінності, але найголовніше, що вони дають 
населенню відчуття впевненості, спокою за завтрашній 
день, що власне є найціннішим для кожної людини. Але чи 
можна взагалі за нинішніх умов вибудувати оптимальну 
систему захисту, яка б виключала політичне, економічне 
суперництво, конфлікти, інформаційні та технологічні 
війни? Очевидно, що для її утворення потрібна ціла низка 
відповідних умов, виконання яких може бути  ускладнено  
через різні суб’єктивні  й об’єктивні обставини, а саме: 
моральні, юридичні, інституційні, системні, ситуаційні 
умови. Так, моральні умови не передбачають  застосування 
сили при виникненні спірних питань між державами. Проте 
в реальному житті, вони порушуються, хоча це суперечить 
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основоположним принципам міжнародного права. Держави 
часто використовують саме силовий механізм для 
з’ясування своїх зовнішньополітичних питань, оскільки 
вище вже зазначалося, що в міжнародній практиці досить 
часто діє неписаний закон «сильнішого» і «рівнішого». 

Юридичні умови пов’язані з діяльністю ООН як 
універсальної організації, яка створена як Центр 
погодження дій з метою підтримки та зміцнення 
міжнародного миру і безпеки, розвитку дружніх відносин 
між державами, здійснення міжнародного співробітництва 
в політичній, економічній, гуманітарній, культурній 
сферах, заохочення і розвитку поваги до прав людини 
основних її свобод. ООН – найбільший дипломатичний 
форум, у межах якого відбуваються консультації, 
переговори між усіма акторами світової політики, її мандат 
охоплює всі сфери людських стосунків. Для реалізації 
своїх функцій ООН має потужну систему організацій, у її 
статуті містяться основні принципи співіснування, правила 
міжнародних відносин, механізми ухвалення рішень, 
розв’язання глобальних проблем, шляхи сталого розвитку 
людства, мирного розв`язання спорів, дії при виникненні 
загрози миру, порушенні миру і у випадку актів агресії.  

 Третя – інституційні умови, що охоплюють 
повноваження, якими наділена система ООН, яка включає, 
власне, саму ООН, її програмні фонди, а також 
спеціалізовані установи. Це несуча конструкція системи 
колективної безпеки. До основних інститутів ООН 
належать: Генеральна асамблея, Рада Безпеки, Економічна 
і Соціальна Ради, Міжнародний Суд, Секретаріат. Саме на 
ці структури покладено виконання функцій ООН, а це 
зміцнення міжнародного миру, пом’якшення міжнародної 
напруги, скорочення озброєння і роззброєння, повага  й 
дотримання прав  людини й основних свобод тощо.  
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Значними повноваженнями, відповідно до Статуту 
ООН, наділена Рада Безпеки, на яку покладено підтримка 
миру і безпеки, ухвалення як рекомендаційних, так і 
юридичних рішень, визначення існування загроз або акту 
агресії, запобігання ситуації, яка може призвести до  
міжнародного конфлікту,  ухвалення рішень щодо 
застосування збройної сили для припинення та ліквідації 
агресії, створення  системи регулювання озброєнь, а при 
потребі – застосування економічних санкцій проти держав, 
які несуть найбільшу загрозу членам організації. Водночас, 
незважаючи на досить широкий спектр повноважень, 
реальна ситуація у світі засвідчує, що їх виявилося замало, 
аби зупиняти конфлікти, превентивно діяти у випадках 
виникнення загрозливих ситуацій, домагатися мирним 
шляхом розв’язувати суперечності, протистояти сучасним 
викликам, використовувати ефективну систему санкцій  
стосовно тих, хто порушує встановлені правила.  

Виконання четвертої групи умов ускладнено тим, 
що учасникам не завжди вдається вибудувати такий 
гармонійний міжнародний простір, у якому б не було 
протистоянь, агресії, де б держави за власною ініціативою 
ухвалювати рішення щодо роззброєння, не нарощували 
військовий потенціал, розвивали взаємовигідні економічні 
відносини, співробітництво та враховували інтереси 
«недержавних акторів». Щодо останніх, то йдеться про 
впливові міжнародні неурядові організації, міжнародні 
фонди, транснаціональні корпорації, колективні групи 
(етнічні, релігійні групи, політичні об`єднання, виробничі 
структури, професійні спілки) тощо, які не мають статусу 
суб’єкта міжнародного права, але є складником 
глобалізованого світу і беруть участь у переформатуванні 
діючих акторів на міжнародній арені, мотивують уряди 
держав до укладання відповідних угод, формують досить 
активно громадську думку з тих чи інших проблем. 
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Світовою спільнотою вплив недержавних акторів явно 
недооцінений, хоча спільно з державами вони можуть 
виступати як партнери з точки зору формування 
безпекового середовища.  

У межах такого спільного простору, на засадах 
узгодженості інтересів, формуються цінності, які 
розділяються всіма членами об’єднання, а пріоритетним є 
принцип консенсусу, діють зрозумілі правила гри, 
виваженість спільної політики і врівноваженість учасників  
стосовно один  одного. Цей простір – універсальний шлях, 
яким має рухатися світова спільнота. Адже узгодженість 
інтересів, довгострокові державні зобов’язання і спільна 
діяльність сприяють збільшенню взаємності і 
взаємопорозуміння, при потребі звернутися за допомогою 
до іншої сторони. 

Щодо ситуаційних умов, то полягають вони в тому, 
що не всі учасники однаково розуміють поняття агресора, 
ступінь їхньої готовності  йти на ризики, терпіти втрати, 
збитки заради досягнення загальних інтересів, а також 
здатність оперативно формувати такий арсенал, який 
переважить силу потенційного агресора. 

То в чому ж важкість виконання вищезазначених 
умов? Очевидно, через те, що кожен учасник має  власні 
цілі, а це, за визначенням Р. Арона, безпека, сила, слава [ 1, 
с. 47 ], які ніколи не збігатимуться з інтересами інших 
акторів. Тоді хто ж з учасників міжнародних відносин, 
організацій готовий взяти на себе додаткові зобов’язання і 
відповідальність за формування глобального мирного 
простору, убезпечити світ від нових потрясінь, загроз, 
викликів, агресії в будь-якому регіоні. Адже нинішній 
вразливий світ як ніколи потребує захисту, оскільки 
подальше розкачування цього «людського корабля» може 
призвести до непередбачуваних наслідків. Зазначимо, що 
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виконання такого геополітичного завдання не під силу  
окремо взятій державі. Потрібні об`єднані зусилля. Тільки 
потужні міжнародні інституції, завдяки своєму статусу і 
повноваженням, можуть не тільки змінити хід історії, але й 
активізувати дії держав на пошук гнучкіших механізмів 
запобігання конфронтації, агресії, залучення всіх 
зацікавлених сторін для будівництва безпекового 
середовища, у якому б кожна людина відчувала себе 
захищеною і комфортною. До таких організацій належать: 
уже вищеназвана ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ. Незважаючи на 
досить  багатоманітну діяльність цих організацій на 
світових теренах, їхніх функцій  виявилося замало, аби 
запобігати т.зв. «новим конфліктам», «гібридним війнам», 
«терористичним атакам», безпрецедентно масовим 
потокам мігрантів. Світова спільнота потребує  
наступальної політики, використання превентивних 
методів з боку цих організацій для запобігання конфліктів, 
які виникають у різних  регіонах. Важливі функції зі 
збереження миру покладені  на Раду Безпеки ООН. Її 
рішення повинні запобігати агресії в усіх її проявах. 
Водночас, право вето, яке постійно використовує одна з 
держав, стає стримувальним фактором для оперативного  
ухвалення рішень, налагодження механізму стримувань і 
противаг. До того ж  держави, що обираються на два роки в 
Раду Безпеки ООН, також відчувають на собі тиск з боку 
інших країн і стають залежними в ухваленні рішень. Тож 
на часі перезавантаження цієї структури ООН. Їй потрібен  
гнучкіший інструментарій легітимних шляхів розв’язання 
сучасних міжнародних суперечностей. 

Зрештою, зазначимо, що значна частина сучасних 
викликів і загроз потребують вирішення не військовими 
засобами, а цивілізованими прийомами, адже війна, будь-
якого рівня і масштабу, створює значно більше проблем, 
ніж вона може їх розв’язати.  
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Виокремимо найхарактерніші групи сучасних 

викликів, які впливають на  світову систему, гальмують 
процеси формування безпекового середовища. Перша 
пов’язана з рухливістю  міжнародної системи. Держави як 
головні актори міжнародних відносин, які володіють 
монопольними правом на використання зброї і насильства, 
досить часто змінюють своє положення в ієрархії відносин. 
Подібні зміни найбільше  впливають на нових учасників, 
яким складно адаптуватися до правил у системі. 

Друга пов’язана з нарощенням економічного 
розриву між країнами, зростанням соціального 
розшарування між народами і соціальними групами. На 
узбіччя системи витісняються бідні країни. Але люди 
хочуть жити заможно і в достатку вже нині, а не у 
віддаленій перспективі.  Проте не маючи можливостей 
реалізувати ці потреби, ситуація збільшує невдоволення, 
роздратування, зростання організованої злочинності, 
тероризму, правопорушень. 

Третя група викликів є наслідком науково-технічної 
революції. Наука та її нові досягнення створюють 
механізми маніпулювання життям і свідомістю людей. 
Глобальна мережа Інтернет, ставши комунікаційним 
майданчиком для мільярдів людей, відкрила безмежні 
можливості для спілкування, обміну знаннями, 
інформацією між народами, етносами, різними групами 
соціуму, але  створила ситуацію, коли  багато  процесів усе 
більше виходять з-під контролю державних інститутів, 
національних еліт, породжуючи різноманітні форми 
залежності. Сучасні комунікації посилюють небезпеку 
нав’язування моделей розвитку без урахування культурної 
специфіки і конкретних економічних умов країн. 

Четверта група викликів пов’язана з перенаселенням 
планети, що не дозволяє міжнародним учасникам повною 
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мірою задовольняти «апетити» й інтереси. Значна частина 
населення починає перетікати в міста. А неконтрольована, 
позапланова урбанізація ламає традиційні устої та 
інфраструктуру. До того ж неможливість швидко 
адаптуватися до урбанізованого середовища накопичує 
т.зв. «підривний матеріал», який посилює насильство в 
різних його проявах, продукує  суспільні негаразди. Вище 
перераховані групи викликів  зайвий раз засвідчують 
нагальну потребу побудови безпекового середовища, у 
якому б люди мали змогу отримувати всі послуги, які їм 
потрібні для життя, і гарантовані важелі захисту своїх прав 
і свобод. 

Двадцять п’ять років незалежності стали 
справжніми випробовуваннями і для нашої держави. Вона 
чи не єдина з пострадянських республік, яка переживає 
найбільші потрясіння політичного, економічного, 
гуманітарного, військового порядку. Період становлення 
незалежності був  спрямований на розбудову інститутів 
держави та громадянського суспільства, пошук 
інтеграційної моделі, яка б адаптувала нашу країну до 
правил гри світової спільноти. Це роки підйомів і спадів, 
Помаранчевої революції та Гідності, протестів, провальних 
реформ, тотальної корумпованості чиновників, нездатності 
вітчизняної еліти оперативно реагувати на суспільні 
запити. Звісно, це далеко не повна палітра викликів, які 
мотивують необхідність докорінних змін у внутрішній і 
зовнішній політиці, перезавантаження державних 
інститутів з метою збереження територіальної цілісності, 
захисту  національного суверенітету, напрацювання 
політико-правових механізмів повернення Криму та 
розв’язання конфлікту на Сході України.  

Від часу отримання самостійності  Україна шукає 
механізми захисту національних інтересів, 
використовуючи елементи індивідуальної, колективної і 
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кооперативної моделей. Проте для нас кожна з них 
виявилася неефективною. Як наслідок, анексована 
Автономна Республіка Крим, частина території на Сході 
України. 

 Аналізуючи основні тенденції, взаємопов’язані 
явища, що проявились у процесі державобудування, можна 
виокремити декілька стратегічних помилок, яких 
допустилася вітчизняна еліта та за які нині доводиться 
платити  високу ціну. Зокрема, це її непрофесійність 
(еліти), незнання законів і закономірностей державного 
будівництва. Це призвело до того, що державні інститути, 
надцентралізована система управління виявилися не 
здатними забезпечити життєдіяльність людей, їхні права і 
свободи. Узагалі, аксіомою для кожної з держав є  
надійний захист території і кордонів. Саме вони 
найвразливіший організм держави, який засвідчує її 
могутність або ж, навпаки, слабкість. Кордони  завжди 
віддзеркалюють внутрішній стан держави з її суспільними 
процесами. Через різні об’єктивні і суб’єктивні обставини 
країна не спромоглася, відповідно до норм міжнародного 
права, узаконити демаркаційну лінію з усіма сусідніми 
державами, що врешті-решт спрацювало проти неї самої та 
послабило вітчизняний безпековий простір. Тут, очевидно, 
проігнорована ще одна закономірність міжнародного 
життя,  яка полягає в тому, що експансія здійснюється  в  
напрямі найменшого  опору.  Держави завжди  
намагатимуться  приєднати до своєї території найцінніші 
фізико-географічні елементи: берегові лінії  річок, морів, 
басейни корисних копалин – і досягати в цьому  найкращих 
результатів. Події 2014–2017 років вагоме цьому  
підтвердження.   

Важливим політичним кроком для нашої держави, у 
контексті формування безпекового середовища,  стало 
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приєднання 1994 року до Договору про  нерозповсюдження 
ядерної зброї. Поступившись статусом ядерної країни, нам  
не вдалося  вибудувати систему захисту, яка б надійно 
захищала територію, її недоторканність, аби нікому  не 
спадало на думку перекроювати встановлені кордони і 
порядки. Враховуючи, що Україна перебуває в дійсності в 
стані війни із сусідньою державою, захист національних 
інтересів, території, безпека стають ключовими 
стратегічними завданнями. Додатковим аргументом на 
користь вищезазначеного є те, що Мінські домовленості, 
Нормандський формат не працюють, не здатні зупинити 
ескалацію, що постійно нарощується, розв’язати конфлікт 
на Сході України. Нині немає реальних гарантій щодо 
повернення окупованих територій. Цілком можливо, у 
майбутньому варто повернутися до основоположного 
документа – Будапештського меморандуму 1994 року, і 
держави, які виступали  тогочасним гарантом безпеки, а це 
Росія, США, Велика Британія, а потім, Китай, Франція, 
повинні продемонструвати послідовність, виконати свою 
історичну місію, привернути увагу всієї світової спільноти 
до подій, що відбуваються в нашій державі з тим, щоб не 
склалася думка, що відмова від статусу ядерної держави 
була непродуманою стратегічною помилкою вітчизняної 
дипломатії. На нашу думку, відбутися це може при 
спільному бажанні всіх учасників меморандуму, які будуть 
готові шукати компромісні рішення, і якщо світ дійсно 
хоче співіснувати за нормами, напрацьованими впродовж 
віків, а не забаганками окремих політиків чи держав, які 
самочинно прагнуть вибудовувати правила гри 
світобудування. Важливо нині оперативно й об’єктивно 
аналізувати наявні прорахунки, яких припустилися 
інститути держави, її дипломатичні служби  і спрямувати 
їхню діяльність у річище превентивної дипломатії, 
оскільки сучасна ситуація маскує багато  реальних 
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проблем, з якими зіштовхнулася наша держава. Не зайвим 
буде мати однакове розуміння понять і категорій щодо 
того, що відбувається в країні, а саме: антитерористична 
операція, збройний конфлікт,  втручання у внутрішні 
справи іншої держави, агресія з боку сусідньої держави, 
внутрішній конфлікт, громадянська війна, зовнішня агресія 
чи справжня війна. Вітчизняній дипломатичній службі 
варто дати юридичне пояснення Мінських домовленостей – 
чи є вони міжнародно-правовим актом, який підпадає під 
юрисдикцію міжнародного права? Якщо так, то на підставі 
чого вони обов’язкові для виконання однією стороною 
конфлікту і носять рекомендаційний характер для інших 
учасників? Усвідомлюючи небезпеку, яку несе конфлікт не 
тільки для нашої держави, але і європейського континенту і 
світу в цілому, об’єктивна і неупереджена відповідь  на 
поставлені запитання дасть можливість назвати ситуацію 
на Сході України своїми іменами та визначити стороною 
конфлікту сусідню державу, яка в подальшому, відповідно 
до міжнародно-правових норм, повинна бути залучена до 
дипломатичного переговорного процесу. Немає потреби 
зайвий раз підтверджувати або спростовувати очевидні 
речі, що особливість т.зв. «нових конфліктів», а на Сході 
України саме такий конфлікт, у тому, що вони здатні 
змінювати конфігурацію, «переливатися» на значно більші 
території й охоплювати досить великі масштаби. Тому 
можна вітати рішення Гаазького суду ООН від 19 квітня 
2017 року, у якому стверджується, що Росія не спостерігач, 
а сторона переговорного процесу в конфлікті з Україною. 
Не будемо розглядати цю подію як значну перемогу 
вітчизняної дипломатії, проте вона закладає правове 
підґрунтя до врегулювання ситуації на Сході України [23]. 

Для реалізації цього завдання повинні бути 
об`єднані зусилля світової спільноти, політиків, 
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вітчизняних дипломатів, впливових діячів інститутів 
Європейського Союзу, міжнародних організацій. 
Безпековий мирний простір – це нагальна вимога часу. Він 
повинен забезпечувати гарантії невразливості державного 
суверенітету, територіальної цілісності, захищати 
населення від будь-яких посягань, почуття страху, не 
створювати умови для втручання у внутрішні справи, 
забезпечувати громадянський порядок. Іншими словами, це 
чітко окреслений простір, у якому населення відчуває себе 
захищеним у повному розумінні цього слова, може вільно 
здійснювати власні плани, задовольняти життєві інтереси і 
потреби, реалізувати власний спосіб життя. 

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок з цього напрямку. Проведений 
аналіз засвідчує, що сучасна світова система переживає 
складний трансформаційній період. Глобалізація сприяє як 
зближенню, так і розподілу інтересів різних країн, народів, 
а локальні, регіональні конфлікти, протистояння, 
неконтрольована міграція, тероризм, незбалансованість 
«апетитів» провідних політичних акторів призводить до 
порушення норм і принципів міжнародного права, робить 
систему вразливою, неконтрольованою, 
непередбачуваною. Міжнародні відносини нині, до певної 
міри, носять анархічний характер, оскільки немає 
верховної інстанції, влада якої була б загальновизнаною, а 
рішення носили обов’язковий характер і підкріплювалися 
відповідними примусовими механізмами. Тому «плюралізм 
суверенітетів» постійно зберігає сферу ризику, де кожен 
учасник ухвалює рішення, базуючись на власних 
пріоритетах і ресурсах. На тлі таких, далеко не 
партнерських відносин, формуються нові феномени 
взаємин, а співробітництво і конфлікти починають 
набувати якісно нових ознак і співдій. 
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Тому для всіх акторів світової системи залишається 

актуальним пошук політико-правових, дипломатичних 
важелів узгодження інтересів на всіх рівнях: 
регіональному, субрегіональному, національному та 
міжнародному. 

Україна, будучи невід`ємним складником цієї 
системи, потребує підтримки світової спільноти, аби 
протистояти всім викликам внутрішнього і зовнішнього 
порядку. Зважаючи на те, що незбалансованість дій 
владних інститутів, корупція і хабарництво, 
неефективність системи управління на всіх рівнях 
державної машини, що власне призвело до втрати частини 
територій на Сході України, анексії Автономної 
Республіки Крим, формування безпекового середовища для 
неї стало стратегічним завданням.  

Пріоритетами цієї стратегії виступає так звана 
«м’яка» або гнучка сила, що виключає силові методи, 
віддаючи перевагу політико-правовим, дипломатичним, 
інформаційним, технологічним інструментаріям. 
Використання таких підходів повинно захистити кожного 
громадянина від агресора, сформувати в його свідомості 
потребу взаєморозуміння, солідарної відповідальності за 
долю своєї країни, необхідності захисту її суверенітету. 

     Тому в цілому парадигма безпеки, на нашу 
думку, може включати політичний, економічний, 
дипломатичний, інформаційний, технологічний, 
екологічний і військовий  складники, серед них:  

а) політичну волю до  побудови спільними 
зусиллями територій вільних від конфліктів, протистоянь, 
недовіри, суперництва; 

б) дотримання всіма учасниками принципів 
міжнародного права, моральних норм; 
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в) розширення діалогу між учасниками з метою 
пошуку превентивних механізмів запобігання конфронтації 
та суперництва між державами, безконтрольного 
нарощування останніми  сили, залучення в цей процес 
«недержавних акторів», неформальних об`єднань, 
міжнародних клубів; 

г) взаємовигідне співробітництво і співпраця 
повинні стати пріоритетними в міжнародних відносинах, 
закласти підгрунтя для стану мирного співіснування, який 
знімає напруженість між провідними  державами, створює 
умови щодо дотримання взаємних гарантій безпеки, 
здатний захистити фундаментальні права і свободи людей, 
будівництво ефективної міжнародної системи стримувань і 
противаг, що ґрунтуватиметься на повазі націй і народів; 
д) ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ як найвпливовіші міжнародні 
інституції, у статутних зобов’язаннях яких визначена 
підтримка і зміцнення миру й безпеки, потребують 
перезавантаження з тим, щоб вони були спроможними 
протистояти сучасним викликам і загрозам, активно 
схиляти сторони до співробітництва і взаєморозуміння, 
залучаючи до цього процесу міжнародний арбітраж;  
е) наша держава, для якої статус позаблокової виявився 
неефективним у контексті убезпечення від зовнішньої 
агресії і тиску, а міжнародні зобов’язання не гарантували 
незалежність, суверенітет, недоторканність кордонів, 
повинна з урахуванням геополітичної ситуації скоригувати 
підходи щодо національної безпеки, захисту прав і свобод 
громадян. Світова практика засвідчує, що проблеми такого 
масштабу потрібно розв’язувати колективно, створюючи 
умови, коли геополітичні і геостратегічні інтереси 
учасників – безпекової спільноти не тільки збігатимуться, 
але й принципово не суперечитимуть. А з огляду на 
європейський вибір України, співробітництво з 
європейською системою безпеки, Північноатлантичним 
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Альянсом (НАТО) можуть створити надійне підґрунтя для 
подолання існуючої кризи у відносинах між сторонами 
конфлікту; 
є) враховуючи, що переговорний процес у межах Мінських 
домовленостей, Нормандського формату не дає відчутних 
результатів, не став  ефективним політико-правовим 
інструментарієм щодо розв`язання конфлікту на Сході 
України і підриває не тільки внутрішній український і 
європейський мир і безпеку, а й руйнує систему 
міжнародної безпеки, суперечить Заключному 
Гельсінському акту 1994 року, доцільно повернутися до 
основоположного документа – Будапештського 
меморандуму 1994 року. Держави (Велика  Британія, 
США, Україна, Росія, а потім, Китай і Франція), які свого 
часу виступали гарантом стабільності, територіальної 
недоторканності, зобов’язані започаткувати новий 
розширений формат переговорів з метою пошуку 
дипломатичних важелів забезпечення миру в нашій країні. 
Ключовими принципами, навколо яких має розгортатися 
дипломатична діяльність із зацікавленими сторонами, є 
деескалація і стабілізація, тому що дипломатичні засоби 
завжди були дешевшими і менш ризикованими, ніж 
застосування військової сили; 
ж) до будівництва вітчизняного безпекового простору 
повинні долучитися безпосередньо правлячий політичний і 
економічний класи, інститути  політичної системи, 
громадянського суспільств, «мультинаправлена» 
дипломатія; 
з) безпекововий простір – це не відокремлена територія, 
вона є невід’ємним складником усіх суспільних відносин. 
Це своєрідне середовище виживання, яке дає шанс людям, 
незалежно від того, які вони мають історичні корені, 
географічне місце перебування, культуру, релігію, тип 
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цивілізацій, відчути себе безпечно в повному розумінні 
цього слова і продовжити свою багатовікову ходу і 
розвиток; 
и) право на безпечне життя – це природне право, це норма 
цивілізованого світу, тому що всі надбання, багатства, 
скарби ніщо не варті порівняно з творцем історії, прогресу 
і добробуту – його величністю Людиною. 
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            Nekryach A.I. Safety space formation – guarantee of 
coexistence in globalized world. The article considers the 
question of finding models of effective security environment by 
the international community and the Ukrainian state, 
protection of sovereignty, territorial integrity under conditions 
of geopolitical confrontation between East and West, it focuses 
on the priority of political and legal as well as diplomatic 
instruments as a component of the security paradigm, the 
influence of these processes of internal and foreign policy, of 
leading players in the political system, analyzes the global 
threats and challenges, the need to protect national interests 
and creation of the model of collective security, gives the 
desirability of constructive cooperation and interaction 
between international participants, their production of common 
positions and approaches to achieve peaceful crisis-free 
coexistence. 

Difficult contradictory processes that take place in the 
international system, as follows: conflicts, confrontation, 
military-political opposition, rivalry, fight for wealth and 
power, resources of all kinds – need an increased attention 
from the states both to general and their own safety, search of 
optimal mechanisms of coexistence of people, protection of 
their rights and freedoms. Humanity entered the new phase of 
the development, a change took place in international 
distribution of power, that is cardinally different from the 
previous historical stages. Nowadays more than ever questions 
appear – how safe in general is the world we live in, do we 
have the guaranteed possibility to move freely, to satisfy and 
realize our vital interests? There is no clear answer. Is should 
be searched in deeper layers of human relations, processes that 
take place in international relations, the world system in whole. 

Globalization promotes both convergence and 
differentiation of interests of different countries, peoples, and 
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nations. While local and regional conflicts, confrontations, 
uncontrolled migration, terrorism, disbalance in the ‘appetites’ 
of the leading political actors lead to the violations of the 
international law norms and principles, make the whole system 
vulnerable, uncontrolled and unpredicted. Nowadays 
international relations are, to certain degree, of anarchistic 
character as there is no supreme authority the power of which 
should be generally acknowledged, and the decisions of which 
should be of binding character and supported by certain 
compulsory mechanisms. That is why ‘the pluralism of 
interests’ constantly presupposes certain risks where each 
participant makes decisions based on their own priorities and 
resources. In the framework of such relations, which are far 
from being cooperative, new phenomena of international 
relations are being formed while cooperation and conflicts 
acquire new qualitative characteristics. 
           Keywords: global community, safety, state, paradigm, 
geopolitics, safety space, internal and external challenges, 
threat, balanced politics, sustainability.  
            Некряч А.И. Формирование безопасного 
пространства – залог сосуществования в 
глобализованном мире. В статье рассмотрены вопросы 
поиска мировым сообществом и украинским государством 
эффективных моделей безопасности среды, защиты 
суверенитета, территориальной целостности в условиях 
геополитического противостояния Запада и Востока, 
акцентируется внимание на приоритетности политико-
правовых, дипломатических инструментариев как 
составляющей безопасности парадигмы, выяснено влияние 
на эти процессы внутренней и внешней политики 
государств, ведущих игроков политической системы, 
проанализированы глобальные вызовы и угрозы, 
необходимость защиты интересов и создание модели 
коллективной безопасности, указано на целесообразность 

261 
  



Формування безпекового простору – запорука 
співіснування в глобалізованому світі 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
налаживания конструктивного сотрудничества и 
взаимодействия международных участников, выработки 
ими общих позиций и подходов с целью достижения 
мирного бескризисного сосуществования. 

     Ключевые слова: мировое сообщество, 
безопасность, государство, парадигма, геополитика, 
пространство безопасности, внутренние и внешние 
вызовы, угрозы, сбалансированная политика, 
стабильность. 
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КРИЗА ДОВІРИ: ВІД ЛОКАЛЬНИХ ТРЕНДІВ 
ДО ГЛОБАЛЬНОЇ НЕБЕЗПЕКИ 

   
 У статті досліджується криза довіри як 

мультирівневий концепт, пов’язаний із нарощуванням 
суспільних криз у сучасних державах сталої демократії. 
Наукові розвідки, які здійснюються лише на одному з 
рівнів, обмежені розв’язанням окремих і 
вузькоспеціалізованих проблем. Проведений крос-рівневий 
аналіз дає можливість подивитися на проблему кризи 
довіри, що розглядається із урахуванням міжрівневої 
взаємодії, під новим кутом зору.  

У межах аналізу, з огляду на двовимірність 
концепту довіри, в основі якого лежать так звані 
«універсальні» або «загальнолюдські» цінності, визначено 
умови одночасного функціонування обох вимірів або 
компонентів довіри на всіх рівнях.  

Унаслідок  визначення універсальності причин, 
чинників і параметрів кризи довіри зроблено висновок, що 
розвинені  демократичні держави повинні реалізувати 
потенціал довіри, який вони мають, та екстраполювати 
його на глобальний рівень. Саме інститути сучасної 
демократії на всіх рівнях повинні показати свою перевагу в 
ефективності та гнучкості в подоланні наявних проблем і 
загроз. Головним складником цього процесу має стати 
формування нових і підвищення ефективності ключових 
інститутів, що існують, які будуть спроможні взяти на 
себе лідерство відповісти на наявні та вірогідні виклики.  

Ключові слова: суспільно-політична криза, довіра, 
недовіра, криза довіри, універсальні цінності, глобальні 
проблеми сучасності.  
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Криза довіри: від локальних трендів до глобальної 
небезпеки 

 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. Будь-яка криза являє собою гостре 
ускладення з яким-небудь процесом чи явищем у межах 
будь-якої системи, важкий стан її функціонування. У 
кризовий період система піддається впливу ззовні або з 
середини, що вимагає від неї якісно нового реагування. 
Зазвичай криза стає перехідним, а часто-густо переломним 
етапом в існуванні системи.  

Коли йдеться про суспільно-політичні кризи, то в 
їхній основі лежить країнє загострення суперечностей в 
соціально-економічній, політичній, психологічній, 
морально-етичній, духовно-культурній сферах. Беручи до 
уваги масштаб, у межах якого відбуваються сучасні 
кризові явища, можна виокремити локальний, 
регіональний і глобальний рівні.  

Щодо кризи довіри, то треба зазначити, дана криза є 
однією з основних причин і соціально-політичних засад 
виникнення криз, які притаманні суспільствам, що 
модернізуються (криз ідентичності, розподілу, участі, 
проникнення, легітимності). У цьому випадку 
розглядається локальний (державний) рівень.  

Проте основною тенденцією сьогодення і водночас 
головною небезпекою, яка екстраполюється на 
регіональний і глобальний рівні, є поширення тією чи 
іншою мірою, якщо не всіх, то деяких з вищезазначених 
криз у тій чи інший комбінації на так звані «передові» та 
розвинені держави, що виражається в зростанні популізму, 
ідейної і політичної радикалізації та суспільно-політичної 
маргіналізації. Дані обставини ставлять також під загрозу 
модернізаційний процес у країнах, що розвиваються, 
оскільки вони можуть втратити політичні, ідеологічні, 
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моральні та цивілізаційні орієнтири. Наочним прикладом 
означених тенденцій є ситуація у США, Європейському 
Союзі в цілому, деяких країнах ЄС, інших розвинених 
країнах тощо. Тому можна говорити про актуальність 
підняття проблеми кризи довіри під новим кутом зору та 
крізь призму необхідності розв’язання глобальних проблем 
сучасності, які останнім часом почали загострюватися з 
неабиякою швидкістю.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 
межах даної наукової розвідки серед досліджень, що 
являють певний інтерес, у котрих надано уваги певним 
аспектам проблеми і на які спирався автор, можна, 
зокрема, виділити праці таких дослідників, як Т. 
Супрунець, О. Кузьмук, А. Саад-Фильо, К. Ньютон.  

Формулювання мети статті. Виходячи з 
постановки проблеми, метою статті є аналіз кризи довіри, 
як феномену, що проявляється в персептивному дисбалансі 
та комунікативній дисфункції у взаємодії між 
громадянами, соціумом, суспільними, політичними 
інститутами у різній комбінації на різних рівнях, 
категорізація й універсалізація її причин, чинників і 
параметрів, а також визначення напрямів їх оптимізації.  

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Для подальшого з’ясування сутності довіри 
як багаторівневого феномену та розуміння засад, які 
лежать в основі заходів з її зміцнення, є доцільним 
зупинитися на окремих проявах конкретних криз, 
передусім, у розвинених, демократичних країнах.  

Криза легітимності. Характерні риси: немає згоди в 
суспільстві щодо політичної влади, визнання громадянами 
процесу ухвалення рішень.  

Окремі прояви: неоднозначне сприйняття 
результатів виборів у Сполучених Штатах, зокрема – 
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самими громадянами США, унаслідок чого постає питання 
про відповідність сучасної американської виборчої системи 
викликам часу щодо її спроможності об’єктивно 
відображати волевиявлення виборців.  

Щодо Європейського Союзу, то в основі даної кризи 
– криза довіри, а саме недовіра громадян ЄС до 
європейських інституцій. Це пов’язано з подальшим 
зростанням імміграції з третіх країн і з високим рівнем 
бюрократизму внутрішніх структур ЄС. Також зростає 
загроза відриву керівних органів ЄС від пересічних 
громадян. Цьому сприяє делегування багатьох функцій, які 
раніше були прерогативою національних влад, а також 
значне ускладнення самої інтеграції. Існує певна стагнація 
в інституційному розвитку ЄС. Про це свідчить відхилення 
свого часу на референдумах у Франції та Голландії проекту 
загальноєвропейської конституції. 

Усе це призвело до проявів націонал-радикалізму, 
екстремізму різних типів і зростання загального 
євроскептицизму. Унаслідок маємо Брекзит і провальний 
референдум у Голландії щодо ухвалення євроасоціації з 
Україною.  

Тому для Європейського Союзу є конче необхідною 
інституційна реформа. Проблеми зміцнення 
демократичності, прозорості й ефективності ухвалення 
рішень у розширеному ЄС потребують нагального 
розв’язання.  

Криза участі. Характерні риси: проблеми 
адекватного представлення інтересів суспільства, 
рекрутування політичних еліт.  

Окремі прояви: відбувається бюрократизація сталих 
груп тиску та інтересів, їхне злиття з органами влади й 
управління, усладнення допуску до ухвалення рішень 
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новостворених груп і можливостей здійснення впливу. 
Також починає відбуватися деяка депрофесіоналізація 
політики. Найдостойніші перестають обирати політику як 
свою професію, а вибирають інші сфери, тому що можуть 
себе проявити повною мірою. Знову це призводить до 
появи популістських політиків будь-яких спрямувань. Саме 
вони починають створювати нові умови для нових 
політиків, включаючи очільників держав, що веде до 
більшої невизначеності. Політики популістського толку 
ламають стереотипи і працюють усупереч нормам, що 
існують. Порушення правил є основною особливістю 
популізму, що може серйозно зашкодити політичній 
системі.  

У загальноєвропейському масштабі існує перекіс у 
бік виконачих органів влади. Вплив і роль Європарламенту 
є все ще доволі слабкими. До того ж вибори до 
Європарламенту не є в справжньому сенсі європейськими 
через брак сильних транснаціональних партій і наявності 
національних кількісних квот.  

Криза розподілу. Характерні риси: наявність 
проблем з розподілом матеріального добробуту, що 
призводить до надмірної соціальної диференціації та 
нерівному доступу до основних соціальних благ.  

Окреми прояви: в основі багатьох сучасних криз у 
Європейському Союзі лежить нерівномірний розподіл 
доходів. Ідеться про річний дохід на душу населення в 
різних країнах ЄС. Дана проблема загрожує соціальній 
згуртованості. Ця загроза йде з двох боків. З одного боку, 
невдоволення мають  бідніші та проблемніші країни, які 
вимагають додаткової допомоги й уваги від ЄС в особі 
його керівних органів, з другого – виникають претензії у  
багатших і стабільніших країнах, які вважають, що така 
допомога є надмірною та відбувається здебільшого за їхній 
рахунок і призводить до зниження рівня життя в цих 
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країнах. Даний факт підсилює кризу довіри і веде до 
політичних криз в окремих країнах, невдоволення 
населення власними елітами, підсилення загального 
євроскептицизму, приходу до влади популістських 
політиків, що зрештою шкодить загальноєвропейським 
інтересам. 

На цьому починають акцентувати увагу і сучасні 
європейські вчені. Зокрема, професор Лондонського 
університету Альфредо Саад-Фильо схиляється до думки, 
що громадянам, які почуваються невпевнено, не вистачає 
почуття спільності на основі економічного добробуту і 
довіри до політичної системи. Вони проектують свої надії і 
страхи на реакційні програми з опорою на «здоровий 
глузд», які мають тенденцію повернути контроль і 
збереження колишніх привілеїв, і за якими стоять «сильні» 
лідери, які можуть це «зробити»[3]. 

На його думку, поєднання проблем в економіці та 
політиці на тлі глобальної кризи може привести до 
націоналістичного авторитаризму [3].  

Криза ідентичності. Характерні риси: в основі даної 
кризи лежать три складники. Перший ґрунтується на 
підвищенні ступеня соціальної диференціації суспільства. 
При нарощуванні кризових явищ, як звичайно в 
економічному і соціокультурному аспектах, можуть 
відбуватися транформація багатьох соціальних груп, 
зростання чисельності маргінальних верств суспільства. Це 
може призводити до того, що люди, втрачаючи свій 
колишній соціальний статус, не знають, до якого 
соціального прошарку вони належать, можуть втратити 
орієнтири в усвідомленні власних інтересів. Другий 
складник характеризується конфліктом між етнічною і 
загальнонаціональною належностями. Третій заснований 
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ґрунтується на вимогах національного або територіального 
самовизначення суспільства та держави, що пов’язано з 
геополітичним і цивілізаційним вибором у межах набуття 
певної макрорегіональної ідентичності.  

Окремі прояви: протягом певного часу вважалося, 
що в розвинених країн, зокрема таких, як США, Канада і 
країни Євросоюзу, працюють механізми так званого 
«плавильного котла», у межах якого соціально-культурні, 
етнічні, релігійні відмінності нових іммігрантів 
розчиняються у внутрішньому культурному просторі даних 
країн і, отже, про кризу ідентичності не йдеться. Проте в 
даному аспекті варто зробити деякі застереження.  

По-перше, ознаки кризи ідентичності можна знайти 
навіть у Канаді, хоча б тому, що вона має у своєму складі 
франкомовну провінцію Квебек, у якій відбулось уже два 
референдуми  1980 і 1995 роками щодо отримання цією 
провінцією незалежності від Канади.  

По-друге, останнім часом спостерігається 
неспроможність «плавильного котла» виконувати свою 
функцію, тобто абсорбувати достатню кількість 
іммігрантів без наслідків для традиційного культурного 
простору зазначених країн. Найчіткіше це простежується  в 
країнах з найвищим імміграційним потоком, серед них 
США, Німеччина, Франція, Велика Британія. Також 
проблеми ідентичності не дали змогу Європейському 
Союзу свого часу прийняти єдину Європейську 
конституцію, в основу якої мало бути покладено спільне 
християнське коріння. Саме даний аспект виявився одним 
із чинників, які стали каменем спотикання в 
конституційному процесі. Існування багатоконфесійної 
Європи й особливо ісламського фактора підіймає питання 
ідентичності в окремих європейських країнах і в 
загальноєвропейському контексті. Дисбаланс полягає в 
надмірній толерантності з боку країни-реципієнта до нових 
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іммігрантів і нетолерантності з їхнього боку. Усе це 
підсилюється проблемою тероризму. 

Дані аспекти тягнуть за собою ланцюгову реакцію 
зростання недовіри на всіх рівнях. Спочатку недовіра 
корінних жителів до іммігрантів, потім до місцевих і 
національних політиків, що призводить до зростання 
популярності ультраправих і  популістських політиків, 
причому іноді в одній особі, а потім їхній прихід до влади. 
Наступним кроком стає прийняття жорсткішої 
імміграційної політики, аж до заборони на в’їзд громадян 
окремих третьїх країн. У свою чергу це веде до 
непорозуміння та поглиблення недовіри між країнами-
реципієнтами та країнами третього світу на 
міждержавному рівні. Класичним прикладом цього стала 
тимчасова заборона новим президентом США Дональдом 
Трампом в’їзду до країни громадян декількох країн з 
переважно мусульманським населенням.  

Як було зазначено у звіті Мюнхенської безпекової 
конференції (лютий  2017 року), популісти є експертами в 
політиці агітації, утворюючи «вісь страху» в західному 
світі, яка експлуатує невпевненість і невдоволення 
електорату, часто через перекручування фактів або 
поширення відвертої брехні, що говорить про 
упередженість їхніх прихильників. І вони можуть навіть не 
бути покарані виборцями за не пропонування жодних 
рішень. Коли брехня робить політичну систему 
недієздатною, її погані результати можуть спричинити 
відчуження і відсутність довіри до інститутів, які 
наближують настання епохи «пост правди». Крім того, 
культура «пост правди» робить кампанії дезінформації  
вірогіднішими і підриває самі основи цивілізованих 
дискусій, від яких залежать ліберальні демократії. За всіма 
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небезпеками для демократії, це також має дуже чіткий 
безпековий вимір: якщо політики, приміром, говорять 
неправду, демонстративно відступаються від власних 
раніше сказаних слів і раніше заявлених позицій і при 
цьому допускають, що брехня є просто «альтернативними 
фактами», то хіба можуть громадяни і союзники їм 
довіряти з питань національної безпеки [5]? 

Отже, стає очевидним вазаємозв’язок між 
недовірою до національних урядів та установ, тобто на 
локальному рівні, і недовірою на регіональному та 
глобальному рівнях. Це пов’язано з кризовими явищами та 
проблемами, з якими зіштовхуються сучасні демократичні 
держави, із загальними проблемами розвитку західної 
цивілізації в цілому та її взаємодії з рештою світу.  

Дані проблеми обумовлюються характерними 
рисами сучасного етапу розвитку світової цивілізації: 

- людство вступило в тривалий період 
підвищеної нестабільності і гострих конфліктів, які 
загрожують кривавими війнами та миру і безпеці на всій 
планеті; 

- через низку причин тривалої дії у світі 
набирає сили екстремізм, крайнім виразом якого є 
міжнародний тероризм, безпрецедентний за своїми 
масштабами, організованістю, жорстокістю і вживаними 
засобами. При цьому  від терористичних акцій не є 
застрахованою жодна держава; 

- рушійною силою в нову епоху знову стають 
націоналізм і релігія, які заповнюють ідейний вакуум, що 
виник унаслідок дискредитації політичних ідеологій ХХ 
століття. Через  свій ірраціональний характер обидві ці 
форми суспільної свідомості містять у собі великий 
потенціал агресивності й радикалізму; 

- після завершення біполярного протистояння 
на перший план вийшли інші лінії розмежування у світі: 
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між багатими і бідними країнами; між країнами, які тією чи 
тією мірою адаптувалися до нових умов розвитку світової 
економіки, і країнами, що не зуміли вписатись у нову 
динаміку розвитку; між державами, що належать до різних 
цивілізацій.  

Якщо конкретизувати і систематизувати глобальні 
проблеми за певними сферами, то серед них варто 
виокремити такі: 

- економічні труднощі: невиконання зобов'язань 
з виплати державного боргу, банкрутство цільових фондів, 
наростання бідності та безробіття, торгові війни, 
руйнування фінансових ринків, дефляційні або 
гіперінфляційні процеси; 

- суспільні потрясіння: класове, расове, 
нативістичне, релігійне насильство за участю озброєних 
груп, нелегальних бойовиків і найманців; 

- соціокультурні проблеми: збільшення тією чи 
іншою мірою рівня заангажованості ЗМІ, засилля фейкових 
новин та інформації, наявність певної тенденції зсуву на 
користь державної цензури; 

- технологічні ексцеси: кріптоанархія, нова IT-
олігархія, біогенетичний хаос; 

- екологічні негаразди: забруднення 
навколишнього середовища, кліматичні зміни, нестача 
води й енергії, нові хвороби; 

- політичні проблеми: інституційний колапс, 
відкриті податкові протести, однопартійна гегемонія, 
конституційні зміни, сепаратизм, авторитаризм і зміни 
державних кордонів, серед іншого в наслідок агресії; 

- військові катаклізми: війна проти терористів і 
протистояння недемократичним режимам, які володіють 
зброєю масового знищення.  
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З огляду на  вищеописані фактори, обставини й 
загрози, у контексті досягнення мети дослідження, вважали 
б за необхідне розглянути сутність і поняття довіри як 
психологічної та соціологічної категорії та її природу.  

Довіра є станом, коли один суб'єкт вірить, що 
діяльність іншого суб'єкта не шкодить першому, і перший 
чекає тільки позитивний ефект від цих двосторонніх 
відносин. Ці відносини є можливими лише за умови, коли 
обидва опонента згодні бути піддатливішими та 
зговірливими. Будучи відкритими, партнери демонструють 
один одному свою поступливість і здатність до 
компромісів, наслідок чого є з’ясування складних питань.  

Виходячи з цього, довіру можна розглядати 
принаймні у двох вимірах. По-перше, як віра у чесність, 
щирість, порядність і доброзичливість іншого суб’єкта. По-
друге, як віра суб’єктів у належність до однієї і тієї ж 
асоціації, що залежить від існування всередині спільноти 
норм і цінностей, які поділяються всіма її членами, а також 
від готовності останніх підпорядковуватися спільним 
інтересам. Іншими словами, довіра є результатом існування 
спільних норм і цінностей.  

За умов існування довіри соціальні актори, що 
функціонують окремо, перетворюються в 
інституціоналізоване об'єднання, оскільки довіра являє 
собою певний тип соціального капіталу, який може 
набуватись і використовуватися лише спільнотою загалом. 
У даному випадку вигодоотримувачами стають як група в 
цілому, так і ії окремі суб’єкти, тобто відбувається 
синергетичний ефект.  

Якщо ж існує ситуація недовіри – концепту, що є 
протилежним довірі, то соціальні актори існують 
автономно, намагаючись індивідуально реалізувати власні 
приватні інтереси та цілі, найчастіше за рахунок один 
одного. Це може призводити до розбалансування всього 
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соціального організму, у межах чого індивідуальні 
результати будь-яких суб’єктів є значно нижчими за 
потенційно можливі. Із психологічної точки зору це 
пояснюється тим, що концепт довіри стосується очікувань 
подій, на які сподіваються, а концепт недовіри – очікувань 
речей, яких бояться. Тобто в першому випадку 
психологічний стан контрагентів є позитивним і їх спільні 
енергія і зусилля подвоюються, у другому – відповідно 
психологічний стан є негативним і енергія кожного з них 
спрямована на нейтралізацію зусиль протилежного 
контрагенту, що, зрештою, шкодить сталому розвитку всієї 
спільноти.  

Звичайно, стан недовіри теж еволюційно 
обумовленний усією історією людства і навіть генетично 
закладений у психіку людини, але парадокс полягає в тому, 
що в недовірі простежується приховане прагнення до 
довірливих відносин. Тому ці два концепти постійно 
балансують між собою і відома приказка «довіряй, але 
перевіряй» як раз це підтверджує. Насправді співідношення 
довірливих чи недовірливих стосунків у суспільстві може 
говорити про рівень його цивілізованості. 

Політична довіра, на думку деяких учених, має те ж 
саме теоретичне ставлення до політичного капіталу, як 
соціальна довіра до соціального капіталу. Зокрема, Кеннет 
Ньютон вважає, що з багатьох боків ідея політичної довіри 
і політичний капітал є сучасною версією соціальної науки 
класичної концепції братства – разом зі свободою і 
рівністю, і є необхідною умовою для демократії [4, c. 205]. 

Виходячи з двовимірної сутності довіри, стає 
зрозумілим, що криза довіри полягає в наявності збою в 
кожній з її концептуальних складників, або разом у 
комбінації, оскількі вони є взаємопов’язаними. 
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Аналізуючи кризові явища в сучасному світі, 
можемо помітити характерну рису, яка наявна на різних 
рівнях, а саме конфлікт цінностей. Даний конфлікт має 
цивілізаційну основу. Різні цивілізації продукують різні 
норми і цінності, що не відповідає другому виміру довіри. 
Так зване «зіткнення цивілізацій» відбувається не тільки на 
глобальному, але й на регіональному і навіть локальному 
рівнях. Наріжним каменем, що диференціює норми і 
цінності, є ставлення до концепції поваги, яка міцно 
пов’язана з концепцію толерантності. Проблема полягає в 
тому, що в одних культурах з повагою ставляться до 
традицій, які відрізняються, а в інших – ні. Такий 
дисбаланс веде до порушення в межах ще одного 
надважливого концепту – справедливості.  

Відчуття несправедливості є ключовою ознакою 
проблем з першим виміром довіри. Криза довіри – це 
соціально агресивне середовище, що роз’їдає відносини 
всередині самого суспільства та відносини між 
суспільством і владою. Спочатку суспільство перебуває під 
шаром політичної апатії, де накопичується соціальна 
агресія, а потім він лопається у вигляді соціального вибуху.  

Отже, що необхідно зробити, щоб обидва виміри 
або компоненти довіри працювали на всіх рівнях? Треба, 
щоб принципи та цінності, які формують основу першого 
виміру, так звані «універсальні» або «загальнолюдські» 
цінності, стали принципами й цінностями будь-якої 
спільноти, що поділяються всіма її членами.  

Даний аспект передбачає наявність спільної та 
значущої мети для суб’єктів взаємодії. Спільна мета 
полягає в гарантуванні безпечного життєвого простору, що 
є однаково значущим для кожного члена спільноти [ 2, с. 
44]. 

Це, у свою чергу, призведе до довіри на 
глобальному рівні в межах світової спільноти, оскільки 
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вона буде складатися зі всіх спільнот, у яких будут 
існувати вищевказані спільні норми і цінності.  

 У сучасному світі дані норми і цінності 
уособлюють такі принципи, як свобода, толерантність, 
права людини, здатність до компромісу та консенсусу, 
взаємоповага, примат громадянського суспільства над 
державою. Вони можуть бути гарантовані та впроваджені 
лише в межах демократичного політичного режиму, за 
умов справжнього плюралізму, дотримання та поваги до 
закону, що підвищує рівень легітимності й довіри. Ідеться 
саме про раціональну політичну і правову легітимність, що 
виникає тільки внаслідок визнання людьми тих 
раціональних і демократичних процедур, на основі яких діє 
політична система.  

Щодо авторитарного або тоталітарного політичних 
режимів, то вони  прагнуть за допомогою використання 
адміністративного ресурсу державної влади та 
підконтрольних ЗМІ сформувати власну легітимність через 
підміну політичної і правової легітимності, заснованої на 
довірі, юридичною легальністю, інституційно 
оформлюючи  власне  панування на законодавчому рівні, а 
також через маніпулювання масовою свідомістю, 
змушуючи громадян відтворювати позитивні оцінки 
діяльності режиму. При цьому за допомогою агітаційно-
пропагандистських методів робиться наголос на 
легітимності харизматичного типу, яка заснована на 
підміні справжньої довіри до влади, сліпою вірою в 
непогрішність і видатні якості лідера, що повністю 
виключає можливість критичного й об'єктивного 
сприйняття стилю, методів і результатів правління. Дійсно, 
таку сліпу віру навряд чи можна назвати справжньою 
легітимністю, оскільки громадяни не володіють 

276 
 



Ф.М. Барановський 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
достовірною інформацією про реальні процеси і реальну 
ситуацію в усіх сферах життя суспільства і держави і, отже, 
не можуть сформувати власну думку, власне ставлення до 
подій та адекватно оцінити дії влади. 

Дуже часто так зване “схвалення дій авторитарних 
лідерів” спирається на згоду під загрозою насилля, коли 
люди підтримують владу, побоюючись погроз з її боку, а 
також очікуючи від неї певних соціальних пільг. Усе це 
супроводжується політичною апатією в поєднанні з 
байдужістю до загальноприйнятого формату правління. 
Тобто йдеться про класичний приклад існування 
підданського типу політичної культури. 

Фейковість такої псевдодовіри підтверджується при 
падінні автократичних режимів, коли в тій же більшості, 
яка була в авангарді підтримки, при краху зомбувальної 
пропаганди раптом полуда спадає з очей і вона опиняється 
в перших рядах гнобителів та обвиновувачів попереднього 
режиму. 

Ця псевдодовіра переноситься даними державами з 
внутрішніх меж на міжнародний рівень, де виникає ілюзія 
довіри між авторитарними країнами, відносини між якими 
можуть бути зруйновані в будь-який момент. Це 
підтверджується тим беззаперечним фактом, що всі 
збройні конфлікти, котрі існують у сучасному світі, 
відбуваються, по-перше, усередині авторитарних і 
тоталітарних держав, що  в певних випадках  може 
призводити до їх розпаду; по-друге, між самими 
авторитарними та/або тоталітарними державами; по-третє, 
між авторитарними та/або тоталітарними державами, з 
одного боку, і демократичними державами – з другого.   

На противагу цьому, сучасні держави з 
демократичним політичним режимом завжди розв’язують 
власні суперечки цивілізованим способом, ніколи не 
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вступаючи у збройні конфлікти. Тобто, іншими словами, 
сучасні демократії ніколи не воюють між собою.  

Наявність високого ступеня довіри на всіх рівнях, 
що були описані вище, демонструє відкриті і дружні 
відносини між державами. Нині найяскравішим прикладом 
цього є Європейський Союз. Принципи його 
функціонування могли б слугувати моделлю глобального 
співіснування сучасних держав.   

Говорячи про багатовимірність і різнорівневість 
концепту довіри, у межах даної наукової розвідки стає 
зрозумілим, що наявні проблеми, які існують, потребують 
свого розв’язання, оскільки вони неабияк  впливають на 
рівень довіри. У цьому аспекті можна погодитись із 
сучасною відчизняною дослідницею Т. Супрунець, яка 
зазначає, «що глобалізація трансформує масштаб «радіуса» 
дії довіри, змінює роль і функції основних її суб’єктів. 
Тому актуальним є питання про формування основних 
суб’єктів довіри, іншими словами, структур довіри, які 
відображають тенденції її формування та трансформацій у 
сучасних умовах розвитку суспільства»  [1, с. 83].  

Отже, можемо вважати, що сучасні демократичні 
суспільства повинні реалізувати потенціал довіри, який 
вони мають, та екстраполювати його на глобальний рівень.  

У глобальному масштабі найпростішим рішенням, 
на перший погляд, бачиться доведення кількості 
демократичних держав до стовідсоткового рівня, що, 
зрештою, приведе до зникнення принципів збройного 
розв’язання суперечок. Проте, на жаль, не все так просто, 
як здається.  

На заваді  швидшого поширення демократичних 
цінностей стоять проблеми, які можуть бути розв’язані 
лише за рахунок нарощування потенціалу ключових 
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інститутів, які будуть спроможні взяти на себе лідерство 
відповісти на виклики, що виникають. Саме інститути 
сучасної демократії на всіх рівнях повинні показати свою 
перевагу в ефективності та гнучкості в подоланні наявних 
проблем і загроз. 

Отже, виходячи з досліджуваної проблематики, 
можна констатувати, що науковий дискурс довіри не 
втрачає своєї актуальності, знаходить друге дихання, 
потребує подальшого аналізу, переосмислення і нового 
поштовху в дуже мінливому світі.  
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Baranovsky F.V. Crisis of Trust: from Local Trends to 

Global Insecurity. This article examines a crisis of trust as 
multilevel concept associated with increasing social crises in 
modern states of sustainable democracy. Scientific studies that 
are being carried out only on a single level are being limited by 
solving specific problems. Тaking into account interlevel 
interaction the cross-level analysis proposed provides the new 
approach to consider the problem of the crisis of trust.  

In the framework of the analysis based on two-
dimensional concept of trust, considering the so-called 
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universal or human values, the conditions of the simultaneous 
functioning of both dimensions or components of trust at all 
levels are determined. 

By the defining of universality of the causes, factors and 
parameters of the crisis of trust the conclusion is made that 
democratic states should realize the potential of trust they have 
and extrapolate it to the global level. Institutions of a modern 
democracy at all levels must show its superiority in efficiency 
and flexibility in overcoming problems and threats. The main 
component of this process should be creating the new ones and 
increasing effectiveness of key institutions that will be able to 
take the lead to respond to the existing and probable 
challenges.  

Any crisis shows a sharp complication with some 
process or phenomenon within the limits of any system, poor 
condition of its functioning. In a crisis period the system yields 
to the influence from outside or from within that requires from 
it a qualitatively new reaction. Usually a crisis becomes a 
transitional and often critical stage in the existence of the 
system. 
Modern democratic societies must realize their trust potential 
and extrapolate it on a global level. On a global scale the 
simplest decision seems to be bringing the amount of the 
democratic states to the hundred-per-cent level that in the end 
will result in eradication of principles of the armed resolution 
of disputes. 
On the way to more rapid distribution of democratic values 
there are problems that can be solved only due to the increase 
of the key institutions potential that will be able to undertake 
the commitment to meet the arising challenges. It is the 
institutions of modern democracy of all levels that must show 
the advantage in efficiency and flexibility overcoming the 
present-day problems and threats. 
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crisis of trust, universal values, global problems.   
 
  Барановский Ф.В. Кризис доверия: от локальных 

трендов к глобальной опасности. В статье исследуется 
кризис доверия как мультиуровневый концепт, связанный с 
нарастанием общественных кризисов в современных 
государствах устойчивой демократии. Научные 
исследования, которые осуществляются лишь на одном из 
уровней, ограничены решением отдельных и 
узкоспециализированных проблем. Проведенный кросс-
уровневый анализ дает возможность посмотреть на 
проблему кризиса доверия, который рассматривается с 
учетом межуровневого взаимодействия, под новым углом 
зрения.  

В рамках анализа, исходя из двухмерности 
концепта доверия, в основе которого лежат так 
называемые «универсальные» или «общечеловеческие» 
ценности, определены условия одновременного 
функционирования обоих измерений или компонентов 
доверия на всех уровнях. 

В результате определения универсальности причин, 
факторов и параметров кризиса доверия сделан вывод, 
что развитые демократические государства должны 
реализовать потенциал доверия, который они имеют, и 
экстраполировать его на глобальный уровень. Именно 
институты современной демократии на всех уровнях 
должны показать свое преимущество в эффективности и 
гибкости в преодолении имеющихся проблем и угроз. 
Главной составляющей этого процесса должно стать 
формирование новых и повышение эффективности 
существующих ключевых институтов, которые будут 
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способны взять на себя лидерство ответить на 
имеющиеся и вероятные вызовы.  

 Ключевые слова: общественно-политический 
кризис, доверие, недоверие, кризис доверия, универсальные 
ценности, глобальные проблемы современности. 
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ІМПЕРАТИВИ РЕФОРМУВАННЯ ОБСЄ ЯК 

ЧИННИК СТАБІЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ БЕЗПЕКИ 

 
          У статті проаналізовано сучасний безпековий 
потенціал ОБСЕ як чинник стабілізації системи 
європейської безпеки та здатність організації адекватно 
реагувати на новітні виклики і загрози регіональній 
безпеці. Розглянуто імперативну нормативно-правову базу 
організації в галузі безпеки, а також основні принципи і 
засади європейської регіональної безпеки. 

Досліджено участь ОБСЕ у врегулюванні та 
розв’язанні конфліктів у постбіполярний період на 
теренах колишнього СРСР та Югославії. З метою 
поліпшення системи сучасної регіональної безпеки 
розглянуто низку рекомендацій щодо реформування 
організації в безпековій сфері. У результаті аналізу 
зроблені конкретні рекомендації, що стосуються основних 
імперативів модернізації ОБСЄ і шляхи її вдосконалення в 
системі регіональної безпеки. 
            Ключові слова: європейська безпека, регіональна 
безпека, ОБСЄ. 
 
 Постановка проблеми в загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. Одним з наслідків утворення СРСР на 
теренах колишньої Російської імперії став поділ Європи на 
дві антагоністичні соціально-економічні системи. Це 
протистояння супроводжувалось активною політико-
дипломатичною діяльністю, спрямованою на поліпшення 
©  
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стану регіональної безпеки в Європі, завдяки проведенню 
дієвих міжнародних самітів щодо формування 
загальноєвропейських безпекових інституцій, 
напрацюванню механізмів їх функціонування, розробці 
архітектури європейської безпеки в цілому. 
 Уже після закінчення Другої світової війни 
європейські країни були поділені між двома сформованими 
антагоністичними системами колективної безпеки – НАТО 
і ОВД, які постійно конфліктували між собою, майже 
постійно загрожуючи початком світової ядерної війни. 
Отже, украй необхідними у другій половині минулого 
століття стає підготовка і проведення 
загальноєвропейського саміту щодо побудови системи 
європейської регіональної безпеки на засадах мирного 
співіснування держав з різними суспільно-політичним 
устроєм. Тому Нарада з безпеки і співробітництва у Європі, 
проведена 1973 р. за ініціативою Радянського Союзу з 
метою подолання напруженості у відносинах між двома 
«світ-системами», стала попередницею ОБСЄ. 
Імперативом країн-учасниць стає зміцнення регіональної 
безпеки завдяки зняттю міжнародної напруги й розвитку 
взаєморозуміння між європейськими націями, а також 
забезпеченню сталого миру. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження особливостей функціонування, структури та 
організації діяльності ОБСЄ відображені в наукових 
розвідках світових науковців А. Берга, Б. Вільке, Д. 
Галбрета, О. Гечу, Р. Домінгеса, Х. Еберхарта, Т. 
Еркенханса, Д. Сандоула, У. Цельнера, В. Янського. 

У свою чергу, проблеми становлення, діяльності та 
перспектив розвитку організації висвітлюються в 
дослідженнях російських учених-міжнародників: А.В. 
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Загорського, К.П. Зуєвої, Ю.Б. Кашлєва, А.В. Кузнецова, 
В.І. Мізіна, В.А. Чижова, Т.В. Юр’євої, а також 
вітчизняних фахівців: Б.П. Гдичинського, А.В. Єрмолаєва, 
К.А. Кононенко, О.С. Кучика, В.М. Литвина, О.В. 
Литвиненка, Ю.І. Макара, М.О. Паламарчука, Б.О. 
Парахонського, А.Б. Стельмаха. 

Проте більшість досліджень носить вибірково-
дискретний характер за історичними, юридичними або 
соціально-політичними аспектами організації, аналізуючи 
основні етапи її еволюції та особливості функціонування 
або юридичний аналіз нормативно-правової діяльності. 
Разом з тим, майже немає наукових розвідок із 
застосуванням системного підходу щодо оцінювання місца 
і ролі ОБСЄ в системі загальноєвропейської безпеки, 
визначення політичних проблем її функціонування, саме як 
складника європейської системи регіональної безпеки, 
розробки імператив модернізації організації з метою 
протидії сучасним викликам і загрозам системі 
міжнародної безпеки в цілому. 

Формулювання мети статті. Виходячи з 
постановки проблеми, метою статті є аналіз сучасного 
стану ОБСЄ як складника системи європейської 
регіональної безпеки щодо протидії сучасним викликам і 
загрозам системі міжнародної безпеки, а також розробка 
основних напрямків її модернізації. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Розпочавши свою діяльність 1973 р. як 
міжнародна Нарада з безпеки і співробітництва в Європі 
(НБСЄ), організація за чотири десятиліття перетворилась із 
суто європейської регіональної на структуру, що впливає 
на стан міжнародної безпеки в цілому. Нині до її складу 
входить 57 держав-членів, але й вийшла за межі регіону. 
Партнерами зі співробітництва ОБСЄ є 11 країн, 

286 
 



Імперативні реформування ОБСЄ як чинник 
стабілізації системи європейської безпеки 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
розташованих на Близькому Сході, в Африці, Азії, і навіть 
Австралія. 

Імперативну нормативно-правову базу 
функціонування організації в галузі регіональної безпеки 
становлять офіційні документи і матеріали, ухвалені в 
межах НБСЄ/ОБСЄ. До них віднесено Заключний акт з 
безпеки і співробітництва у Європі 1975 р., який 
безпосередньо започаткував періодичне скликання Наради; 
Паризьку хартію для нової Європи 1990 р., Гельсінкський 
документ «Виклик часу перемін» 1992 р.; Декларацію щодо 
агресивного націоналізму, расизму, шовінізму, ксенофобії 
та антисемітизму, затверджену рішенням Римської Наради 
1993 р.; політичну Декларацію «На шляху до справжнього 
партнерства в нову епоху», затверджену рішенням 
Будапештської зустрічі на вищому рівні 1994 р.; 
Декларацію «Щодо моделі загальної та всеосяжної безпеки 
для Європи ХХІ століття» Лісабонського саміту 1996 р.; 
Віденський документ 1999 р., прийнятий рішенням Форуму 
зі співробітництва в галузі безпеки на Стамбульському 
саміті; Стратегію ОБСЄ з протидії загрозам безпеки та 
стабільності в XXI столітті 2003 р. Саме зазначені 
документи формують міжнародно-правовий статус 
організації, її архітектуру і систему органів, питання 
взаємодії з іншими міжнародними організаціями як 
провідного складника системи європейської безпеки в 
цілому [1–10]. 

Імперативні принципи і засади європейської 
регіональної безпеки були сформульовані в Заключному 
акті з безпеки і співробітництва у Європі 1975 р., який 
містить три розділи: питання, що належать до європейської 
безпеки; питання економічного, науково-технічного 
співробітництва і кооперації в галузі екології та охорони 
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навколишнього середовища; гуманітарні питання і 
проблема захисту прав людини. Основними принципами і 
засадами європейської безпеки стали так звані «10 
заповідей розрядки»: суверенна рівність, повага прав, 
притаманних суверенітету; незастосування сили або 
погрози силою, непорушність кордонів; територіальна 
цілісність держав; мирне врегулювання спорів; 
невтручання у внутрішні справи; повага до прав людини та 
основних свобод, включаючи свободу думки, совісті, 
релігії і переконань; рівноправність і право народів 
розпоряджатися своєю долею; співробітництво між 
державами; сумлінне виконання міжнародних зобов’язань. 

Документ щодо заходів зміцнення довіри й деяких 
аспектів безпеки і роззброєння встановлював такі засади 
безпеки: попереднє повідомлення про великі військові 
навчання, участь у яких беруть понад 25 тис. осіб; обмін 
спостерігачами на військових навчаннях; попереднє 
повідомлення про велике пересування військ [1, с. 10–14]. 

Заходи довіри, запропоновані в Заключному акті, 
були модернізовані 1986 р. Підсумковим документом 
Стокгольмської конференції організації із заходів 
зміцнення довіри і безпеки та роззброєння у Європі, яким 
встановлено: попереднє (за 42 дні) повідомлення про певні 
види військової діяльності; здійснення спостереження та 
контролю за конкретними видами військової діяльності; 
обов’язковий обмін щорічними планами військової 
діяльності, про яку необхідно повідомляти; заборона 
проведення військової діяльності не включену у відповідні 
плани, про яку необхідно повідомляти; забезпечення 
інспектування щодо дотримання заходів довіри [2, с. 15–
19]. 

Паризька хартія для нової Європи 1990 р., що 
проголосила про закінчення епохи «холодної війни», була 
ратифікована 22 країнами-учасницями антагоністичних 
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блоків НАТО і ОВД і встановлювала трирівневий механізм 
політичних консультацій: зустрічі на вищому рівні, Рада 
міністрів закордонних справ, Комітет старших посадових 
осіб [3, с. 13–17]. 

У подальшому Гельсінкський документ «Виклик 
змін перемін» 1992 р. суттєво збільшив реєстр заходів 
довіри у вигляді нових інститутів: інспекції на місцях і 
технічного контролю, які й нині входять до системи 
заходів. Також було введено посаду Верховного комісара у 
справах національних меншин, до функціональних 
обов’язків якого віднесено «термінові дії» щодо 
напружених ситуацій, пов’язаних з проблемами 
національних меншин, які потенційно здані перерости в 
конфлікт у європейському регіоні [4, с. 11–16]. 

Одним з прийнятих документів став механізм 
раннього попередження, запобігання конфліктів і 
розв’язання криз завдяки мирному врегулюванню спорів, 
діючим агентом якого став Комітет старших посадових 
осіб. 

До засобів ОБСЄ з підтримки миру документом 
віднесено заходи, що застосовуються у випадках 
виникнення конфліктів як усередині держав-учасниць, так і 
між ними, спрямованих на розв’язання конфліктів 
політичними засобами. Безпосередньо в операціях з 
підтримки миру можуть брати участь як громадянський, 
так і військовий персонал, за характером операцій вони 
поділяються на малого масштабу та великомасштабні, що 
здійснюються у формах місії спостерігачів або місії з 
контролю. Документом створювався новий Форум НБСЄ зі 
співробітництва в галузі безпеки, що складається з двох 
комітетів – спеціального і консультативного [4, с. 14–19]. 
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У цілому документ «Виклик часу перемін» поклав 
початок перетворенню НБСЄ з форуму політичного 
діалогу між державами-учасницями в трансконтинентальну 
організацію з функцією підтримки військово-політичної 
стабільності й розвиток міждержавного співробітництва 
від Ванкувера до Владивостока. Нарада отримала широкі 
повноваження й можливості щодо застосування заходів 
практично-політичного характеру для запобігання і 
розв’язання локальних і регіональних конфліктів. 

Новим напрямком у розвитку інституцій заходів 
довіри стала Концепція відкритого неба 1992 р., 
запропонована відповідним Договором НБСЄ, яка 
зобов’язує держави сприяти більшій відкритості у власній 
військовій діяльності, для чого надає країнам-учасницям 
право на проведення певної кількості спостережних 
польотів неозброєних літаків над власною територією. З 
цією метою в структурі організації було засновано 
Консультативну комісію з відкритого неба, до функцій якої 
зараховано розгляд питань щодо дотримання Договору. На 
жаль, Конвенція досі не ратифікована всіма державами-
членами [5, с. 11–15]. 

Наступного року на Римській нараді МЗС прийнято 
Декларацію щодо агресивного націоналізму, расизму, 
шовінізму, ксенофобії та антисемітизму. Також було 
започатковано інститут постійних представників країн-
учасниць. 

Будапештська зустріч на вищому рівні 1994 р. не 
тільки затвердила політичну Декларацію «На шляху до 
справжнього партнерства в нову епоху», що передбачала 
домовленість щодо початку розробки моделі загальної та 
всеосяжної безпеки для Європи ХХІ століття, а також 
військово-політичні домовленості: Кодекс поведінки щодо 
військово-політичних аспектів безпеки; Принципи, що 
регулюють нерозповсюдження, але й ухвалила рішення про 
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перейменування організації на ОБСЄ з наступного року [5–
7; 17–19]. 

Лісабонська зустріч глав держав і урядів держав-
учасниць організації 1995 р. затвердила Декларацію «Про 
модель спільної та всеохоплюючої безпеки для Європи 
XXI століття», яка вбачає вирішальну роль майбутнього 
європейської безпеки в подальшому зміцненні стабільності 
за допомогою контролю за звичайним озброєнням. 
Лісабонський документ ОБСЄ затвердив концептуальну 
базу щодо контролю за озброєнням, призначенням якої є: 
сприяння подальшому розвитку регіону як неподільного 
загального безпекового простору; закладення основ щодо 
зміцнення безпеки і стабільності за допомогою реальних 
кроків, спрямованих на зміцнення партнерства в галузі 
безпеки між державами-членами; надання їм можливості 
розв’язання конкретних проблем безпеки належним чином; 
створення системи взаємопов’язаних і 
взаємодоповнювальних юридичних і політичних 
зобов’язань у галузі контролю за озброєннями, враховуючи 
принцип неподільності безпеки для всіх країн-учасниць [8, 
с. 14–17]. 

Подальший розвиток у формуванні сучасної 
системи регіональної європейської безпеки відображений у 
Хартії європейської безпеки 1999 р., прийнятому рішенням 
Форуму зі співробітництва у галузі безпеки на 
Стамбульському саміті організації. Хартія містить низку 
нових принципів колективної безпеки: прийняття 
Платформи безпеки, заснованої на співробітництві, з 
метою зміцнення співпраці між ОБСЄ та іншими 
міжнародними організаціями та інститутами; розвиток 
місця організації в підтриманні миру, чіткіше 
відобразивши всеосяжний підхід організації до безпеки; 
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створення групи оперативної експертної підтримки та 
співробітництва (РЕАКТ), що дозволить організації 
швидко реагувати на запити про допомогу і під час 
проведення великих цивільних операцій на місцях; 
розширення можливостей у галузі поліцейської діяльності 
з метою надання допомоги у збереженні верховенства 
закону; створення Операційного центру для планування і 
розгортання операцій на місцях; зміцнення процесу 
консультацій у межах організації завдяки заснуванню при 
Постійній раді ОБСЄ Підготовчого комітету. Хартія 
виокремила новітні загрози і виклики європейській безпеці 
у ХХІ столітті: міжнародний тероризм, екстремізм із 
застосуванням насильства, організована злочинність і 
незаконний обіг наркотиків, дестабілізуюче накопичення і 
неконтрольоване поширення легкої і стрілецької зброї, 
гострі економічні проблеми і деградація навколишнього 
середовища. Платформою безпеки, заснованою на 
співробітництві є співробітництво з іншими міжнародними 
організаціями на рівноправній основі в дусі партнерства [9; 
14–19]. 

Договір про звичайні збройні сили в Європі 
(ДЗЗСЄ) залишився імперативним міжнародним 
документом європейської безпеки, який  забезпечив різке 
зниження рівнів озброєнь і техніки. Йому належить 
провідна роль у побудові безпечнішої і єдиної Європи. 

Остаточна архітектура сучасної європейської 
регіональної безпеки була сформована Стратегію ОБСЄ з 
протидії загрозам безпеки та стабільності в XXI столітті 
2003 р., яка визначила такі імперативні безпекові загрози: 
міждержавні та внутрішньодержавні конфлікти; тероризм; 
організована злочинність; дискримінація і нетерпимість; 
нелегальна міграція; економічні фактори (соціально-
економічна нерівність, відсутність верховенства права, 
слабкість державного та корпоративного управління, 
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корупція, масове жебрацтво, високий рівень безробіття); 
деградація навколишнього середовища (нестійке 
споживання природних ресурсів, безвідповідальне 
поводження з відходами та забруднення впливають на 
екосистеми, призводить до істотних негативних наслідків 
для здоров’я населення, добробуту, стабільності та безпеки 
держав). До військово-політичних загроз зараховано: 
дестабілізуюче накопичення звичайної зброї, незаконна 
передача озброєнь, розповсюдження зброї масового 
знищення, збройні дії терористів та інших злочинних 
угруповань [10, c. 11–17]. 

Реакція на зазначені виклики з боку ОБСЄ повинна 
бути багатомірною. Разом з тим, основну відповідальність 
за безпеку громадян покладено на країн-учасниць, які 
підзвітні власним громадянам і несуть відповідальність 
одна перед одною за виконання своїх зобов’язань у межах 
організації. Зміцнення безпеки і миру має ґрунтуватися на 
підході, що поєднує в собі два елементи: зміцнення довіри 
між людьми всередині держав і посилення співпраці між 
державами. Незмінною метою організації залишається 
підвищення довіри і безпеки за допомогою військово-
політичних інструментів. ОБСЄ сприятиме розв’язанню 
конфліктів завдяки переговорам, збільшивши власні 
зусилля щодо сприяння ним на підставі норм і принципів 
міжнародного права та погоджених документів організації.  

Зпобігання конфліктів і постконфліктне відновлення 
допускають співпрацю організації з державами-
учасницями для надання підтримки та сприяння в побудові 
демократичних інститутів і забезпечення верховенства 
закону, зокрема завдяки підтримки зусиль із нарощування 
потенціалу і допомоги у зміцненні органів влади всіх рівнів 
і парламентських структур, незалежних судових органів, 
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вільних громадянських суспільств і засобів масової 
інформації. 

Антитерористична діяльність ОБСЄ здійснюється за 
такими пріоритетними напрямами: безпека кордонів і 
прикордонний режим, поліцейські функції, боротьба з 
незаконним обігом і припинення фінансування тероризму. 
Особливого значення надаватиметьмя нарощуванню 
потенціалу та наданню іншої допомоги в галузі боротьби з 
тероризмом.  

При цьому увага приділяється і такій важливій 
проблемі, як вжиття ефективних заходів проти тероризму в 
повній відповідності з принципами верховенства закону та 
міжнародним правом, зокрема, що стосуються прав 
людини. Ці заходи включають відмову в наданні притулку 
терористам і ліквідацію умов, за яких терористи можуть 
вербувати прихильників і розраховувати на підтримку. 

Організація посилить власну діяльність у боротьбі з 
організованою злочинністю. Важливим внеском у неї були 
б регулярні зустрічі поліцейських експертів з держав-
учасниць і представників інших відповідних 
спеціалізованих міжнародних і регіональних організацій. 
Група зі стратегічних питань поліцейської діяльності була 
заснована для підвищення здатності держав-учасників 
протидіяти загрозам, пов’язаних зі злочинною діяльністю, і 
для сприяння їм у підтриманні верховенства закону. Її 
метою є вдосконалення ключових поліцейських навичок, 
включаючи повагу прав людини і основних свобод. 

Взаємодія ОБСЄ з іншими організаціями та 
інституціями базується на Платформі безпеки, заснованої 
на співробітництві. У межах цієї Платформи держави-
учасники зобов’язалися прагнути підтримувати 
узгодженість дій на політичному й оперативному рівні між 
усіма безпековими структурами, як при реагуванні на 
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конкретні загрози, так і при виробленні заходів відповіді на 
нові загрози і виклики. 

Співробітництво з іншими організаціями та 
інституціями на даному етапі включає політичний діалог, 
координацію і впорядковане співробітництво з тематичних 
і регіональних питань у різних частинах регіону ОБСЄ на 
базі наших загальних цінностей і цілей [10; 14–19]. 

З приходом до влади В. Путіна та зміною 
політичного курсу Росії зі співробітництва з країнами-
членами ОБСЄ на проімперські зазіхання колишнього 
Радянського Союзу, уже починаючи з 2003 р., політичні 
декларації організацією не ухвалювалися. У січні 2004 р. 
на засіданні Постійної ради ОБСЄ Росія запропонувала 
змінити існуючий статус організації як інструменту 
обслуговування інтересів окремих держав та угруповань і 
докласти зусиль для здійснення її головної мети – 
створення унітарного загальноєвропейського простору 
безпеки з єдиними правилами, принципами і статутом для 
всіх членів. 

У липні того ж року в Москві було ухвалено заяву 
країн-членів СНД, яка звинуватила ОБСЄ в застосуванні 
подвійних стандартів і небажанні враховувати реалії та 
особливості певних держав. Кремль закликав 
реорганізувати ОБСЄ та повернути її до оперативних 
принципів, а також заблокував прийняття щорічного 
бюджету організації, вимагаючи скоротити власний внесок, 
заявивши про небажання фінансувати проекти, що 
суперечать геополітичним інтересам РФ [20–24]. 

Для подолання суперечностей між Росією та іншими 
державами-членами на Люблянській Нараді Ради міністрів 
організації 2005 р. ухвалено так звану «Дорожню карту» 
діяльності щодо реформи ОБСЄ, якою передбачалися 
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зміни організації в таких напрямках: удосконалення 
структури комітетів; підвищення ефективності власних 
конференцій; підвищення її ефективності й 
транспаретності, враховуючи фінансування і 
вдосконалення її аналізу й оцінки; підвищення ролі 
Генерального секретаря; модернізація Секретаріату; 
підвищення ефективності її інститутів і структур на місцях; 
удосконалення програмного планування з метою 
поліпшенн відображення в ньому пріоритетів організації; 
підвищення професіоналізму співробітників; можливість 
направлення тематичних місій у регіональному та в 
контексті всієї організації [25]. 

Унаслідок розпаду СРСР і закінчення «холодної 
війни» більшість фахівців-міжнародників помилково, на 
думку автора, висувала доктрину про те, що європейській 
регіональній безпеці вже не загрожує можливість великого 
конфлікту між «світ-системами» й військово-політичними 
блоками, то ж ОБСЄ зосереджується на розв’язанні 
локальних конфліктів, як імперативної загрози 
континентальній безпеці, схиляючись до політичних і 
дипломатичних засобів їхнього подолання [17, с. 41]. 

Наприкінці ХХст. структурами організації 
розроблялися механізми і засоби мирного врегулювання 
регіональних конфліктів, які регулярно обговорювались у 
межах самітів представників її країн-учасниць і на 
спеціальних нарадах експертів НБСЄ з мирного 
врегулювання спорів [27, с. 85]. 

Основним механізмом миротворчої діяльності 
ОБСЄ стають її наглядові місії, що направляються до зон 
конфліктів зі спостережними і моніторинговими 
завданнями. Разом з тим, із залучення до організації 
новітніх пострадянських держав перед системою 
регіональної європейської безпеки з’являються й новітні 
загрози у вигляді локальних збройних конфліктів та 
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осередків етнічної напруженості, які стимулювали 
створення та еволюцію структур превентивної дипломатії в 
межах ОБСЄ. У свою чергу відкриті й латентні конфлікти 
на теренах СНД вимагали розглядати цей регіон як зону 
підвищеного ризику. Це дало можливість ОБСЄ набути 
певний позитивний досвід превентивної дипломатії, що 
простежувалось під час роботи її місій у Вірменії, Грузії, 
Молдові, Нагірному Карабасі [11, с. 25]. 

Разом з тим, результати аналізу участі ОБСЄ у 
врегулюванні локальних конфліктів і новітніх викликів 
безпеці у постбіполярній Європі не дозволяють говорити 
про належну ефективність організації в системі 
регіональної безпеки. Під час врегулювання криз і 
конфліктів виявилися розбіжності в позиціях держав-
суб’єктів локальних конфліктів щодо місця і ролі ОБСЄ в 
системі європейської регіональної безпеки, координації її 
дій з ООН, НАТО, ЄС або ЗЄС. Унаслідок цього 
організація відігравала вторинні функції у врегулюванні 
локальних етнічних конфліктів на теренах Грузії, Боснії та 
Герцеговини й Косово, де її постійні місії діяли протягом 
дев’яностих років минулого століття. Загалом місія ОБСЕ 
зводилася, зазвичай, до післявоєнного врегулювання та 
відновлення, тоді як ключову функцію в даних конфліктах 
відігравали спочатку сили НАТО, в а подальшому – місія 
Євросоюзу [22–27]. 

Отже, події на Балканах наприкінці минулого 
століття засвідчили готовність європейських країн до 
розв’язання регіональних конфліктів силами НАТО із 
деяким залученням ООН, розглядаючи при цьому ОБСЄ як 
другорядний елемент політичного тиску на окремих членів 
цієї організації. Недостатня оперативність ухваленн рішень 
у ситуаціях, що вимагають швидкого реагування, є 
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концептуальною особливістю ОБСЄ, обумовлена 
процедурами ухвалення рішення в організації з метою 
врахування інтересів усіх країн-учасниць. 

Зазначена проблема пов’язана з відсутністю у 
міжнародного, зокрема європейського співтовариства, 
інструментів мирного, невійськового втручання у 
внутрішні процеси певної держави, ставлячи її на межу 
гуманітарної катастрофи або масового порушення прав 
людини і національних меншин. Необхідність розробки 
відповідних міжнародних інструментів стала очевидною 
саме на фоні косовської кризи. Певні сподівання щодо 
розв’язання даної проблеми покладалися на ОБСЄ як 
загальноєвропейський інститут безпеки. Однак поки ця 
організація не перейде до розробки загальних для всіх без 
винятку держав регіону цілей, що визначають їхнє 
майбутнє, вона не зможе ефективно забезпечити систему 
регіональної безпеки на європейському континенті, дієво 
впливаючи на глобальну систему міжнародних відносин. 

Здійснений саме так аналіз сучасного стану ОБСЄ 
свідчить про необхідність її модернізації як складника 
регіональної європейської безпеки з метою забезпечення 
системи міжнародної безпеки в цілому. За роки існування 
ОБСЄ продемонструвала власну зростаючу політичну 
безпорадність, однією з причин якої виявилася відсутність 
власної військово-силової компоненти, без якої брати 
участь у розв’язанні проблем європейської безпеки у ХХI 
столітті неможливо. Унаслідок цього, на думку автора, 
організація залишається «мандатом без сили». 

У свою чергу, бюрократичний апарат ОБСЄ вживав 
заходи щодо консервації інституційної «ерозії» організації, 
що виражалась у надмірній незалежності чинного 
керівництва організації, її інститутів і польової 
присутності, багато питань діяльності яких попросту не 
виносилися на розгляд колективних міжурядових органів. 
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Деякі з цих інститутів, насамперед Бюро з демократичних 
інститутів і прав людини (БДІПЛ), відкрито претендували 
на певну автономію від держав-учасниць ОБСЄ, 
намагаючись зберегти можливість політично 
заангажованого «моніторингу» політичних процесів, серед 
них електоральних, у посттоталітарних державах Східної 
Європи [25–30]. 

Також ОБСЄ не виправдала сподівань переважної 
більшості держав-учасниць, оскільки не стала по-
справжньому всеохоплюючою системою 
загальноєвропейської безпеки, що було закладено в основу 
мандату організації. Організація за час існування, на жаль, 
працювала в основному в напрямку дотримання 
особистісних прав і свобод національних меншин у 
посттоталітарних країнах, забуваючи про аналогічні 
порушення в країнах-членах НАТО, а в питаннях 
створення дієвої європейської регіональної безпеки 
просувалася непослідовно. Причини тут очевидні – 
Західноєвропейські країни будували колективну 
регіональну безпеку не навколо організації, яка мала 
мандат, але не має могутності (ОБСЄ), а навколо 
організації, що мала певну міць, проте не мала мандату 
(НАТО). Отже, подолання західноєвропейського 
«натоцентризму» є однією з пріоритетних проблем 
будівництва нової архітектури європейської регіональної 
безпеки. 

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок з цього напрямку. З огляду на 
вищезазначене можна дійти висновку, що імперативними 
напрямками реформування ОБСЄ як єдиної європейської 
регіональної безпекової системи ХХІ століття є розробка 
нової загальної для всіх країн-членів Декларації 
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європейської регіональної безпеки; співробітництво з 
міжнародними організаціями в галузі міжнародної безпеки 
на паритетних  засадах; створення власної військово-
силової компоненти; скорочення бюрократичного апарату з 
його переорієнтацією на розв’язання регіональних та 
етнічних конфліктів; зміна політичних пріоритетів з 
«натоцентризму» на «євроцентризм». 
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Kolomiets O.V. The imperatives of reforming OSCE as 
a factor of stabilization of european security. In these article 
is analyzes the security potential of OSCE as a factor of 
stabilization European security and organization's ability to 
adequately respond to modern challenges and threats of 
regional security. The mandatory legal law support of the 
structure organization, basic principles and foundations of 
European regional security were reviewing. 

The OSCE involvement in the settlement and conflict 
resolution in the post-bipolar period at the territory of former 
Soviet Union and Yugoslavia was researching. For the purpose 
to improve the current system of regional security were 
discussed a number of recommendations on the organization 
modernization at the security sphere. 

At the result of analysis made specific recommendations 
regarding the basic imperatives of OSCE reforming and the 
ways of her improving into the system of regional security. 

The modern state of the institutional system of Ukraine 
has signs of institutional vacuum and institutional chaos. 
Operating presently Conception of decentralization in Ukraine 
requires reinterpretation from the point of view of 
synchronization of institutional changes in the field of politics, 
economy and ideology. The prospects of successful 
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decentralization need destruction of extract institutions and 
construction of inclusive ones. 

It, in turn, requires planning of institutional changes 
taking into account conformities to law of institutional matrix 
functioning and previous trajectory of institutional 
development. 

One of consequences of formation of the USSR on the 
territories of the former Russian empire was the discretion of 
Europe into two antagonism socio-economic systems. This 
opposition was accompanied by the active political and 
diplomatic activity directed toward the improvement of the 
state of regional safety in Europe, due to realization of effective 
international summits in relation to forming the European 
security institutions, practice of mechanisms of their 
functioning, development of European security pattern on the 
whole. 

As soon as the World War II ended the European 
countries were shared between two formed antagonism systems 
of collective security – NATO and the Warsaw pact, that 
constantly conflicted inter se, almost constantly threatening of 
the beginning of world nuclear war. Thus, the preparation and 
realization of the European summit in relation to the 
construction of the system of European regional security on 
principles of peaceful coexistence of the states with different 
social and political mode became very important in the second 
part of the 20th century. And therefore, Conference on security 
and cooperation in Europe held in 1973 on initiative of the 
Soviet Union with the aim of overcoming tension in 
relationship between two «world systems» became a 
predecessor of OSCE. Strengthening of regional safety became 
the imperative of participating countries due to the removal of 
international tension and development of the mutual 
understanding between European nations, and also providing 
of the permanent peace. 
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Коломиец О.В. Императивы реформирования 
ОБСЕ как фактор стабилизации. европейской 
безопасности. В статье анализируется потенциал 
безопасности ОБСЕ как фактор стабилизации 
европейской безопасности и способность организации 
адекватно реагировать на современные вызовы и угрозы 
региональной безопасности. Рассмотрено императивную 
организационно-правовую базу организации в сфере 
безопасности, основные принципы и основы европейской 
региональной безопасности. 

Исследовано участие ОБСЕ в урегулировании и 
разрешении конфликтов в постбиполярный период на 
территориях бывшего Советского Союза и Югославии. С 
целью улучшения существующей системы региональной 
безопасности даны ряд рекомендаций по модернизации 
организации в сфере безопасности. В результате анализа 
сделаны конкретные рекомендации относительно 
основных императивов реформирования ОБСЕ и пути ее 
совершенствования в системе региональной безопасности. 

Ключевые слова: европейская безопасность, 
региональная безопасность, ОБСЕ. 
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THE NOTION OF GLOBALIZATION AND 
THEORETICAL APPROACHES TO UNDERSTAND IT 

 
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 to which it inevitably and 
negative – with potential conflict, which it threatens. 

Globalization has emerged as a new paradigm for 
describing the way in which the human family can relate to 
each other. Globalization is the increased interconnectedness 
of all peoples on the face of the earth. We can now more easily, 
rapidly, and cheaply move, and thus share, ourselves, our 
consumer goods, our material and human capital, and the 
values that comprise our respective cultures. Our ever-
increasing ability to share our God-given and complementary 
gifts with one another holds with it the possibilities of enlarging 
the scope of our communion and solidarity. 

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? 

Keywords: globalization, competition, national 
economy, politics, culture, interdependence, sovereignty, state 
development. 
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Problem in general and its relationship with 
important scientific and practical tasks. Referring in this 
paper to study the phenomenon of globalization, especially by 
trying to answer the question: what does the current total 
interdependence of nations and peoples bring – a general term 
progress and prosperity or new threats and conflicts? 

The purpose of the study, therefore, is to identify the 
main areas and directions of the phenomenon of globalization, 
and to define and clarify the role of globalization ceased or 
other socio-political and cultural processes and phenomena 
taking place today. 

Analysis of recent research and publications. Today 
there are many attempts to give a short, but capacious 
definition of globalization, but not yet come to a common 
denominator fails. However, for many appropriate 
understanding of modern globalization proposed by Anthony 
Giddens, who defined globalization as «the intensification of 
global relations linking distant from one place so that local 
events generated events occurring many miles away and vice 
versa» [1]. 

If you try to define globalization in a few words, we can 
say that globalization is, according to the famous Ukrainian 
researcher of globalization Oleg Bilorus, process of 
acceleration and improvement of various international flows of 
goods and information in the overall context of social 
development [2]. 

If you give a wider definition, we can say that 
globalization is a process of intensification of interconnections 
between various forms of social life, due to which the 
interdependence of actors of international relations increases 
[3]. 
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As remarked by Mikhail Delyahin, one of the first 
researchers of the phenomenon of globalization, globalization 
is characterized by such features as «destruction of 
administrative barriers between countries in planetary 
associations of regional financial markets, the spread of 
financial flows, competition, informational technologies and 
worldwide. The most important feature of globalization, in his 
opinion, is the formation of the scale of the whole world in not 
just financial or market information and financial and 
information space, which increasingly have to carried out not 
only by commercial, but also all human activities» [4]. 

The famous Russian philosopher S. Panaryn defines 
globalization as «a process of weakening of traditional 
territorial, socio-cultural and public-political barriers, becoming 
disordered by external influences and a new system of 
international cooperation and interdependence» [5]. But now 
there is no universally accepted concept of globalization. 
Different regions, societies, scientific disciplines, the term has 
its own specific meaning. Globalization, therefore, is in need of 
serious theoretical reflection. 

Previously obscure aspects of the problem. Thus, in a 
broad sense it refers to the growing interconnection and 
interdependence of all segments of the world economy and 
politics. Globalization today means a new stage of integration 
processes in the world and leads to greater involvement of 
humanity into a single open system of financial, economic, 
social, political and cultural relations based on the latest tools 
of computer science and telecommunications. Consistently 
emphasizing the economic foundations happening now in the 
world of global change, different authors identify different 
aspects of globalization, such as: organizational, managerial, 
economic, technological, spatial, cultural, political. 

The main material studies with full justification of 
scientific results. The objective content of globalization are 

312 
 



The notion of globalization and theoretical 
approaches to understand it 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
heterogeneous in their origin, field of manifestation, 
mechanisms and consequences of processes that allows and 
requires consider globalization as a qualitatively independent, 
complex system of events and relationships integral to its 
consistency, but internally too controversial. The literature is 
now often indicated more visible sources of all or part of the 
processes that together and form the phenomenon of 
globalization in general, namely the appearance of the first 
subjects of the world economy and politics (transnational 
corporations, states, inter-governmental organizations), the 
combination of interests, abilities and opportunities that would 
allow them to operate globally in one or more areas of life on a 
daily basis (as «subjects of global relations»); development of 
various kinds of communications, infrastructure and 
relationships, which leads to a degree of social connectedness 
and interdependence of the world, when too many more signs 
of savagery socio-historical individual, specific societies and 
modern man as kind as a whole, are no longer an isolated 
problem «bear the corners» and are a common problem of all 
mankind that threatens its security, its prospects and the rising 
of the very preservation of life on the planet; stable, long-term 
negative environmental and economic consequences of other 
human on the planet, reached in the second half of the 20th 
century proportions that threatened not only by significantly 
near exhaustion of non-renewable natural resources, but also 
for its unpredictable consequences of mutations throughout the 
Earth’s biosphere, including humans; transformation processes 
in international law, which is the legal basis to globalization, 
which leads to dependence independent of the world 
community, primarily to the western world opinion and 
international corporations which have their interests in most 
countries. 
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It should be noted that although the term 
«globalization» today has become a popular cliché. According 
to researcher of globalization Zygmunt Bauman, the idea of this 
phenomenon is not new. [6] The beginnings of globalization, 
we can see already in the days of Antiquity. In particular, the 
Roman Empire was among the first countries that has 
established its dominance in the Mediterranean region, which 
led to the interweaving of various cultures. The origins of 
globalization are the same in the 16th and 17th centuries, when 
the stable economic growth in Europe was combined with 
advances in navigation and geographical discoveries, resulting 
in the Spanish and Portuguese explorers spread around the 
world and engaged in the colonization of America. 

After the Second World War globalization recovered in 
an accelerated pace. This is due to improvements in technology 
that have led to rapid sea, rail and air transport, as well as the 
availability of international calling. Since 1947, the removal of 
barriers to international trade engaged in the General 
Agreement on Tariffs and Trade (GATT) – the series of 
agreements between the major capitalist countries and the 
developing countries. In 1995 75 GATT members created the 
World Trade Organization (WTO). Since then, 21 more 
countries, including Ukraine joined the WTO. 

Globalization reaches the works of many thinkers of the 
19th and  the early 20th century in the field of geopolitics, such 
as, for example, Mackinder, who described the way in which 
the world now will unite [7]. But even in the 1970s. the term 
«globalization» was purely theoretical value, and in the modern 
sense was used in 1983 in an article of T. Leavitt, who spoke 
about economic globalization, and in 1985 the sociologist R. 
Robertson extended the meaning of having considered it as a 
social process by which geographical, social and cultural 
systems disappear [8]. 
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Some researchers identify so-called proto-globalization 
or globalization – 1 [9]. Its timing outlines as follows: the 
middle of the 19th – the early 20th century (before World War 
I); its geographical area is the Atlantic World, Europe,  the 
North America. Based on certain parameters, they argue that in 
the early 20th century, the world was more globalized, united 
and coherent than in the middle [9]. In particular, the North 
Atlantic region a century ago was more unified than a few 
decades after the two world wars. 

We believe that the factors that contributed to the 
development and spread of globalization, among others, in 
particular, are the following: 

- the first, the Western world came out of the hardship 
of the 1970–1980 years and has restored its role of global 
economic dominance; 

- secondly, the information revolution has helped to tie 
together some regions of the planet; 

- the third, the collapse of communism, and then the 
crisis in Asia, created the illusion of victory of liberal values 
globally; 

- the fourth, the increasing of cultural exchanges 
between the periphery and the «first world». 

Since the late 20th century globalization served as 
something new for economic, social and cultural spheres as a 
means of universal spread of Western values and a tool for the 
global community as a guarantee of rapid development 
anywhere in the world of science and technology and involving 
the peripheral regions of the planet in a global economy. Each 
of these aspects of globalization carrying some ideological load 
in terms of theory, was not competitive because: a) 
globalization can not be considered as a fundamentally new 
phenomenon in international life. To verify this, You can not 
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even stop at the purely quantitative parameters of its individual 
«waves» and focus on the fact that at the end of the 19th century 
the scale of international trade, investment and migration flows 
in particular were much higher than at the beginning of the 21st 
century. Much more important is another fact that appears a 
closer analysis of the concept of «globalization». It is clear that 
this term is used to refer to processes that, in any sense, 
covering the whole world [10]. But what is this world and what 
is identified with it throughout the world? It is clear that such 
an identity can perceive only representatives of the Western 
civilization, able to move freely around the world and receive 
adequate and timely information on all the events taking place 
on the planet. For the majority of our contemporaries who 
inhabit the so-called periphery of the world, the world is 
limited outside of their local community and planetary scale of 
various processes hardly accessible even in their imagination. 
At the turn of the 20th – the 21st centuries and was not a new set 
of phenomena that have been designated by the term 
«globalization» and the depth of our understanding of 
globalization; putting the concept of globalization at the center 
of modern sociology, philosophy we break the rule that offers 
not multiply entities beyond the amount required; b) 
globalization is not a tool to create truly one world. If the 
previous era was extending different, worlds that are sometimes 
opposed to each other, modern globalization, whether we like it 
or not, embodies the only expansion of European civilization. It 
should not be considered as a tool of globalization and the 
interaction of different cultures and traditions; It was and 
remains a means of building Eurocentric world. So-called 
«lateral branches of the West» is actually European branches, 
so that the story of the second half of the 19th and the 20th 
century gives us examples that any of these branches would 
give life to what could be called a product of the West as such. 
The analysis of the facts shows that today's unification becomes 

316 
 



The notion of globalization and theoretical 
approaches to understand it 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
less likely; The same was said about the evolution of methods 
of European expansion. Globalization, which in the early stages 
supported by political means, now moved to the economic and 
financial sphere. Therefore, according to Kenneth Brown, in the 
new century cultural integration (or unification), against which 
are directed the most pretentious speeches of anti-globalists, is 
not a necessary condition for the predominance of Western 
countries over the rest of the world and therefore generally can 
be removed from the agenda [10]. European civilization stores 
and retains its cultural base in subordinated economically, but 
culturally and ideologically heterogeneous world; c) 
globalization subordinates regions and countries in economic 
way. Each stage of European expansion, starting with the 
development of Mediterranean trade and till present days, was 
driven by scientific and technical achievements and the gradual 
change of the dominant technological structures. It allowed the 
Europeans to pass a series of sequentially changing one after 
the other forms of social organization for two millennia, while 
the rest of the world in traditional societies remained in 
virtually unchanged form. In European history the key factors 
that ensure economic progress have changed more than once: 
military power of Antiquity, Medieval monopoly has given 
way to the leading role of the owners of capital. Either way, the 
control of the most rare resource in the community, rare 
production factor remained the basis of social polarization. But 
if so, then global inequality in modern conditions is 
insurmountable. Indeed, since the beginning of the 20th century, 
the Western economic system is increasingly finding features 
of «economy based on knowledge»; d) production of 
information and unique products, which reflects the main 
achievements of culture radically different from the production 
of other wealth: it requires a high, not low, both in the 
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industrial society, educated workers; consumer information and 
skill-capacious products becomes a factor that promotes rather 
than prevents the accumulation of capital, and, finally, the 
product information can be implemented several times, 
bringing income to the owner, but staying with his property. It 
is the moment when the Western economies began to be 
«knowledge-based». «The new inequality», the product of the 
new economy, acts not so much in external expansion of the 
Western world as in its internal progress; globalization is often 
finds the cause of the deepening current inequalities; it can not 
simply be a significant factor in overcoming this inequality; d) 
the current globalization, in our opinion, does not overcome, 
and establishes the peripheral nature of individual countries, 
which is due to its internal logic. At all stages of expanding the 
boundaries of the impact of a civilization arose contradiction 
between the mother country, which sought to impose their will 
and colonies or provinces who wanted more independence and 
autonomy. Turning to the experience of past empires, we see 
that all of them – from oriental despotisms of ancient Rome and 
the British Empire and the Soviet Union – collapsed precisely 
because of the inability to optimize the relationship between 
center and periphery. In this regard, it should again be 
emphasized that the European model of expanding the 
boundaries of their civilization was based not so much on the 
conquest of other peoples and their incorporation into the zone 
of influence as on the creation of new European-style societies 
in which Europeans themselves either constituted an absolute 
majority or a substantial part thereof (as in Latin America). 
Therefore, modern globalization schematically may be 
represented in the form of several concentric circles, going 
from the center to the periphery: 

- the first of which covers Western Europe, USA, 
Canada, Australia and New Zealand; 
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- the second includes countries with a strong European 
cultural influence and the significant role of immigrants from 
Europe; these includes Russia, Latin America and parts of the 
Middle East, especially Israel; 

- the third circle includes countries that were colonies of 
European metropolises and embraced many of Western values; 
this, above all, India and some countries in North Africa, South 
Africa, a number of Asian countries; 

- for the fourth round of independence was the problem 
rather than achievement – these include the majority of African 
countries; 

- a special place is occupied by Asian countries – Japan, 
Korea, Taiwan, Malaysia and Singapore, which successfully 
copy the Western way of life, while maintaining its own system 
of values and Muslim countries, which to this day remain 
obscure by immigrants from the West [11]. 

It is worth noting that trying to view a striking 
phenomenon of globalization has been worked out three main 
theoretical approaches: imperialism, the theory of dependency 
and world system theory. The three classical approaches to 
understanding globalization can be considered a classic, but it 
is certainly not all the theories that have been proposed. There 
are a number of theories such as modernization theory, the 
theory of stages of growth, the concept of interdependence of 
national economies, the concept of equal partnership and 
others. Consider some of them. 

The theory of imperialism. The theory of imperialism 
was first proposed by the English scientist John Hobson [12]. 
The founders of this theory also are O. Bauer and R. Hilferding 
[13]. 

Theories of imperialism and neocolonialism explain the 
structure of the world as a struggle between the major powers 
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for new markets and sources of raw materials, industry capital 
investment by strengthening their cultural and political 
influence. 

Hobson work was published in the early 1900’s. during 
the «struggle for Africa» between the Western powers. 
According to Hobson, colonialism was the result of attempts to 
find new markets for investment opportunities as western 
production exceeded the capabilities advantageous realization 
on their own markets [12]. According to his theory, the 
majority of the population can afford to buy only a relatively 
small portion of the goods produced, because all the time there 
is an urgent need for both new markets and in ways reduce the 
cost of production by search of cheap raw materials and labor 
elsewhere. The term imperialism in the sense of Hobson meant 
desire to win and enslave nations, and one manifestation of this 
desire was imperialism – is directed outward expansion [ibid]. 

This process is facilitated as the economic development 
of Western countries and the impoverishment of much of the 
rest of the world because of no industrial regions 
vykachuvalysya resources. 

New imperialism. Later authors, using Hobson’s ideas, 
created a theory of new imperialism [11]. The object of their 
research is the modern society. The old colonial empires, like 
the British, have disappeared, almost all colonial regions are 
now the countries with independent control. However, 
according to proponents of this theory, industrial states retain 
control over the rest of the world due to its leadership in global 
trade, the influence of powerful corporations that operate 
globally. Western countries are able to maintain their privileged 
position infinitely long, controlling all branches of modern 
social development. 

The theory of dependence. The theory of new 
imperialism is inextricably linked to another approach, known 
as the theory of dependence. It was first formulated in the 
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analysis of the situation that has arisen in South America. 
According to the theory of dependence, the international 
community has developed unevenly, resulting in core industrial 
world (US, Europe, Japan) plays a dominant role, and the third 
world countries are depending on this core. The causes and 
nature of such dependence are caused by what stage the process 
of colonization was a particular country and who conducted. 
Dependence usually lies in the fact that the economy of third 
world countries is based on the production of cash crops for 
developed countries. 

For example, Brazil has been and remains the largest 
producer and exporter of coffee. As other cash crops countries, 
can be called sugar, rubber and bananas (hence the humiliating 
name «banana republic», which is fixed to unstable regions of 
South America thanks to those who differentiate between them 
and the prosperous regions of the North). Agriculture is the 
only traditional methods and cultivation of cash crops for 
export prevented development in the South American countries 
of modern industrial production. As they further behind 
industrialized nations in Europe and North America and 
become dependent on supplies of manufactured goods in these 
countries begins stagnation. 

The economist Andre Hunder Frank evolution towards 
third countries used the phrase «the development of 
underdevelopment». These countries, he believes,  are poorer as 
a result of the fact that they occupy a subordinate position in 
relation to industrialized countries [14]. 

The theory of dependence – or dependence metatheory – 
was the most popular in 1960 – 70 years. Metatheory 
dependence and peripheral development was launched by a 
group of Latin American economists and sociologists aheded 
by Argentine economist Raul Prebisch [15]. 
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Metatheory is divided into three areas: the dependent 
underdeveloped, dependent development and reproduction 
dependence. The starting point of the theory is the assertion 
that the capitalist system on a world scale at the same time 
generating economic development and sophistication poorly at 
international, national and local levels. Proponents of the 
concept of dependent underdevelopment argue that the 
capitalist system contributes to underdevelopment of 
developing countries and that true development is impossible 
so long until the system exists. Thus, A. Frank argued that the 
metropolis appropriates economic surplus of its satellites and 
uses it for their own development. Satellites are also poorly 
developed because they do not have access to the same excess, 
and due to the polarization of society and exploiting 
contradictions that are created and maintained internally 
metropolis – satellite. These contradictions stimulate the 
development of the metropolis and makes the process of 
«sudevelopment»  of satellites [14]. 

The scheme of «satelization» model was based on a 
linear relationship, which led to the absolute relationship 
between the countries. It covered the theoretical sphere to 
explain the growth and development (even limited), which took 
place in several countries. Certain way out of this was the 
concept of reproduction or modification of dependence, which 
implies that some countries of world periphery or sectors of the 
economy that were depending, can get out of addiction. This 
concept considers the development strategy as being subsidized 
from abroad. The price paid or that sector of the economy of 
states to overcome addiction, not worth it. For example, 
international aid given manufacturer developing country can 
strengthen the position of products on world markets, but it also 
may exacerbate currency situation in the country due to the 
increase in imports, leading to greater dependence. 
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The theory of the world system. World-system theory 
proposed by Immanuel Wallerstein is the most sophisticated 
attempt of interpretation of paintings of world inequality. 
According to Wallerstein, since the 16th century until the 
present day there was a process of forming the system of global 
economic and political ties based on the expansion of the world 
capitalist economy. This system presupposes the existence of 
core, semi-periphery and periphery outdoor arena. Core states – 
those who have previously only encountered modern types of 
business, and then began the process of industrialization: UK, 
Netherlands, France and the countries of North West Europe 
that joined later, for example, Germany. At the core of 
industrial production were advanced for that time forms of 
agriculture [11]. 

States located in southern Europe around the 
Mediterranean (such as Spain), become semi-core countries. 
They were associated with the Nordic countries trade relations 
of dependence, but their economy is not developed. A couple of 
centuries ago Peripherals – «outer limit» of the world economy 
– took place on the eastern edge of Europe. Much of Asia and 
Africa at the time belonged to the foreign arena – it does not 
affect trade relations, which were formed in the core countries. 
As a result of colonial expansion and follow-up of large 
corporations, Asia and Africa have been involved in the global 
economy. Today, the third world countries make up the 
periphery of major world system, which includes core and 
acquired a dominant position the United States and Japan. 
Wallerstein argues that because the core countries dominate the 
global system, they are able to organize world trade so that it 
meets their interests. He agrees with supporters of dependency 
theory that first world countries have acquired the opportunity 
to exploit the resources of the third world countries for their 
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own purposes. The concept also includes provisions on state 
dependence whereby the gap between center and periphery 
defines the basic contradiction of the world system. 

Today globalization seems very attractive and 
comprehensive for many people, but it is still in the initial stage 
and providing all of its consequences is very difficult. But some 
of the first results of this new system of world order already 
outlined. We can say that its impact on the socio-economic 
developments and the situation in individual countries and 
regions are mixed. The positive features of globalization 
include the growing contact and relations between the peoples 
in the economy, trade, technology and culture. Over the past 50 
years, the average per capita income in the world increased 
three times. World GDP increased from 3 trillion to 30 trillion 
dollars. Over the past quarter century, more than 10% increase 
in the number of people who have reached the average level of 
prosperity [16]. 
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Самойлов О.Ф. Поняття глобалізації і 
теоретичні підходи до неї. Нині глобалізація стала 
однією з найвпливовіших сил, які визначають подальший 
хід розвитку нашої планети в цілому. Вона стосується всіх 
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 приводить, а 
негативний – з потенційними конфліктами, якими вона 
загрожує. 

Глобалізація виникла як нова парадигма для опису 
способу стосунків між людьми. Тепер ми можемо легше, 
швидше і дешевше рухатися, і, таким чином, ділитися 
цінностями, які формують відповідні культури.  Виникає 
необхідність постійного розширення сфери нашого 
спілкування і солідарності. 

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. 
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Самойлов А.Ф. Понятие глобализации и 
теоретические подходы к ней. 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. 

Глобализация возникла как новая парадигма для 
описания способа отношений между людьми. Теперь мы 
можем легче, быстрее и дешевле двигаться, и, таким 
образом, делиться ценностями, которые формируют 
соответствующие культуры. Возникает необходимость 
постоянного расширения сферы нашего общения и 
солидарности. 

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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ТРАНСФОРМАЦІЯ БЕЗПЕКОВОЇ СТРАТЕГІЇ НАТО 
ЯК ВІДПОВІДЬ  ЗАГРОЗАМ БЕЗПЕКИ У СВІТІ 

 
У статті проаналізовано основні напрями 

діяльності НАТО та трансформацію безпекової стратегії 
НАТО як відповідь загрозам безпеки у світі. Досліджено 
значущість цієї організації задля забезпечення 
міжнародної безпеки в цілому.  

Проведено аналіз пріоритетних напрямків 
реформування міжнародних систем безпеки, а саме 
впровадження комплексного підходу до протистояння 
загрозам і запобігання новому формату конфліктів. 

Розглянуто проблеми, пов’язані з недостатністю 
євразійським місіям НАТО сильних партнерів з питань 
безпеки на місцях, оскільки місцеві уряди слабкі, 
страждають від нестачі економічних, політичних 
ресурсів, а також проблем обороноздатності. 

Акцентовано увагу на Стратегічній Концепції НАТО, 
співпраці союзників з національними партнерами, що не є 
членами НАТО, для того, щоб модернізувати їхні збройні 
сили завдяки різноманітним ініціативам.  

Висвітлено основні аспекти Варшавського саміту 
НАТО, що відбувся 8–9 липня 2016 року і сприяв посиленню 
безпеки в Балтійському регіоні, активізації боротьби 
союзників з тероризмом, розширенню можливостей 
захисту кіберпростору та зміцненню відносин з ЄС.  

Ключові слова: НАТО, Стратегічна Концепція НАТО, 
міжнародна безпека, міжнародні відносини, 
співробітництво, урегулювання конфліктів, міжнародні 
організації. 
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 Постановка проблеми в загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. Нині ми спостерігаємо новий етап активної 
трансформації організацій колективної безпеки. Можливо, 
нині НАТО є єдиною організацією у світі, яка має більш-
менш достатню кількість ресурсів, що дають їй можливість 
протистояти загрозам безпеки: історично обумовлені 
спільні цінності членів організації; механізми узгодження 
позицій і зусиль; готові до застосування засоби спротиву, 
що відповідають загрозам і викликам. Проте великий 
перелік загроз, географічне поширення їхніх епіцентрів, 
обмежена спроможність проводити невійськові операції, 
брак солідарності серед держав-членів щодо участі в 
деяких спільних заходах ускладнюють реакцію на цілу 
низку загроз на всіх стадіях їхнього розвитку та 
потребують як внутрішніх перетворень Альянсу, так і 
розвитку його співпраці з іншими міжнародними 
організаціями. Стратегічна Концепція НАТО покликана 
відповісти не лише на питання про те, як реформувати 
Альянс як такий, а й на ширше питання: що може 
запропонувати НАТО в умовах загроз сьогодення і 
проблем адаптації та ефективності цілої глобальної 
системи безпеки та її елементів [4]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематика міжнародної безпеки, зміцнення 
Євроатлантичної системи безпеки неодноразово 
досліджувалися як на національному, так і на 
міжнародному рівні. Можна виокремити дослідження 
таких учених, як К. Девіс, О. Майер, С. Хофман, З. Берані, 
К. Від, Дж. Чез та ін. 
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Формулювання мети статті полягає в загальному 

аналізі трансформації безпекової стратегії НАТО як 
відповіді загрозам безпеки у світі. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 
Сучасний світ перетнув ту межу, коли, з одного боку, 
наявні міжнародні інститути та правові принципи ще були 
здатні на певному рівні підтримувати порядок, баланс сил і 
безпеку в міжнародних відносинах, а з другого – завдяки 
внутрішнім перетворенням пристосуватись до змін 
залежно від обставин.  

Лібералізація економічних відносин, процеси 
глобалізації, взаємне проникнення економіки та культури 
різних акторів, дезінтеграція та пошук самобутності в 
сучасному світі посилюють економічний, політичний, 
соціальний і культурний шок за принципом «доміно». На 
кожному новому етапі через систему торгових, 
економічних, політичних, інформаційних і культурних 
зв’язків збільшуються масштаби глобальних економічних 
криз, зростає насилля та кількість збройних конфліктів, 
епідемій небезпечних хвороб, природних катастроф. Такі 
події та їх наслідки охоплюють усе більше країн і вартують 
людству дуже дорого. 

 Для того, щоб успішно боротись із тероризмом, 
міжнародною злочинністю, кіберзлочинністю, незаконною 
міграцією, торгівлею зброєю, людьми, наркотиками, 
поширенням зброї масового ураження та її компонентів, 
необхідно встановити діалог, співробітництво, 
партнерство, взаємну допомогу, координувати спільні 
зусилля на глобальному рівні. 

З другого боку, в існуючих систем міжнародної 
безпеки є серйозні недоліки. Ось головні з них: нестача 
визначених, результативних і відповідних ситуацій дій 
щодо запобігання конфліктам і відвернення загроз, 
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збільшення формалізму та недостатній рівень взаємодії і 
пристосування до змін; надмірна кількість структур і 
неефективне здійснення їх функцій, неспіврозмірний поділ 
влади, фрагментація сфер впливу та зусиль щодо 
врегулування конфліктів і криз, некоординованість дій; 
недостатність ресурсного забезпечення для спільних дій 
держав-членів через фактичну нестачу ресурсів (людських, 
матеріальних, технічних і фінансових) на національному 
рівні та через те, що політична солідарність держав-членів 
часто поступається місцем національному егоїзму [16]. 

Ці недоліки витікають із недосконалості міжнародно-
правової бази та збереження ієрархічної структури 
міжнародної та національної систем безпеки, їх 
громіздкого бюрократичного апарату, тоді як сучасні 
загрози та їх наслідки об’єднуються в мережі, мають дуже 
заплутану структуру життєвого циклу та надзвичайно 
високу швидкість поширення. 

Отже, з’являється та зростає дисбаланс між рівнем і 
характером загроз, заявленими намірами гарантувати 
міжнародну безпеку, з одного боку, і наявною 
спроможністю – з другого. Нині це є характерним для всіх 
міжнародних систем безпеки, що свідчить про застарілість 
не лише їх концепцій, але й парадигми забезпечення 
міжнародної безпеки в цілому. У такій ситуації 
необхідність реформування глобальної системи виходить 
на перший план разом з потребою змінювати окремі 
регіональні і спеціалізовані системи безпеки [3]. 

Серед пріоритетних напрямків реформування 
міжнародних систем безпеки є впровадження 
комплексного, системного підходу до протистояння 
загрозам і запобігання новому формату конфліктів. 
Елементами такого процесу реформування є спільність 
позицій учасників системи безпеки щодо оцінки загроз, 
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цілей захисних заходів, внесків на потреби безпеки; 
застосування процесів аналізу та планування на всіх 
стадіях життєвого циклу загрози (від зародження до 
ліквідації наслідків), а також здатність запропонувати 
загальний проект урегулювання конфлікту, за змістом і 
географією ширший, ніж сам конфлікт, у кожному 
конкретному випадку (так званий ефект «розмивання» 
конфліктної ситуації); створення засобів і механізмів 
(військових і невійськових) для запобігання і протидії 
загрозам, дієвих і готових до застосування сил і засобів, які 
відповідали б реальній ситуації на конкретних етапах 
життєвого циклу загрози і географії конфліктів; 
забезпечення серед іншого всіма видами ресурсів: 
людськими, фінансовими, матеріальними, технічними, 
організаційними, юридичними та інформаційними; 
ефективна взаємодія всередині та серед міжнародних 
установ безпеки, світове співробітництво та партнерство, 
дотримання принципу опори на місцеву підтримку; 
постійне вдосконалення механізмів ухвалення та 
впровадження рішень, координації підготовки і спільного 
застосування сил і засобів, акумулювання ресурсів [4]. 

Застосування всіх елементів цього комплексного 
підходу в межах однієї організації, тим більше, що спроби 
будь-якої регіональної чи профільної організації перебрати 
на себе роль глобальної є досить затратними та політично 
суперечливими справами. Унаслідок цього ще 
актуальнішою стає потреба тіснішої взаємодії міжнародних 
організацій і держав – головних гарантів безпеки в напрямі 
перетворення їх діяльності на завжди готову, гнучку, 
ефективну систему своєчасної та швидкої протидії 
загрозам і запобігання конфліктам. 

Євроатлантичне співтовариство виступає ініціатором і 
рушійною силою сучасних глобальних перетворень, 
оскільки саме тут прогресивні демократичні цінності, 
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інститути, механізми пустили своє коріння та дали свої 
плоди. Однак поширення цього досвіду не повинно 
набувати характеру нав’язування та вимагає інтенсивного й 
рівноправного діалогу між усіма суб’єктами міжнародної 
системи та участі всіх міжнародних організацій. Наступні 
роки мають дати відповідь – наскільки міжнародна система 
безпеки здатна побороти бюрократичні бар’єри та 
пристосуватися до сучасних умов [3]. 

Варшавський саміт НАТО, що відбувся 8–9 липня 
2016 року, сприяв посиленню безпеки в Балтійському 
регіоні, активізації боротьби союзників з тероризмом, 
розширенню можливостей захисту кіберпростору та 
зміцненню відносин з ЄС. Але союз ще не розв’язав 
проблему забезпечення безпеки держав, що не є членами 
НАТО. Зокрема, ідеться про Афганістан, країни 
Центральної Азії та Кавказу [11].  
  За два останні роки країни-члени НАТО вжили 
заходів для протистояння російським гібридним воєнно-
політичним загрозам, що застосовують кібератаки, 
інформаційні операції, економічний тиск та інші засоби, 
щоб продемонструвати силу та вплив Росії в інших 
країнах. Наприклад, Альянс провів численні вчення з 
різними гібридними умовами, включаючи деякі з рівнем 
агресії понад встановлені статтею 5 Північноатлантичного 
Договору межі колективної оборони [13]. Ці вчення 
перевірили процедури на національному рівні, 
мультинаціональну координацію дій і систему управління, 
а також здатність до колективної мобілізації та  
перекидання підкріплення. У їх зобов’язанні посилити 
колективну здатність до адаптації союзні уряди пообіцяли 
інвестувати в превентивні заходи проти гібридних викликів 
безпеці. Важливо, що у Варшаві лідери НАТО усвідомили 
потребу трансформувати Альянс так, щоб НАТО 
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залишалось “надійним, гнучким, життєздатним і таким, що 
легко пристосовується” перед лицем гібридних та інших 
загроз безпеці, що еволюціонують [14]. 

Союзники працюють з національними партнерами, 
що не є членами НАТО, для того, щоб модернізувати їхні 
збройні сили завдяки різноманітним ініціативам. 
Універсальний пакет допомоги НАТО Україні посилює 
фінансування Альянсом захисту та заходів безпеки, а 
також політичних і соціальних реформ з метою зробити 
Україну стійкішою до підривної роботи Росії [2]. Лише 
Сполучені Штати Америки надають кілька сотень 
мільйонів доларів на допомогу забезпечення безпеки, щоб 
зміцнити українську розвідку, спроможність вести кібер- та 
електронні війни через тренування та поставки зброї. 

 Саміт розширив партнерство НАТО та ЄС задля 
подолання таких «спільних викликів», як протистояння 
гібридним загрозам з боку Росії, а також розв’язання 
проблем міжнаціонального тероризму та міграції. 
Наприклад, Альянс запустив нову операцію «Sea 
Guardian», щоб координувати зусилля з операцією ЄС 
«Софія» з метою перешкоджати торгівлі людьми у 
Східному Середземномор’ї [12]. 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, 
Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер і Голова 
Європейської ради Дональд Туск підписали спільну 
Декларацію, за якою вони зобов’язувались об’єднати 
ресурси для поліпшення потенціалів розвідки, органів 
розвідки спостереженням, служби з надзвичайних ситуацій 
і стратегічної комунікації; створити більш функціонально 
взаємодіючі та комплементарні військові об’єкти; сприяти 
оборонно-промисловому співробітництву; проводити 
більшу кількість спільних військових навчань, зокрема, 
щодо стратегій захисту кіберпростору. Декларація 
проголосила, що тісніше співробітництво НАТО та ЄС 
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спрямоване на «укріплення спроможності протистояти 
гібридним загрозам, зокрема – через посилене реагування, 
спільну роботу з аналізу, запобігання, виявлення на ранніх 
етапах завдяки своєчасному обміну інформацією та, 
наскільки це можливо, обміну розвідувальною 
інформацією. Сторони мають намір також співпрацювати в 
галузі стратегічної комунікації та вироблення стратегічних 
заходів реагування» [14]. 

Розробка узгоджених процедур через відповідні 
сценарії істотно сприятиме реалізації наших зусиль. НАТО 
також зобов’язалося розбудовувати партнерські відносини 
з такими іншими міжнародними організаціями, як 
Організація Об’єднаних Націй, Африканський союз, 
Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), 
використовуючи різні механізми: Трансатлантична 
ініціатива з посилення потенціалу та професійної 
підготовки, Ініціатива з координації партнерських 
відносин, Середземноморський діалог і Стамбульська 
ініціатива зі співробітництва [4]. 

Незважаючи на прогрес, безпека держав, які не є 
членами НАТО, а саме Азербайджану, Грузії, Молдови та 
України, залишається під сумнівом. У Варшавському Пакті 
союзники підтвердили свою територіальну цілісність, 
незалежність і суверенітет. На відміну від Балтійських 
держав, на які поширюються колективні зобов’язання 
НАТО щодо безпеки, або країн-членів Організації договору 
про колективну безпеку, які перейшли під контроль 
Москви, цим проміжним державам не вистачає 
багатонаціональних зв’язків у галузі безпеки. Уряди 
держав-членів НАТО були проти надання цим державам 
членства в НАТО або постачання їх потужною зброєю. 
Вони не задовольнили запит України на приєднання до 
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Партнерської програми НАТО з розширення можливостей 
[1; 14].  

 У Варшаві відбулася перша зустріч між міністрами 
закордонних справ Грузії та НАТО в межах офіційного 
засідання Комісії НАТО–Грузія на саміті НАТО. Однак ні 
десять пунктів підсумкової заяви, у якій схвалювалося 
надання Грузією військ для місії НАТО в Афганістані й 
підтверджувалося невизнання російської окупації Абхазії 
та Південної Осетії, ні масштабна комплексна угода між 
НАТО та Грузією щодо фінансування подальшої 
підготовки, проведення військових навчань та інших 
засобів збільшення військової сили не внесли значних 
зрушень в існуючий стан речей [6]. 

 Розглядаючи майбутнє членство Чорногорії, голова 
комітету охорони Росії висловив невдоволення тим, що 
члени НАТО «готові прийняти навіть Північний Полюс до 
організації лише для того, щоб оточити Росію» [14]. Тим не 
менше, що б не сталося на Балканах, подальше розширення 
НАТО на пострадянському просторі наразі не стоїть на 
порядку денному організації. Побоювання Західної Європи 
конфлікту з Росією, як і раніше, перешкоджає цим країнам 
набути членства НАТО чи навіть рівня надійної оборони 
партнерства, який значно поліпшить їх можливість 
протистояти звичному для Росії вторгненню [1]. 

 Лідери НАТО до цих пір не дійшли згоди щодо 
того, чи матиме наслідком надання більшої військової 
підтримки у вигляді летальної зброї підвищення безпеки 
Грузії та України через зменшення загрози російської 
агресії, чи навпаки – знизить рівень безпеки, дозволивши 
Росії обґрунтовувати необхідність впливу в сусідніх 
державах виключенням присутності НАТО в регіоні [2; 6].  

Наразі найоптимістичнішим варіантом розвитку 
подій є продовження підтримки цих країн у протистоянні 
гібридній підривній діяльності Росії, попри вже 
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зростаючий у Грузії ризик того, що представники влади та 
виборці заради безпеки віддадуть перевагу умиротворенню 
Москви, а не нестабільній допомозі Заходу. 

 Місія НАТО в Афганістані зіштовхується зі 
звичайними проблемами. На Варшавському саміті 
держави-члени НАТО та їх партнери поновили свої плани 
після їх схвалення урядами держав, що ввійдуть до складу 
НАТО. Ці плани полягають в утриманні понад 10-
тисячного військового контингенту в країні протягом ще 
кількох років, а також наданні щорічної допомоги в розмірі 
4–5 мільярдів доларів США Афганським національним 
силам безпеки (АНСБ) до 2020 року. Військова операція 
зайшла в безвихідь і ані урядові війська, ані головні 
військові сили опозиції, Талібан, не здатні завдати 
вирішального удару. АНСБ потребують значної допомоги 
НАТО в поточних військових операціях і надалі 
потерпають від високого рівня дезертирства [14]. 

 Новому уряду все ще доведеться знизити рівень 
напруги навколо запеклих спорів щодо результатів 
президентських виборів. Розкол у правлячій коаліції, 
наявність радикального руху Талібан і зростання впливу 
терористичної організації, прихильники якої називають її 
Ісламська держава (до 29 червня 2014 року Ісламська 
держава Іраку та Леванту – ІДІЛ), в Афганістані зводять 
нанівець найменші перспективи в процесі мирного 
врегулювання конфліктів і загального примирення сторін 
під керівництвом центральної влади. Ситуація схожа на ту, 
що мала місце в Сирії, де багато акторів зараз можуть 
блокувати дані процеси. 

Економіка Афганістану залишається обтяженою 
корупцією, залежною від іноземної допомоги та коштів від 
виготовлення наркотиків, до того ж вона є ізольованою від 
решти країн Центральної та Південної Азії, що робить 
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втілення мети НАТО зі встановлення самостійної 
економіки до 2024 року  майже неможливим [4]. 

Керуючись різними причинами, Росія та Китай 
суттєво обмежили ступінь власної взаємодії з операцією 
НАТО під назвою «Рішуча підтримка», до повноважень 
якої входить проведення підготовки співробітників, 
консультацій і надання допомоги Службі національної 
безпеки Афганістану. Хоча як офіційний Пекін, так і 
Москва все ще не в змозі надати військову підтримку 
уряду Афганістану [4]. 

 Недавні терористичні акти в Брюсселі, Парижі, 
Ніцці та Істамбулі виявили вразливість членів НАТО до 
атак терористів, що розташували свої війська в слабо 
захищених регіонах. Тяжко уявити, щоб будь-який з цих 
урядів зміг захистити власну територію від терористів без 
допомоги НАТО або обмежити потік нелегальної міграції з 
країн, що не входять до організації. Тому НАТО пообіцяло 
надати підтримку світовій коаліції держав у їх боротьбі з 
ІДІЛ на Близькому Сході, у Північній Африці, а також в 
Афганістані та Центральній Азії. Наприклад, Союзна 
організація обіцяла підтримати Туреччину в захисті 
кордонів останньої із Сирією та санкціонувати переліт 
літаків АВАКС з повітряно-військових баз у Туреччині для 
допомоги в розв’язанні повітряного конфлікту, збору 
розвідувальної інформації, а також виконання контролю та 
управління [14].  

 На жаль, багатьом євразійським місіям НАТО 
бракує сильних партнерів з питань безпеки на місцях. 
Місцеві уряди слабкі, страждають від нестачі економічних, 
політичних ресурсів, а також проблем обороноздатності, і 
водночас вони зіштовхуються з потужними воєнізованими 
угрупованнями, які користуються зовнішньою і 
внутрішньою підтримкою. Незважаючи на той успіх, який 
Альянс уже досяг у цій боротьбі, результат не  буде 
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стійким без додаткового поступу місцевих партнерів 
НАТО в політичній, економічній і необоронній сферах. 
Навіть Туреччина як член НАТО зіштовхнулася з 
проблемами регіональної безпеки через внутрішню 
нестабільність і невдалі рішення, ухвалені її керівництвом 
[4]. 

 Аналізуючи все вищезазначене, можна зробити 
припущення, що основними напрямками діяльності НАТО 
в наступному десятилітті мають бути такі.  

Створення постійної міжнародної мережі експертів з 
аналітичної підтримки в ухваленні рішень. Залучення 
широкого кола міжнародних установ, урядових і 
неурядових організацій до аналізу ситуації та оцінки загроз 
з метою полегшення узгодження позицій учасників 
системи безпеки щодо розставлення пріоритетів у боротьбі 
із загрозами, цілей захисних заходів, форми та розміру 
власного внеску до безпеки. Для цього можуть бути 
використані зібрання, що існують в межах існуючих 
міжнародних установ і створені нові, зокрема, регіональні 
та національні школи стратегічного менеджменту в секторі 
безпеки. 

Застосування методу аналізу ситуацій та 
оцінювання загроз усього комплексу та на всіх етапах їх 
життєвого циклу: виникнення та нарощування 
суперечностей, зростання напруженості, виникнення 
конфлікту (кризи), його врегулювання, ліквідація наслідків 
конфлікту (кризи). Це дозволить, за умов суворої 
відповідності можливостям Альянсу, визначити сфери його 
компетенції, повноважень, функції та завдання, спланувати 
розширення кола можливостей, підготовку та застосування 
сил і засобів відповідно до прогнозів розвитку ситуації. 
Водночас, це дозволить віднайти пробіли в можливостях 
Альянсу, оцінити доцільність усунення цих пробілів за 
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рахунок власних ресурсів або ж за допомогою інших 
міжнародних організацій. 

Забезпечення чіткої відповідності структури сил і 
засобів НАТО його завданням, а також наявність 
механізмів (військового та невійськового характеру) для 
протистояння загрозам і запобігання конфліктам. 

Основні завдання НАТО на найближче десятиліття 
будуть полягати в традиційній колективній обороні членів 
Альянсу, у запобіганні застосуванню та захисті 
євроатлантичного регіону від балістичних ракет, а також у 
попередженні та протидії тероризму (у розпорядженні 
якого може опинитися зброя і матеріали масового 
ураження), піратству, кіберзлочинності в глобальному 
масштабі [4].  

Для досягнення цих цілей можливості Альянсу 
повинні бути значно посилені: зі стратегічного 
перекидання, розосередження та захисту повітряних і 
морських військ; контррозвідки; нанесення прицільних 
пострілів; захисту від ядерної, біологічної та хімічної зброї; 
контролю за територіями та ситуацією на цих територіях, 
контролю за захистом електронних мереж, протиракетної 
оборони територій і їх окремих об’єктів.  

Важливою передумовою безпеки в 
євроатлантичному регіоні та критерієм, за яким 
визначається привабливість НАТО як організації, є 
можливість Альянсу сприяти стабільності на прилеглих 
територіях – у країнах Середземномор’я, у Молдові, в 
Україні, на Кавказі та в Центральній Азії. 

 Враховуючи те, що між блоками немає військового 
протистояння, яке було характерним для періоду «холодної 
війни», статті 4 та 5 Північноатлантичного Договору 
потребують тлумачення для можливості ширшого 
використання неконфронтаційних заходів у відповідь на 
загрозу агресією (наприклад, консультації, заходи 
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публічної дипломатії), включаючи не лише держави-члени, 
але й держави, які є потенційним джерелом загроз [13]. 

Зважаючи на те, що США змінили власний підхід до 
розробки програми зовнішньої політики та її здійснення, до 
відносин із союзниками НАТО, до ініціативи європейських 
держав сформувати «європейську армію», особливого 
значення слід надати зміцненню європейського складника 
Національного Альянсу, солідарності і дотримання вимог і 
зобов’язань щодо участі держав-членів у діяльності НАТО 
[12]. 

Виходячи зі стратегічної важливості завдань і швидких 
темпів наростання загроз у Східній Європі, слід 
забезпечити діяльність Альянсу всіма видами ресурсів у 
необхідній кількості та належній якості. Цими видами 
ресурсів є такі: людські – надання персоналу державами-
членами та союзниками в необхідній кількості для 
підтримки операцій НАТО, включаючи гарячі точки; 
фінансові – внески необхідних коштів державами-членами 
до бюджету НАТО; матеріальні й технічні – надання 
національних військових підрозділів, а також у межах 
миротворчих операцій сил служби безпеки держави-
перебування, включаючи якісну зброю, обладнання, 
техніку, пальне та машинне масло, продовольчі товари 
тощо; організаційні та правові – створення організаційної 
та правової основи для забезпечення легітимності й 
підвищення ефективності діяльності груп цивільно-
військового співробітництва; інформаційні – надання 
повної, достовірної, оновленої інформації з відповідних 
аспектів ситуації у сфері конфлікту (потенційній чи 
фактичній) щодо її розвитку та сторін конфлікту, а також 
включаючи треті сторони [4]. 

 Забезпечення всіма видами ресурсів є передумовою 
ефективності Альянсу, а національні внески демонструють 
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залучення його членів до спільної діяльності. У зв’язку з 
цим варто передбачити механізми для оцінки сукупних 
внесків від держав-членів і можливість взаємозаміни 
забезпечення  певними ресурсами відповідно до ситуації в 
країні. Також необхідно запровадити механізми впливу на 
членів Альянсу, внески яких не відповідають їхнім 
вимогам. 

Відповідно варто заохотити країни-партнери робити 
внески, зокрема, завдяки поширенню на них гарантій 
безпеки через залучення їх до використання механізмів 
планування діяльності НАТО та взяття країнами-членами 
зобов’язань з надання певної допомоги країнам-партнерам 
при потребі. 

Розширення партнерства та підвищення його 
ефективності: розвиток співробітництва з міжнародними 
організаціями та державами, зацікавленими у зміцненні 
регіональної та глобальної безпеки, партнерства з 
державами, що поділяють цінності НАТО, опора на 
локальну підтримку під час врегулювання конфліктів та 
усунення наслідків кризових ситуацій. 

Найважливішим і найскладнішим завданням є 
налагодження взаємодії з іншими міжнародними 
організаціями (ЄС, ОБСЄ, ОДКБ, Шанхайською 
організацією співробітництва, Арабською Лігою, 
Африканським Союзом, Організацією Ісламської 
Конференції, Організацією Чорноморського економічного 
співробітництва тощо) [3]. 

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок з цього напрямку. Отже, НАТО має 
сили й засоби для того, щоб зміцнити безпеку шляхів 
постачання енергоресурсів, усунути наслідки боротьби за 
ресурси, зреагувати на  надзвичайні ситуації природного й 
техногенного характеру, тоді як важелі безпосереднього 
впливу на сектори економіки й енергетики, запобігання 
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кризовим явищам у цих сферах зосереджуються в руках 
окремих держав і їхніх економічних союзів. Головні 
напрями підвищення глобальної безпеки завдяки розвитку 
партнерства між міжнародними організаціями повинні 
вбачатися в узгодженні їх цілей і намірів, розподілі 
обов’язків, функцій і повноважень, уведенні механізмів 
проведення консультацій, спільних дій і співробітництва.  

Програми партнерства, що виявились ефективними, 
варто продовжити, але вони повинні створюватися залежно 
від регіональної належності і статусу партнерів, а також 
адаптуватися до їх потреб та інтересів.  

Зростає роль глобального співробітництва з країнами 
Близького Сходу, Африки, Південно-Східної і Центральної 
Азії, які істотно впливають (або можуть вплинути) на 
стабілізацію ситуації в Афганістані та Пакистані, 
запобігання виникнення і розвитку мережі міжнародного 
тероризму в інших регіонах, зокрема – у Ємені, Сомалі.  

Головним завданням зміни процедури ухвалення 
рішень і механізмів їх реалізації в НАТО є підвищення 
їхньої своєчасності та обов’язкового характеру. З цією 
метою НАТО має розробити і впровадити конкретні заходи 
з адміністративного реформування на основі принципів 
політичної солідарності, спільних позицій і 
відповідальності членів Альянсу.  

Отже, заходи у вищезазначених сферах допоможуть 
НАТО стати прозорою та результативною організацією, 
яка спирається на реальні можливості та ресурси, 
користується повагою і довірою міжнародного 
співтовариства. У наступному десятилітті Альянсу буде 
доцільно виступити ініціатором і домогтися реформ усієї 
системи міжнародної безпеки, визначити план і задати тон 
реформування, щоб запевнити в їх компетентності 
протистояти сучасним загрозам і викликам. 
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Sudak I.I. Тransformation of the NATO security 
strategy as a response to security threats in the world. The 
article analyzes the main activities and transformation of 
security strategy of NATO in response to security threats in the 
world. Also the importance of this organization for 
international security as a whole is investigated. 

During the article's preparation an analysis of priority-
oriented directions of the international security systems 
reforming is conducted, namely the introduction of an 
integrated approach to address threats and to prevent new 
conflicts. 

The issues connected with insufficiency of strong 
partners in safety issues at the places of location to the 
Euroasian missions of NATO as local governments are weak 
and suffer from a lack of economic and political resources. In 
addition, defense capability problems are considered. 

Special attention is paid to the Strategic concept of 
NATO, a cooperation of allies with national partners who 
aren't members of NATO to modernize their armed forces by 
means of introduction of different initiatives  

The main aspects of the Warsaw NATO summit which 
has taken place on July 8-9, 2016 promoted strengthening of 
safety in the Baltic region, enhancing of allies forces for 
combating terrorism, expansion of opportunities of cyberspace 
protection and strengthening the relations with the EU are 
covered. 

Presently we witness a new stage of active 
transformation of the collective security organizations. Maybe, 
presently the NATO is the only organization in the world that 
has a more or less sufficient amount of resources that give an 
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opportunity to counter the threats to its safety, namely the 
historically conditioned common values of its members; 
mechanisms of concordance of their positions and efforts; 
ready for application facilities to counter the threats and 
challenges. 
However a wide range of threats, geographical distribution of 
their epicenters, limited possibility to conduct unmilitary 
operations, the shortage of solidarity among its member states 
when participating in some joint events complicate the reaction 
on a number of threats at all stages of their development and 
need both internal transformations of the Alliance and 
development of its collaboration with other international 
organizations. 

The strategic Conception of NATO is designed to 
answer not only the question of reforming the Alliance as such, 
but also a more global one: what can the NATO offer in the 
conditions of present-day threats and problems of adaptation 
and efficiency of the whole global system of safety and its 
elements. 

Keywords: NATO, strategic concept of NATO, 
international security, international relations, cooperation, 
settlement of the conflicts, international organizations. 
 

Судак И.И. Трансформация стратегии 
безопасности НАТО как ответ угрозам безопасности в 
мире. В статье проанализированы основные направления 
деятельности НАТО и трансформацию стратегии 
безопасности НАТО в ответ на угрозы безопасности в 
мире. Исследована значимость этой организации для 
обеспечения международной безопасности в целом. 

Проведен анализ приоритетных направлений 
реформирования международных систем безопасности, а 
именно внедрение комплексного подхода к 
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противостоянию угрозам и предотвращения нового 
формата конфликтов. 

Рассмотрены проблемы, связанные с 
недостаточностью евразийским миссиям НАТО сильных 
партнеров по вопросам безопасности на местах, 
поскольку местные правительства слабы, страдают от 
недостатка экономических, политических ресурсов, а 
также проблем обороноспособности. 

Акцентировано внимание на Стратегической 
концепции НАТО, сотрудничестве союзников с 
национальными партнерами, которые не являются 
членами НАТО, для того, чтобы модернизировать их 
вооруженные силы путем различных инициатив.  

Освещены основные аспекты Варшавского 
саммита НАТО, который состоялся 8–9 июля 2016 года и 
способствовал усилению безопасности в Балтийском 
регионе, активизации борьбы союзников с терроризмом, 
расширению возможностей защиты киберпространства и 
укреплению отношений с ЕС.  

Ключевые слова: НАТО, стратегическая концепция 
НАТО, международная безопасность, международные 
отношения, сотрудничество, урегулирование конфликтов, 
международные организации. 
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РОЗВИТОК ЛОКАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ В 
УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 

ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ 
 

У статті розкривається проблемне питання 
становлення інституту локальної організації влади в 
Україні в умовах децентралізації. Сучасний стан процесу 
децентралізації хоча і має певні позитивні зрушення, 
проте залишається ще достатня кількість невизначених 
питань, серед яких – знайти  для українських реалій 
найоптимальнішу модель місцевого самоврядування. Для 
цього необхідно вивчати як іноземний досвід, так і 
історичні особливості становлення інституту локальної 
організації влади в Україні. Відповідно, досить цінним для 
українського державотворення є досвід провідних 
європейських держав. Визначаючи основні проблеми 
становлення та функціонування інституту локальної 
організації влади в Україні, варто зазначити, що важливу 
роль відіграє державна підтримка регіональних органів 
влади, з одного боку, і довіра до держави громадян – з 
другого. Саме нова система місцевого самоврядування має 
забезпечити партнерський діалог між державою і 
громадянами. 

Ключові слова: локальна (місцева) влада, місцеве 
самоврядування, громада, територіальна громада, 
децентралізація. 

 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими чи практичними 
©  
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завданнями. Невід’ємним складником успішного розвитку 
держави та добробуту народу є взаємна співпраця держави 
та громадян, що ґрунтується на взаємоповазі та 
взаємодовірі, що є неможливим без сформованого 
громадянського суспільства, соціальної активності 
громадян і самоорганізації. Для сучасного українського 
політикуму важливим питанням є підтримка народу у 
здійсненні владою важливих реформ, які необхідні для 
державного поступу. Одними із таких реформ є 
децентралізація та реформа місцевого самоврядування, що 
стали одними з ключових пріоритетів розвитку України на 
шляху євроінтеграції. Головна мета реформ побудувати на 
локальному (місцевому) територіальному рівні ефективну 
локальну модель управління, за допомогою якої громадяни 
(населення територіальної громади) будуть брати активну 
участь у процесах ухвалення рішень.  

Отже, для ефективного здійснення ключових 
реформ у сучасній Україні стає суспільно необхідним 
створення дієвого інституту локальної організації влади. 
Адже існуюча модель локальної (місцевої) влади 
суперечить основним вимогам процесу децентралізації та 
ефективному функціонуванню місцевого самоврядування в 
інтересах громадян. Спираючись на досвід розвинутих 
держав світу, можна стверджувати, що децентралізація 
публічної влади є обов'язковим складником сталого 
розвитку держави та демократизації суспільства. 

Актуальність теми статті зумовлюється тим, що 
розвиток теорії й практики локальної організації влади в 
сучасних українських умовах полягає:  

- по-перше, у розробці концепції місцевої влади, 
яка повинна бути реалізована в Україні в умовах 
децентралізації;  
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- по-друге, у створенні цілісної, ефективної 
гнучкої демократичної системи публічного 
управління, що дійсно спрямована на 
підвищення спроможності інститутів місцевої 
влади,  передусім  інституту місцевого 
самоврядування, у з’ясуванні питань місцевого 
значення, поліпшення добробуту населення 
територіальних громад.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
пов’язані з розробкою проблеми локальної влади  вивчали  
такі зарубіжні і вітчизняні вчені, як Х. Вольман [11], Т. 
Парсонс [10], Е. Тофлер [8],В. Андріяш [1], О. 
Бориславська, І. Заверуха, Е. Захарченко [2], О. Бурін [3], 
О.Євтушенко [1; 4-6], Я. Котенко [7], М. Харитончук [9]  та 
ін. Однак незважаючи на те, що вказані вчені торкаються 
проблем локальної влади насамперед в умовах розвитку 
демократії, розбудові громадянського суспільства, при 
проведенні територіальних реформ, на жаль, загальної 
теорії локальної влади дотепер немає. 

Формулювання мети статті. Розглянути 
теоретичні аспекти інституту локальної організації влади в 
Україні в умовах децентралізації. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Природа влади хвилює людство вже не одну 
тисячу років, люди намагаються зрозуміти, пояснити, 
вивчити її для розуміння багатьох сучасних політичних 
проблем. Влада є «найважливішою стороною будь-яких 
відносин» [8, c. 116] і,  як слушно зауважив Т. Парсонс, має 
«здатність мобілізувати ресурси суспільства» [10, р. 225].  

Влада – це завжди вплив людини на людину, 
людини на групу людей, людини на суспільство. Локальна 
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(місцева) влада завжди обмежена певною територією. Її  
наявність у тій чи іншій формі в країні характеризує:  

- по-перше, самостійність локальної (місцевої) 
влади, рівень централізації/децентралізації 
державної влади; 

- по-друге, рівень самостійності, самоорганізації 
населення територіальної одиниці у з’ясуванні 
місцевих питань; 

- по-третє, баланс у відносинах між державною 
владою й інститутами самоорганізації громадян; 

- по-четверте, наявність локальної ідентичності 
територіальної громади.  

Локальну (місцеву) владу можна розглядати як явище 
і як процес.  

Як явище вона пов’язана з територіальною 
організацією влади на (суб)регіональному та 
муніципальному рівні. Так, в Україні на територіальному 
(суб)регіональному рівні (район, область) діють органи 
державної виконавчої влади – місцеві державні 
адміністрація (далі – МДА) та органи місцевого 
самоврядування (далі – ОМС) – районні та обласні ради, 
що представляють спільні інтереси територіальних громад, 
а також ОМС територіальних громад (муніципальних 
утворень) сіл, селищ і міст. Однак існування на локальному 
рівні МДА і ОМС призводить до втручання МДА у сферу 
компетенції ОМС, має місце тиск МДА на ОМС, що 
негативно впливає на розвиток локальної влади. Тому що  
локальна влада повинна займатися питаннями,  
пов’язаними із забезпеченням життєдіяльності місцевого 
населення (місцевої громади).  А хто краще, ніж ОМС, 
знаються на місцевих проблемах. Європейський досвід 
(децентралізація у Франції, розширення регіональної 
місцевої автономії у Великобританії, регіональна реформа 
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в Італії) свідчить, що населення й обрані ними ОМС у змозі 
оперативніше з’ясовувувати місцеві питання. 

Як процес – це управлінська діяльність місцевих 
органів (МДА та ОМС) спрямована на виконання 
поставлених перед ними цілей і завдань. Головною 
проблемою в процесі управлінської діяльності є 
налагодження відносин (розмежування повноважень) між 
ОМС та органами державної влади. Конкуренція між ОМС 
і МДА за ресурси і повноваження, може призвести до  
посилення відцентрових сил і є небезпечною для держави. 

На нашу думку, існування й організація певної 
системи локальної влади в Україні  передусім чергу 
залежить від внутрішньої політики держави. 
Простежується тенденція, що чим сильніша центральна 
влада, тим більше вона намагається поставити під контроль 
місцевий рівень влади. Тобто, контролювати не тільки 
виконавчі органи регіонального рівня, але й органи 
місцевого самоврядування. За всі роки незалежності в 
Україні переважала тенденція до централізації влади, 
посилення контролю за локальною владою. При посиленні 
центральної влади існування самоврядування – це, по-суті, 
компроміс між центральною владою і територіями 
держави.  Саме визнання права територій на 
самоврядування згладжувало гостроту протистояння між 
центром і регіонами. 

Отже, підвищення ефективності державної влади 
можливе лише на шляху її децентралізації, що полягає в  
розмежуванні завдань і функцій, більшість з яких 
передається з рівня центральних органів на локальний 
рівень і стає власними завданнями та повноваженнями 
органів локального (місцевого) рівня. Зрозуміло, що 
найефективніше з місцевими питаннями можуть упоратись 
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ОМС, які є формою самоорганізації населення на 
локальному рівні і яким для виконання власних 
повноважень, з’ясування місцевих питань потрібні й 
відповідні ресурси, і власна податкова база,  і власні 
бюджетні витрати. 

Можна погодитися з авторами наукової розробки 
«Децентралізація публічної влади: досвід європейських 
країн та перспективи України», що саме «така 
децентралізація влади в державі сприяє розвитку 
демократії, адже відбувається розширення впливу 
територіальних громад, соціальних груп та громадськості в 
цілому на справи публічного значення.  Демократична 
держава завжди прагне залучити громадськість до 
здійснення публічних функцій урядування з метою 
оптимального задоволення різнобічних потреб людини та 
народу загалом» [2, c. 13]. 

Проте процес децентралізації має підтримуватися 
«знизу» – самим населенням, самою територіальною 
громадою – за рахунок локальної демократії (діяльності 
об’єднань громадян, органів самоорганізації населення, 
громадських слухань та інших). Основою локальної 
демократії саме і є автономія інститутів місцевого 
самоврядування від державної влади, що здійснюється за 
допомого децентралізації. 

Як зазначає О. Бурін, «створення 
конституціональної української моделі локальної 
демократії за допомогою вибору оптимальних форм 
самоорганізації і самоврядування населення, могло б 
забезпечити усунення багатьох кризових явищ в житті 
суспільства і держави. Важливим чинником, що стримує 
процес формування національної моделі локальної 
демократії є надзвичайно широкі розбіжності у 
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визначеннях компетенції та призначення інститутів 
місцевого самоврядування» [3]. 

Отже, децентралізація («делегування зростаючої 
частини повноважень регіональним, міським і сільським 
владним інститутам» [9, с. 14]) влади в Україні – це шлях 
до розбудови демократичного громадянського суспільства. 
Децентралізація передбачає укрупнення громад, що значно 
поліпшує їх економічно становище і якість надання 
муніципальних послуг. Децентралізація влади в країні 
підкреслює відкритість системи управління для рішень 
«знизу» і передбачає відповідальність за власні дії, відхід 
від бюрократизації, заорганізованості тощо. 
Децентралізація забезпечує ухвалення рішень на 
локальному (місцевому), тобто на рівні територіальної 
громади, (суб)регіональному рівні тобто на середніх і 
нижчих рівнях організаційної ієрархії без шкоди для 
інтересів системи, яка функціонує як єдине ціле.  

Можна погодитися з Х. Вольманом (учений вивчає 
аспекти організації місцевої влади в межах політичної 
децентралізації і регіональної деволюції), що систему 
можна вважати децентралізованою, якщо місцева одиниця 
може визначати власні податки й пакет послуг відповідно 
до уподобань своїх громадян [11, р. 31].  

Доповнюючи концепцію Х. Вольмана, доходимо 
висновків, що демократичною можна вважати державу, 
якщо на локальному (місцевому) рівні є самодостатнє 
самоврядування територіальних громад (общини, комун  
або рад на (суб)регіональному рівні, що представляють 
інтереси територіальних громад, або їх об’єднань).  

На думку Я. Котенко, важливим чинником 
формування дієвої системи місцевого самоврядування є 
територіальна ідентичність – сприйняття індивідом себе як 
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представника певної «уявленої спільноти», яка ґрунтується 
на єдності території проживання, історії та традицій, 
соціокультурного досвіду, ціннісних орієнтацій і способу 
життя [7, с. 11]. Територіальна ідентичність не може бути 
нав’язаною центральною владою. Це усвідомлення самих 
громадян у співпричетності до всіх політичних процесів, 
що відбуваються в державі. Саме одним зі складників 
успіху процесу децентралізації є територіальна 
ідентичність громадян. 

Тобто, децентралізація наближає владу до населення, 
підвищує  активність громадян в ухваленні рішень, які 
стосуються їхнього життя. Децентралізація підвищує роль і 
значення інституту місцевого самоврядування, за 
допомогою якого громадяни можуть  найповніше 
реалізувати свої громадянські права, впливаючи на процес 
ухвалення управлінських рішень [6, с. 320], щодо 
вирішення місцевих справ.   

Згідно з Конституцією України однією з головних 
ознак такого інституту локальної влади, як інститут 
місцевого самоврядування є право територіальної громади 
на самостійне з’ясування питань місцевого значення (ст. 
140), тобто право розпоряджатися ресурсами, які їм 
довірені населенням громади, для забезпечення їх 
повсякденних потреб. 

Отже, наявність на локальному рівні ресурсів – це 
можливість самостійно вирішувати переважну більшість 
своїх справ з надання громадянам, які проживають на 
території, якісних публічних послуг. Один  з основних 
механізмів реалізації державної політики в соціальній 
сфері (освіті, охороні здоров’я, культурі тощо) – це 
питання житлової, комунальної сфер, транспортного 
обслуговування населення, благоустрою територій, а також  
в інших сферах [4, с. 309].  
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У сучасних умовах українська держава об’єктивно 
спрямована на розвиток інституту місцевого 
самоврядування, який завдяки  своїй природі виступає 
сполучною ланкою між населенням і державними 
структурами та є реальним механізмом задоволення 
найважливіших для населення потреб, виконання 
державних завдань через передачу органам 
самоврядування окремих державних повноважень. 

Місцеве самоврядування одночасно є інститутом  
громадянського суспільства, але його діяльність як 
інституту громадянського суспільства, як інституту 
локальної (місцевої) влади можлива лише за підтримки з 
боку держави, яка передає йому функції нормотворення й 
управління. Саме децентралізація влади, чітке й 
збалансоване розподілення повноважень, ресурсів і 
відповідальності між центральними органами державного 
управління і місцевого самоврядування» [5, с. 78] звільняє 
державні органи від «текучості», дозволяє 
сконцентруватися на розв’язанні загальнонаціональних 
проблем [1, с. 155] і залучає громадськість до здійснення 
публічних функцій урядування для задоволення 
різнобічних потреб населення. 

Світова тенденція – це побудова  такої системи 
публічного управління, коли центр віддає не тільки 
повноваження, але й відповідні ресурси на рівень 
територіальних громад і їх органів. Проте в умовах 
європейського вибору України і політики уряду щодо 
децентралізації влади залишається тенденція і до 
централізації влади. Хоча зрозуміло, що саме від державної 
влади залежить створення ефективної моделі локальної 
влади, а по суті – створення спроможних громад, розвиток  
місцевого самоврядування. 
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Отже, організація ефективної локальної влади в 
Україні можлива лише коли суспільство зрозуміє й буде 
готове творити і сприймати модель децентралізованої 
влади, але це тривалий процес, під час якого в Україні 
необхідно провести низку реформ: 

− структурних – побудова  організаційних 
відносин між центральним і локальним рівнями, між 
різними рівнями місцевого самоврядування, тобто 
створення спроможних територіальних громад з 
проведенням територіальної, адміністративної реформи, а 
також визначення структур управління на 
(суб)регіональному рівні. Наприклад, у Західній Європі 
(Австрія, Німеччина, Данія, Нідерланди, Швеція) 
структурне реформування відбувалося через укрупнення 
територіальних одиниць, або за рахунок створення  нових 
одиниць (Франція, Бельгія), запровадження регіонів (одне 
зауваження, якщо реформа здійснювалася згори, командно-
адміністративним шляхом, то реформа, як звичайно, не 
давала очікуваного результату); 

− організаційних – зміна внутрішньої структури 
органів влади й управління на локальному рівні; 

− функціональних – перерозподіл функцій між 
центром, регіонами і територіальними громадами, що 
пов’язані з проблемами централізації/децентралізації, 
перерозподілом фінансових ресурсів у напрямку їх 
збільшення на місцевому рівні (бюджетної, фінансової, 
фіскальної децентралізації). 

Отже, у країні виникає необхідність проведення 
таких реформ: політичної, бюджетної, фіскальної, 
інституційної, податкової, територіальної, соціальної, 
адміністративної, фінансової, судової тощо.  Однак 
існують і певні обставини, які гальмують проведення 
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реформ. До них можна віднести: немає практичного 
досвіду демократичного реформування, існування 
тривалий час соціалістичної ідеології, командно-
адміністративної системи,  планової економіки тощо.  

За сучасних умов децентралізації й реформування 
локальної влади, створення ефективної системи місцевого 
самоврядування для України  найприйнятнішим є 
європейський досвід встановлення та функціонування 
інституту локальної організації влади, оскільки: 

- по-перше, на локальному рівні в європейських 
країнах діють і органи місцевого управління 
(місцеві адміністрації), що входять до 
централізованої системи органів виконавчої 
влади й здійснюють контроль за законністю 
актів місцевого самоврядування, і органи 
місцевого самоврядування, які обираються 
населенням (наприклад, Франція – 
департаменти, Польща – воєводства); 

- по-друге, європейські моделі локальної влади 
більш доречні для України, тому що 
започатковані на принципах демократичного 
правління, що дозволяє уникати конфронтації 
між центральною і локальною владою, між 
центром і регіонами; 

- по-третє, європейські моделі приділяють значну 
увагу місцевій демократії як такій; 

- по-четверте, первинним осередком локальної 
влади в європейських  моделях  зазвичай є 
міські, сільські громади (у Польщі – гміни, ФРН 
- общини, Франції – комуни, Швейцарії і Данії – 
муніципалітети), які здійснюють управлінську 
діяльність через органи місцевого 
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самоврядування, основне завдання яких – 
надання послуг мешканцям; 

- по-п’яте, у європейських моделях у сфері 
обслуговування населення центральна влада 
завжди залежить від діяльності локальних 
(місцевих) органів, які найкраще розуміють і 
забезпечують потреби населення. 

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок з цього напрямку. Отже, розвиток 
інститутів локальної влади в Україні має відбуватись у 
напрямку розширення прав регіонів, територіальних 
громад і їх органів. Саме інститути локальної влади у 
специфічній формі і на локальному рівні мають змогу на 
підставі закону  самостійно з’ясовувати питання місцевого 
значення в інтересах населення відповідної територіальної 
одиниці. 

Враховуючи зазначені аспекти, система локальної 
влади повинна мати певну автономію, чітку структуру, 
чіткий перелік повноважень, підкріплений відповідними 
ресурсами для їх виконання. Ефективно функціонуюча 
система локальної влади – запорука стабільності 
державного устрою, демократичних перетворень і 
європейського шляху розвитку країни.  

Подальшого вивчення в сучасних умовах потребує 
інститут місцевого самоврядування як форма публічної 
влади, що реалізується специфічними суб’єктами – 
територіальними громадами і сформованими ними 
органами. 
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of formation of the local organization power institute in 
Ukraine in terms of a decentralized environment. Although the 
current state of the decentralization process has some positive 
changes, there is still a sufficient number of uncertain issues. 
Among them there is a search of Ukrainian realities as an 
optimal model of local government. To do this, we need to 
learn a foreign experience and historical features of formation 
of the local government organization institute in Ukraine. 
Accordingly, the experience of the leading European countries 
is valuable enough for the Ukrainian state. It is worth noting 
that there are main problems of formation and functioning of 
the institution of the local organization power in Ukraine, 
where on the one hand the most important role is given to the 
state support of regional authorities and on the other citizens' 
trust to the state. This new system of local government should 
provide a partnership dialogue between the state and citizens. 

A constituent part of the successful development of the 
state and people’s welfare is mutual collaboration of the state 
and its citizens based on mutual respect and trust, which is 
impossible without the formed civil society, social activity of 
citizens and self-organization. For modern Ukrainian political 
elite an important issue is the support of people in realization 
of important reforms that is needed for state’s advancement. 

One of such reforms is the decentralization and the 
reform of local self-government that have become the key 
priorities in Ukraine’s development on the way to the European 
integration. 

The organization of effective local power in Ukraine is 
possible only when society understands and is ready to create 
and perceive the model of decentralizing power, but it is a 
protracted process, which requires a range of reforms to be 
conducted in Ukraine. 
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There is a strong necessity to realize the following 
reforms in the country: political, budgetary, fiscal, 
institutional, tax, territorial, social, administrative, financial, 
judicial and others. However there are certain circumstances 
that brake their realization, they are as follows: there is no 
practical experience of democratic reformation, existence of 
socialistic ideology for a long time, command and 
administrative system, plan economy and others. 

Development of institutes of local power in Ukraine 
must take place in direction of expansion of rights for regions, 
territorial communities and their organs. It is the institutes of 
local power in a specific form and at local level that have the 
opportunity on the basis of law to solve independently the issue 
of local importance in interests of population of a 
corresponding territorial unit. 

Taking into account the marked aspects, the system of 
local power must have a certain autonomy, clear structure, 
clear list of plenary powers, supported by corresponding 
resources for their implementation. The effectively functioning 
system of local power is a key to the stability of political 
system, democratic transformations and European way of 
country’s development. 

Keywords: local (local) authorities, local self-
government, community, territorial community, 
decentralization. 
 

Евтушенко О.Н., Лушагина Т.В. Институт 
локальной организации власти в Украине в условиях 
децентрализации: теоретический аспект. В статье 
раскрывается проблемный вопрос становления 
института локальной организации власти в Украине в 
условиях децентрализации. Современное состояние 
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процесса децентрализации хотя и имеет определенные 
положительные сдвиги, однако остается еще 
достаточное количество неопределенных вопросов, среди 
которых – найти для украинских реалий оптимальную 
модель местного самоуправления. Для этого необходимо 
изучать как иностранный опыт, так и исторические 
особенности становления института локальной 
организации власти в Украине. Соответственно, 
достаточно ценным для украинского государства 
является опыт ведущих европейских государств. 
Определяя основные проблемы становления и 
функционирования института локальной организации 
власти в Украине, стоит отметить, что важную роль 
играет государственная поддержка региональных органов 
власти, с одной стороны, и доверие к государству 
граждан – с другой. Именно новая система местного 
самоуправления должна обеспечить партнерский диалог 
между государством и гражданами. 

Ключевые слова: локальная (местная) власть, 
местное самоуправление, общество, территориальная 
община, децентрализация. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ 
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ СИНХРОНІЗАЦІЇ 

ПРОЦЕСІВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 
 

У статті досліджується інноваційність  
методології інституціональної матриці на прикладі 
децентралізації влади в Україні. Розпочаті 
інституціональні зміни в системі публічного управління 
мають відповідати закону збереження стабільності та 
незмінності природи базових інститутів існуючої 
інституціональної матриці. При цьому всі 
інституціональні зміни у сферах економіки, політики, 
ідеології тощо мають відбуватися за рахунок уведення 
адекватних інституціональних форм, а не руйнації базових 
інститутів.  

Наведено аргументи щодо необхідності розгляду 
децентралізації як процесу синхронних інституціональних 
змін у сферах політики, економіки та ідеології. З цього 
погляду розкрито концептуальну незавершеність чинної 
програми децентралізації, яка потребує переосмислення з 
погляду синхронізації інституціональних змін у сфері 
політики, економіки та ідеології. Доведено, що сучасний 
стан інституціональної системи України має ознаки 
інституціонального вакууму та інституціонального хаосу. 
Обґрунтовано, що поступовий рух до поставлених цілей 
децентралізації передбачає врахування особливостей 
інституціональної матриці, властивої для України, 
зокрема принциповим є інституційне перетворення 
екстрактивних інститутів публічного врядування на 
інклюзивні. 
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Ключові слова: децентралізація, концепція 
децентралізації, інституціональна матриця, 
інституціональна синхронізація, базові інститути 
суспільства, екстрактивні та інклюзивні інститути, 
інституціональний вакуум, інституціональний  хаос, 
урядування. 

 
Постановка проблеми та її зв'язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями. У науковому 
дискурсі навколо проблем децентралізації влади домінує 
розуміння її як механізму передачі зверху вниз 
організаційних і матеріально-фінансових  ресурсів. Поза 
увагою залишається той факт, що будь-яка децентралізація 
має бути органічним складником  єдиного, нерозривного 
інституціонального комплексу  суспільства, що, без 
винятку, складається з інститутів політики, економіки та 
ідеології. Тому зміни інституту в будь-якій сфері мають 
бути доповнені змінами в інших сферах. Цей процес ми 
можемо назвати інституціональною синхронізацією. Нині 
нам не вистачає знань про децентралізацію як механізм, що 
потребує подібної синхронізації.  

Другий важливий аспект інституціональних змін 
полягає в  потребі збереження стабільності 
інституціональної системи для реалізації цілей 
децентралізації. Для поступового руху до поставлених 
цілей потрібно запобігти розбалансованості чи взагалі 
руйнуванню інституціональної системи. Для цього в теорії 
інституціональних змін сформульована вимога, що всі 
зміни мають бути адекватними (органічними) 
інституціональній базовій основі – так званій 
«інституціональній матриці». Згідно з теорією 
інституціональних матриць, саме остання є запорукою 
стабільного функціонування всіх сфер життєдіяльності 
суспільства за умови незмінності «природи» її базових 
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інститутів. Тобто всі інституціональні зміни у сферах 
економіки, політики, ідеології, мають відбуватися за 
рахунок уведення адекватних інституціональних форм, а не 
руйнації базових інститутів.  Ця проблема також поки що 
спорадично представлена в науковому дискурсі й потребує 
пошуку системних концептуальних підходів. 

Формулювання цілей статті. Сформульована вище 
теза щодо незмінності базових інститутів 
(інституціональної матриці) є однією з постулатів 
методології інституціональних матриць. Вона може бути 
використана в дослідженні децентралізації влади в Україні 
через уведення адекватних інституціональних форм. Такий 
підхід може дати інноваційні результати для практики 
побудови інституту децентралізованої влади, уникаючи 
дестабілізації суспільства. Актуальність цієї проблематики 
визначається пошуком методологічних інструментів, які 
сприятимуть розв’язанню проблем децентралізації влади в 
Україні чи будь-яких інших системних інституціональних 
змін.  

Звідси витікає мета нашого дослідження – 
показати інноваційність  методології інституціональної 
матриці на прикладі децентралізації влади в Україні. Також 
ми хочемо навести аргументи щодо продуктивності теорії 
інституціональних матриць у площині наукового 
пояснення причин стагнації інституціональної системи, 
стан якої може перетворитись на суцільний 
інституціональний хаос. Ці явища не можуть бути логічно 
пояснені з погляду традиційних теорій, зокрема, 
політології, соціології, публічного права, державного 
управління, місцевого самоврядування тощо. На наш 
погляд, до цих джерел потрібно залучати методологію 
теорії інституціональних матриць. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Явище 
децентралізації досить детально і глибоко досліджено в 
низці праць зарубіжних та українських учених. Широкий 
перелік літератури з цієї проблематики можна знайти в 
будь-якій з нищенаведених праць. У них достатньо повно 
розкрито підходи до визначення цього поняття, його 
зв'язок з поняттями федералізації, регіоналізації, 
автономізації [2; 6–7; 17]. Остання хвиля публікацій 
відходить від суто академічного дискурсу до більш 
практичних проблем, що потребують вивчення 
європейського досвіду децентралізації [7, с. 13]. Для цього, 
зокрема   з'ясовується ставлення населення до проблем 
децентралізації, популяризується ця ідея серед активної 
частини громадян [17]. Нарешті, парламент та уряд 
України зробили серйозні кроки з  нормативно-правового  
забезпечення окремих аспектів децентралізації [14–16]. 

Автори цієї статті також були залучені до розгляду 
проблематики децентралізації в межах кафедральної 
науково-дослідної теми «Упровадження публічного 
врядування в Україні: регіональний аспект», що 
реалізується на кафедрі публічного управління та 
адміністрування ІФНУНГ. Результати цієї роботи 
представлені в Інтернеті й не потребують внесення до 
списку літератури. Можна впевнено стверджувати, що нині 
досить глибоко досліджено й узагальнено європейський 
досвід, розроблено основи теорії та методології 
децентралізації. Тим не менш, в Україні розроблена 
методологія та ухвалені закони ще не дали відчутних 
результатів у вигляді реальних інституціональних змін, які 
мають відбутись на основі виробленої в Україні моделі 
децентралізації. Причина, на наш погляд, полягає в 
ігноруванні закономірностей функціонування 
інституціональної матриці, основною серед яких є 
незмінність її базових інститутів в історичному розвитку, 
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що вимагає дотримання  вимоги враховувати попередню 
траєкторію інституціонального розвитку. 

Більшість дослідників погоджуються з 
телеологічним трактуванням децентралізації, згідно з яким 
її мета полягає в делегуванні центральними органами 
влади компетенцій і повноважень на місцевий рівень з 
метою  захисту та ефективнішої реалізації інтересів 
регіонів, субрегіонів і територіальних громад, досягнення 
організаційної ефективності публічного управління на 
місцевому рівні. Цей підхід дає змогу виокремлювати  
спектр теоретико-прикладних аспектів децентралізації, 
акцентуючи увагу на різних формах відносної автономії – 
політико-правової, організаційно-управлінської 
матеріально-фінансової, етнокультурної чи будь-якої 
іншої.  Телеологічний підхід до децентралізації залишиться 
актуальним, оскільки будь-який її аспект буде пов'язаний з 
місцевим інтересом та оптимізацією його реалізації 
публічними  органами влади. 

Одночасно ми можемо виділити рівень мета-аналізу, 
до якого відносимо  інституціонально-матричний підхід, 
який, у цілому, базується на теорії інституціональних змін 
[13]. Деякі його позиції вже викладені вище. Для 
включення проблеми децентралізації в контекст теорії 
інституціональних матриць, ми орієнтуємося, насамперед 
на  праці таких зарубіжних учених як Д. Аджемоглу, 
Д. Робінсон [1], Т. Веблен [5], С. Кірдіна [9], Д. Норт [11], 
К. Поланьї [12] та інші. Для нашого дослідження основною 
є фундаментальна праця російської вченої С. Кірдіної, 
оскільки у ній узагальнені результати попередніх 
досліджень інституціональних змін з погляду 
інституціонально-матричного підходу. Окремі інноваційні 
для нас результати містяться в працях українських вчених, 
присвячених з'ясуванню ефективності впливу різних 
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інститутів на економічну, політичну й управлінську 
діяльність. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. На початку розгляду нашої проблеми 
зазначимо, що найзначущіші реформи інститутів 
ринкового типу в Україні відбулися без урахування 
особливостей інституціональної матриці та сформованого 
інституціонального середовища. Власне цим і можна 
пояснити пригнічений стан інституціональної системи, 
який можна позначити термінами «інституціональний 
вакуум» та «інституціональний хаос». Перший вказує на 
загальне послаблення інститутів, наявність  великої 
кількості суб’єктів, які функціонують за межами 
формальних норм поведінки, другий – на спонтанний 
демонтаж інститутів, які спираються на попередню 
траєкторію розвитку. Процеси, притаманні явищам 
інституціонального вакууму та інституціонального хаосу 
можуть протікати одночасно, доповнюючи один одного. 

Інституціональний вакуум є характеристикою 
інституціонального середовища України, де замість 
інститутів ринкового типу (власності, влади та державного 
управління нового типу)  ми отримуємо їх симулякри. 
Замість ринку отримуємо квазіринок (базар), замість 
конкуренції – монополію та корупцію, замість державного 
управління  нового типу – патрон-клієнтелізм і так далі. 
Українські дослідники інституціональних проблем досить 
часто для характеристики сучасного стану 
інституціональної системи в Україні вживають поняття 
«формальна демократія», «квазідемократія», «гібридний 
режим» тощо. Цим самим підкреслюється, що замість 
ефективно діючих інститутів створюються їх симулякри.  

Також є побоювання, що наслідком делегування 
повноважень на місцевий/регіональний рівень замість 
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інституту місцевої демократії ми отримаємо його симулякр 
у вигляді локальної квазідемократії – системи  
децентралізованої влади, базованої на регіонально-
клановому егоїзмі. Існуюча дотепер централізована 
інституціональна система України щодо децентралізації 
влади, виявляє сильну інерційність. Ми вважаємо, це 
відбувається внаслідок прояву інерційності самої 
інституціональної матриці, сформованої за весь період 
попереднього інституціонального розвитку [11]. Це, 
зокрема, виявляється в тому, що будь-які кроки з 
делегування повноважень відразу супроводжуються діями  
латентного відновлення президентської чи урядової 
вертикалі.  

І нині значна частина експертів скептично оцінює 
вжиті заходи й отримані результати децентралізації, 
вважаючи кроки центральної влади декларативними. Так, 
зокрема, вони вказують на те, що насправді заплановані 
конституційні зміни є замаскованою концентрацією влади 
в руках Президента України, що замість фінансової 
децентралізації відбулася її централізація. Ми не будемо 
вступати в цю полеміку, зважаючи на те, що цей процес ще 
незавершений, поки що немає переконливих аргументів на 
користь тієї чи іншої позиції. Поки що ми  не заперечуємо 
факт певного, хоча й дещо сумнівного прогресу 
децентралізації в частині законодавчого і організаційного 
забезпечення об’єднання територіальних громад з метою 
подальшої реформи місцевого самоврядування. 

Оглядаючи науковий дискурс щодо практичного 
втілення цілей децентралізації, можна помітити, що 
державна стратегія в цій сфері не піддається критиці 
експертним товариством з погляду її  концептуальної 
обґрунтованості. На наш погляд, концептуальну 
незавершеність можна помітити, якщо задіяти 
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інституціонально-матричний підхід, який показує, що у ній 
немає бачення зв’язку  децентралізації, як інституту 
політики, зміна якого має бути чітко синхронізована зі 
змінами економічних та ідеологічних інститутів, які тільки 
у своєму органічному зв’язку мають формувати новий 
децентралізований інституціональний порядок – тобто нові 
соціальні відносини у сферах політики, економіки та 
ідеології, що тримаються на децентралізованій владі.  

Ми хочемо підкреслити підсумкову тезу щодо того, 
що децентралізовані соціальні відносини загалом і 
політико-адміністративні, зокрема не можуть бути 
побудовані при збереженні існуючого інституціонального 
порядку. Для його перетворення нам потрібно підірвати 
кланово-олігархічну систему та усунути практику патрон-
клієнтелістських відносин як у сфері економіки, так і у 
сфері політики, змінити несправедливу централізовану 
систему перерозподілу національного багатства, 
припинити діяльність величезної кількості безідеологічних 
квазіпартій, які імітують демократичність виборних 
процедур (ідеологія). Усі ці зміни мають бути 
синхронізовані зі змінами в адміністративно-
територіальному устрої, сферах економіки (оптимальна 
структура власності, справедливий розподіл суспільних 
благ) та ідеології (оптимальна структура кількість партій, 
ідеологічне, з них регіональне, різноманіття тощо). 
Зрозуміло, що автори тут зазначають тільки основні 
фактори, а не їх повний перелік. 

Усі ці позиції навіть не згадуються у Концепції 
децентралізації влади [16]. У ній  взагалі немає ідеології та 
концептуально завершеної економічної стратегії 
децентралізації як засобу побудови нового справедливого 
інституціонального порядку, заснованого на 
децентралізованій владі. Це, власне кажучи, ставить під 
сумнів досягнення кінцевої мети децентралізації, оскільки 
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цей процес спирається на так звані «екстрактивні» 
інститути. 

«Екстрактивні» та  «інклюзивні» інститути – це 
терміни, запропоновані  вченими Д. Аджемоглу та 
Д. Робінсоном. Інклюзивні інститути – інститути (правила 
гри та норми), які сприяють широкому доступу населення 
до ресурсів і ухвалення політичних чи економічних рішень. 
Екстрактивні інститути – інститути, які створюються для 
вилучення матеріальних благ у населення країни на 
користь однієї страти суспільства. Наявність 
екстрактивних інститутів є причиною невдач, які держави 
терплять в економіці, стверджують автори.  Через 
екстрактивні інститути бідні держави приречені 
залишатися бідними, поки не буде подолана 
інституціональна проблема. Звісно, як зазначають автори, 
теоретично можливими є комбінації інклюзивних 
політичних і екстрактивних економічних інститутів, але 
через їх об'єктивну несумісність такі гібридні системи 
недовговічні  [1].  

Зважаючи на вищесказане, можна стверджувати, що 
успішна перспектива децентралізації полягатиме в 
інституціональній  синхронізації інклюзивних політичних, 
економічних та ідеологічних інститутів. Але в Україні поки 
що немає серйозного наукового дискурсу, присвяченого 
цій проблематиці. Ми також не можемо дати на це 
вичерпну відповідь. Але можна спробувати окреслити 
основні контури поставленої проблеми, що спричинена 
жорстким спротивом (інерцією) інституціональної матриці, 
притаманної Україні. Відповідь загального порядку ми вже 
дали вище. Найперша вимога полягає в тому, що всі кроки 
з децентралізації потрібно робити синхронно в усіх трьох 
сферах. Синхронізація передачі повноважень на базовий 
рівень в економічному сенсі не може бути обмежена 
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арифметичним збільшенням частини місцевого бюджету в 
Державному бюджеті. Потрібні такі зміни економіки, які 
зламають кланово-олігархічну систему публічного 
управління, усунуть із культурно-інституціонального 
простору держави патрон-клієнтелістські відносини та 
сурогатні інститути взаємодії між рівнями публічної влади, 
бізнесом і громадянським суспільством.   

Уявлення про такий зв’язок явищ можемо знайти 
внауковій літературі, де обґрунтовується розуміння 
децентралізації як способу створення системи урядування, 
у якій завдання і функції з публічного управління 
збалансовано розподіляються між системними суб’єктами 
трьох секторів суспільства – різними рівнями публічної 
влади, бізнесу та громадянського суспільства. Регіональні 
органи управління,  бізнес та громадськість, разом з 
центром, мають виконувати функції рівноправних центрів 
розподіленої (поліцентричної) влади. У такому разі 
інституціональні ролі розподіляються так: органи 
публічного управління забезпечують інституціональний 
порядок, бізнес-структури виконують функції провідних 
центрів аналітико-економічної інформації і 
високорозвиненого менеджменту, громадські організації та 
університети – функції центрів політичних і соціальних 
технологій і розробників стратегій суспільного розвитку.  

Отже, інституціональну синхронізацію ми можемо 
пов’язувати з поняттями «урядування» (governance) та 
«глибокою децентралізацією», з  державою, у якій 
забезпечено збалансований розподіл повноважень не лише 
всередині системи публічної влади, а між усіма 
системними суб'єктами суспільно-політичних відносин, які 
взаємодіють на засадах партнерства. Рух України до цього 
ідеалу потребуватиме виваженої інституціональної 
політики децентралізації – системи заходів держави в 
політичній, економічній та ідеологічній сферах які 
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регулюються багатьма державними інститутами – 
державним та адміністративно-територіальним  устроями, 
бюджетними відносинами, системами представництва на 
всіх рівнях територіальної організації влади (інститутом 
виборчого права), громадянським суспільством тощо. Уся 
сукупність цих інститутів має включити 
регіональні/місцеві потреби та інтереси в контекст свого 
функціонування. Вони  мають утворити новий 
інституціональний порядок, за яким децентралізований 
характер взаємодії системних суб'єктів стає доцільним та 
ефективним. Новий порядок повинен установити 
інституціональну довіру між державою та регіонами, 
державою та бізнесом, державою та громадянським 
суспільством. Інституціоналізація довіри як постійного 
явища, що базується на високій інституціональній 
культурі, нормах права, моральних ресурсах суспільства та 
соціальній справедливості, стає умовою виживання та 
подальшого розвитку України як успішної правової 
децентралізованої держави. 

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок з цього напрямку. Резюмуючи 
вищевикладене, констатуємо, що сучасний стан 
інституціональної системи України має ознаки 
інституціонального вакууму та інституціонального хаосу. 
Чинна нині Концепція децентралізації в Україні потребує 
переосмислення з погляду синхронізації інституціональних 
змін у сфері політики, економіки та ідеології. Перспективи 
успішної децентралізації потребують руйнування 
екстрактивних інститутів і побудови інклюзивних. Це, у 
свою чергу, вимагає планування інституціональних змін з 
урахуванням закономірностей функціонування 
інституціональної матриці та попередньої траєкторії 
інституціонального розвитку.  
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Зміни в адміністративно-територіальному устрої та 
передача на базовий рівень широких повноважень має бути 
синхронізована з усуненням практики патрон-
клієнтелістських відносин у сферах економіки 
(справедлива система перерозподілу національного блага) 
та політики (система представництва на всіх рівнях влади), 
припиненням діяльності безідеологічних квазіпартій 
(структурована система політико-ідеологічної 
конкуренції). Усі ці питання потребують подальших 
розвідок і деталізації з погляду планування 
інституціональних змін. 
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Molodtsov O.V., Radchenko O.V. Some problematic 
aspects of institutional syncionization of decentralization 
processes in Ukraine. The article studies the innovativeness of 
methodology of institutional matrix through the example of 
decentralization of power in Ukraine. The institutional changes 
initiated in the public administration system have to conform to 
the law of preservation of stability and the invariability of the 
basic institutions nature of the existing institutional matrix. At 
the same time, all institutional changes in economy, politics, 
ideology, etc. must be caused by the introduction of adequate 
institutional forms, rather than the destruction of basic 
institutions.  

 The arguments on the need to consider decentralization as 
a process of synchronous institutional changes in politics, 
economy and ideology are adduced. From this point of view, 
the conceptual incompleteness of the current decentralization 
program, which requires a rethinking from the point of view of 
synchronization of institutional changes in politics, economy 
and ideology is revealed . It is proved that the current state of 
Ukraine's institutional system bears the marks of an 
institutional vacuum and institutional chaos. It is justified that 
the gradual movement toward the set goals of decentralization 
considers taking into account the peculiarities of the 
institutional matrix inherent in Ukraine, in particular, the 
principle is the institutional transformation of the extractive 
institutions of public administration into inclusive ones.  

Keywords: decentralization, the concept of 
decentralization, institutional matrix, institutional 
synchronization, the basic institutions of society, extractive and 
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governance. 
 

Молодцов О.В., Радченко О.В. Некоторые аспекты 
проблемы институциональной синхронизации процессов 
децентрализации в Украине. В статье исследуется 
инновационность методологии институциональной 
матрицы на примере децентрализации власти в Украине. 
Начатые институциональные изменения в системе 
публичного управления должны соответствовать закону 
сохранения стабильности и неизменности природы 
базовых институтов существующей институциональной 
матрицы. При этом все институциональные изменения в 
сферах экономики, политики, идеологии и т.д. должны 
происходить за счет введения адекватных 
институциональных форм, а не разрушения базовых 
институтов. 

Приведены аргументы о необходимости 
рассмотрения децентрализации как процесса синхронных 
институциональных изменений в сферах политики, 
экономики и идеологии. С этой точки зрения раскрыто 
концептуальную незавершенность действующей 
программы децентрализации, которая требует 
переосмысления с точки зрения синхронизации 
институциональных изменений в сфере политики, 
экономики и идеологии. Доказано, что современное 
состояние институциональной системы Украины имеет 
признаки институционального вакуума и 
институционального хаоса. Обосновано, что постепенное 
движение к поставленным целям децентрализации 
предполагает учет особенностей институциональной 
матрицы, свойственной для Украины, в частности 
принципиальным является институциональное 
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преобразование экстрактивных институтов публичного 
управления в инклюзивные. 

Ключевые слова: децентрализация, концепция 
децентрализации, институциональная матрица, 
институциональная синхронизация, базовые институты 
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Настав час звернути увагу на одну з найважливіших 

проблем сьогодення, яка пов’язана з необхідністю якісної 
зміни стану профспілкового руху в українському 
суспільстві. На жаль, профспілковий рух в Україні не набув 
належної ваги, що призводить до критично низької якості 
стану демократичного процесу в сучасному суспільстві. 
Відповідно, ця обставина не сприяє ефективному 
розвязанню великої кількості проблем організації 
соціального діалогу в суспільстві.  

Процес наукового осмислення проблем 
профспілкового руху в Україні має вагомі результати, але 
незважаючи на це, слід визнати їх мінімальний вплив на 
загальний стан речей як у профспілковому русі, так і в 
суспільстві загалом. Реальна ситуація в цій царині вимагає 
негайних і корінних перетворень, які пов'язані з подоланням 
одержавленого статусу професійних спілок і якісним 
оновленням керівної верхівки такого роду громадських 
об’єднань. 

Ключові слова: громадянські права, громадянське 
суспільство, професійні спілки, профспілковий рух, 
самоврядування, самоорганізація, соціальний діалог. 

 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. Здобуття Україною державного суверенітету 
збігається в часі з вибором вільного і демократичного 
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шляху розвитку для українського суспільства. Вікові 
устремління людей про свободу і демократію набули 
нового дихання і збуджують серед українського народу 
сподівання на краще майбутнє. 

Нині очевидно, що доля цих прекрасних устремлінь 
мільйонів людей перебувають у їхніх власних руках, але 
шлях до цієї мети є надзвичайно складним. Він вимагає від 
громадян потужної консолідації та бажання здійснити 
масштабні перетворення на цьому шляху. Зараз усе 
більшого зростання змагальності і конкуренції в усіх 
сферах суспільного життя, неабиякої ваги набирають 
питання підвищення ролі громадських ініціатив як 
важливого інструменту соціального діалогу, залучення 
широких верств населення до самодіяльності та 
опанування досвіду розв’язання багатьох проблем на 
засадах самоврядності та участі в громадських 
об’єднаннях. 

У цьому зв’язку професійним спілкам належить 
особлива роль, яка обумовлена необхідністю забезпечення 
і захисту не лише професійних інтересів працівників, але й 
завданнями забезпечення громадянських прав і свобод 
широких верств населення, серед них і тих, хто не 
належить до будь-якого професійного прошарку. Це 
означає, що з оновленням профспілкових організацій нині 
пов’язані глибокі і ґрунтовні зміни не лише у сфері 
професійних виробничих відносин, але й системні 
перетворення самих основ функціонування політичної, 
соціально-економічної та культурно-духовної сфер життя 
суспільства.  Очевидно, що профспілки повинні стати 
ключовою ланкою демократичних засад взаємодії як 
окремих громадян, так і їх організацій у всіх сферах 
суспільних відносин. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Різноманітним аспектам проблем профспілкового руху в 
Україні присвячена значна кількість наукових досліджень, 
які активно здійснюються від початку набуття Україною 
незалежності.  Насамперед, слід зазначити фундаментальну 
наукову розробку питань історії становлення в Україні 
профспілкового руху в дослідженнях Б. Андрусишина [1], 
Р. Береста [2], М. Головка [5], А. Епштейна [7], А. Шаблія 
[16] та ін. Критично осмислений у наукових працях А. 
Биченка [3], М. Бута [4], Н. Громадської [6], І. Коліушка 
[8], Г. Осового [10], О. Стояна [13], О. Тупиці [14], В. 
Цвиха [17] і сучасний етап розвитку профспілок в Україні. 
Вагоме місце в такого роду дослідженнях посідає 
аналітична доповідь «Профспілковий рух в Україні: 
стан, проблеми, перспективи», підготовлена  свого часу 
Українським центром економічних і політичних 
досліджень імені Олександра Разумкова [11]. Нині питання 
розбудови професійних об’єднань, підвищення їх ролі в 
суспільному житті, хоча і привертає увагу наукової 
громади, але результати наукового пошуку, на жаль, поки 
що, суттєво не вплинули на якісні зміни в профспілковому 
русі, а це означає, що наукова діяльність у зазначеному 
напрямку повинна бути продовжена і поєднана з 
відображенням реальних шляхів застосування її здобутків 
у практиці реформування цього важливого інституту 
громадянського суспільства.  

Формулювання мети статті. Звернення в даній 
статті до проблем розбудови інституту профспілок як 
важливого елементу демократизації суспільства 
обумовлено необхідністю виявлення пріоритетних 
напрямків діяльності, як інститутів публічної влади, так і 
широкого загалу, у напрямку забезпечення якісних змін у 
цьому важливому секторі суспільних відносин.  
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Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 
Світовий досвід свідчить про те, що професійні об’єднання 
з часів середньовіччя відігравали надзвичайно важливу 
роль у суспільному житті. Сучасний їх стан в Україні 
демонструє майже повний занепад діяльності такого роду 
ініціатив. Можна спостерігати примітивну імітацію їх 
діяльності щодо представництва й захисту прав своїх 
членів. Подібний стан речей дозволяє висловити 
обґрунтовані твердження про те, що  без реальних змін у 
сфері діяльності саме професійних спілок майже 
неможливо забезпечити реалізацію основних принципів 
демократії в первинних ланцюгах соціальної взаємодії на 
рівні трудових колективів, територіальних громадах, 
органів самоврядування та самоорганізації.  

Потенційний масштаб профспілкового руху вказує на 
те, що саме йому належить вирішальна роль у просуванні 
фундаментальних демократичних засад українського 
суспільства, корінному оновленні відносин як в органах 
публічної влади, так і в системі громадянського 
суспільства.    

Професійна диференціація суспільства своїми 
коріннями сягає стародавніх часів. Саме професійна ознака 
тривалий час була основою управління у сфері 
господарчих відносин. Достатньо пригадати середньовічні 
цехи для того, щоб підтвердити надзвичайно важливу роль 
професійних об’єднань в упорядкуванні відносин у 
громадах і  загалом, у системі територіального 
самоврядування.  

Цілком обґрунтованим є розуміння того, що саме 
професійна диференціація та все більший розвиток 
самостійної ролі ремесла і торгівлі в господарстві стають 
вирішальними чинниками формування міст як політичних, 
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економічних і культурних центрів, які вибороли свої 
свободи та заклали основи Магдебурзького права як 
важливого регулятора відносин у період середньовічного 
суспільства. 

Крім того, відтоді роль професійних об’єднань далеко 
вийшла за межі вирішення суто професійних і виробничих 
відносин. Багато норм, за якими жили члени професійних 
спільнот, у різні часи регулювали не тільки виробничі 
відносини, а й визначали духовно-моральні основи взаємин 
між учасниками такого роду об’єднань. Такий досвід 
дозволяє зазначити високий рівень природних основ 
гуртування людей за професійною ознакою, оскільки їх 
єднають не тільки спільні професійні інтереси, але й 
іманентна потреба демократичних засад взаємодії. 

За даними Міністерства юстиції України, нині до 
Реєстру професійних спілок і їх об’єднань, які мають 
загальноукраїнський рівень, включено 177 такого роду 
формувань [12]. Серед них Федерація професійних спілок 
України є найбільшим  профспілковим утворенням, яке 
об’єднує у своїх рядах понад 75% членів профспілок 
країни. У зв’язку з тим, що немає доступної статистичної 
інформації можна визначити лише приблизну загальну 
чисельність членів профспілок в Україні – близько 12 млн 
осіб. Федерація професійних спілок України представлена 
в усіх регіонах України, чисельність первинних структур 
профспілок даного об’єднання становить 89 424 
організації, а загальна чисельність їх членів – 9 208,5 тис. 
осіб [15].  

Слід зазначити, що нині в Україні склалася достатньо 
широка законодавча база, на основі якої здійснюється 
діяльність профспілкових організацій. Насамперед слід 
зазначити, що Конституція України встановлює і гарантує 
фундаментальні права профспілок. Від 1996 року статтею 
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36 Конституції України було визначено, що «громадяни 
мають право на участь у професійних спілках з метою 
захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та 
інтересів» [9].  

До низки головних нормативних документів, які 
регламентують діяльність професійних спілок в Україні 
слід віднести Кодекс Законів України про працю від 10 
грудня 1971 р., Закон України «Про об'єднання громадян» 
від 16 червня 1992 р., Закон України «Про колективні 
договори і угоди» від 1 липня 1993 р. та Закон України 
«Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 
15 вересня 1999 р. (із відповідними змінами).  

Відповідно до вказаних нормативних документів, 
професійні спілки є громадськими організаціями, що 
об'єднують громадян, пов'язаних спільними інтересами за 
родом їх професійної діяльності. Важливою є гарантія 
утворення професійних спілок без попереднього дозволу 
на основі вільного вибору їх членів і рівності прав. 

Незважаючи на значну нормативну базу і гарантії 
широких прав і повноважень професійних спілок, на думку 
багатьох дослідників, законодавство, яке визначає правові 
основи їх діяльності, потребує подальшого ґрунтовного 
доопрацювання. Зокрема, це стосується вироблення і 
закріплення механізмів реалізації соціального партнерства 
та деяких інших положень, які могли б надійно 
гарантувати безпеку та можливості втілення в життя всіх 
прав членів професійних спілок.  

За часи незалежності України профспілковому руху 
притаманна певна суперечлива динаміка. З одного боку, 
можна спостерігати процес постійного формування нових 
профспілкових організацій та об’єднань. Багато в чому це 
пов’язано з глибокою трансформацією соціально-
економічних основ розвитку суспільства та формуванням 
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широкої мережі приватних підприємств разом з 
державними установами. Крім того, певний вплив на цей 
процес має активізація жіночого та молодіжного руху, 
загальне зростання громадянської активності, що сприяє 
виникненню нових профспілкових організацій.  

З другого боку – спостерігається тенденція до 
постійного зменшення загальної кількості членів 
профспілкових організацій. До чинників, які обумовлюють 
цей процес, слід віднести загальне скорочення великих і 
середніх виробничих підприємств, перехід значної 
кількості населення, що працює  до індивідуальних форм 
виробництва та масштабну трудову міграцію. Крім того, 
слід ураховувати, що зростання кількості приватних 
підприємств суттєво ускладнює роботу профспілкових 
організацій. Їх власники інколи перешкоджають діяльності 
профспілкових організацій, запроваджуючи індивідуальні 
форми трудових договорів.  

Для державних установ і організацій характерна дещо 
інша ситуація, при якій як пересічні їх члени професійних 
спілок, так і керівний актив, майже повністю підконтрольні 
і залежні від керівників тих організацій і установ, на базі 
яких вони діють. Часто можна спостерігати факти того, що 
будь-які рішення профспілкових організацій не тільки 
узгоджені із зазначеними керівниками, але ними і 
продиктовані.  

Більшість керівників державних організацій усіляко 
підтримують існування профспілкових організацій, але при 
цьому практично розглядають їх як структурні підрозділи 
своїх підприємств. Саме вони, хоча формально їх не 
очолюють, але фактично повністю контролюють, а інколи і 
вирішально  визначають головні напрямки їх діяльності та 
завдання. Абсолютна більшість первинних профспілкових 
організацій, які сформовані і діють на основі державних 
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організацій, давно не є самостійними громадськими 
формуваннями. Вони радше посідають місце одержавлених 
бюрократичних структур, які функціонують у відриві від 
інтересів найманих працівників.  

Тим самим, можна констатувати факт майже повного 
розпаду профспілкового руху як соціальної ініціативи, яка 
покликана захищати права тих, хто є їх членами.  

Парадокс полягає ще й у тому, що нині члени 
професійних спілок здійснюють грошові внески для 
підтримки їх діяльності, яка значною мірою спрямована 
проти них самих, оскільки бюрократична верхівка 
більшості профспілкових організацій слухняно захищає 
інтереси роботодавців і керівників державних установ.  

Кричущими є факти, коли керівники державних 
підприємств примушують працівників вступати до 
первинних профспілкових організацій, або переслідувати 
своїх працівників за те, що вони виявили бажання 
залишити лави членів одержавлених профспілок. 
Подібного роду поведінка сприймається керівниками як 
вияв непокори та самостійності, що неминуче веде до того, 
що працівникам погрожують звільненнями, влаштовують 
латентні обструкції і створюють умови адміністративного і 
психологічного тиску.       

Свого значення також набула втрата мотивації 
членства в профспілках через розчарування і  зневіру 
працівників у здатність профспілок ефективно захищати їх 
інтереси. Так, за результатами опитування Центру 
Розумкова, повністю довірять профспілкам в Україні 
менше 6% населення [18]. 

Отже, професійні спілки, незважаючи на те, що 
загальна кількість такого роду організацій сягає декілька 
мільйонів, а їх мережа охоплює всі галузі господарства і 
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регіони України, допоки, не відіграють провідної ролі в 
процесі становлення демократичних засад нашого життя.  

Чи не головною причиною такого становища є той 
факт, що існуючі нині механізми взаємодії, як у середині 
самих професійних спілок, так у їх зв’язках з різними 
державно-громадськими утвореннями, далекі від головних 
демократичних принципів.  

Насамперед це виявляється в тому, що, на жаль, для 
більшості членів профспілкових організацій їх участь у 
діяльності первинної організації набула вкрай формального 
значення. Це стало наслідком втрати мотивації 
профспілкового членства. Значна частина працівників 
державних підприємств і установ намагаються уникнути 
формального членства, оскільки сприймають його як 
беззмістовну сплату членських внесків, які витрачаються 
для задоволення потреб переважно тих, хто має змогу їх 
використовувати.  Ця обставина підсилюється впевненням 
працівників у нездатності профспілок ефективно захистити 
їх права як на конкретному підприємстві, так і на 
національному рівні.  

Також можна спостерігати звичний стан речей, при 
якому діяльність профспілкових комітетів зводиться до 
того, щоб час від часу ініціювати культурно-дозвільні та 
інші заходи, які не зачіпають найгостріших і 
найскладніших проблем захисту фундаментальних прав 
працівників. Загалом, подібна ситуація в значній частині 
профспілкових організацій нерідко провокує дії з боку 
керівників профспілкових комітетів і роботодавців до 
примусового утримання значної частини працівників у 
членстві профспілкових організацій. Тим самим, 
стимулюється вкрай негативне сприйняття самого 
інституту профспілок, що є надзвичайно шкідливою і 
загрозливою тенденцією. 
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Такий стан створює сприятливий ґрунт  для 
антипрофспілкової пропаганди, поглиблює недовіру до їх 
керівників і зрештою руйнує основу реалізації іманентних 
завдань одного з  найважливіших інститутів 
громадянського суспільства.  

Нині більшість профспілкових організацій від 
первинного до загальнонаціонального рівня майже не має 
необхідної самостійності і незалежності. Важливо, що 
такий стан обумовлений не стільки формально-юридичною 
невизначеністю основ незалежності професійних спілок, 
стільки реальним станом справ, який, у свою чергу, 
спирається на традиції і розуміння ролі профспілок, 
притаманних радянським зразкам.  

Майже всі профспілкові організації, які 
функціонують на базі державних установ і підприємств, 
підтримують стандарт одночасного членства як найманих 
працівників, так і представників роботодавці. Ця 
обставина, безумовно, знижує потенціал профспілок як 
структури, яка покликана представляти інтереси 
професійної групи саме перед роботодавцями, які 
об’єктивно мають відмінні позиції та завдання.  

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок з цього напрямку. Не буде 
перебільшенням відмітити надзвичайно низьку роль 
переважної більшості сучасних профспілкових організацій 
у з’ясуванні найважливіших питань професійної діяльності 
їх членів і, як наслідок, низький ступінь довіри до самого 
інституту професійних спілок у нашому суспільстві. Але 
профспілки не спромоглися забезпечити захист прав 
працівників, розробити необхідну нормативну базу, яка 
здатна закріпити відповідні гарантії їх членів. Такий стан 
речей обумовлює певне протиставлення профспілок 
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суспільному інтересу і вимагає кардинальних змін, які 
носять об’єктивний характер. 

Для подолання ситуації, що склалася, слід 
зосередитися на з’ясуванні низки таких складних питань. 
По-перше, особливої уваги варті питання оновлення 
«профспілкової еліти», яке може відбутися тільки за 
рахунок реорганізації професійних спілок знизу. 

По-друге, надзвичайно важливо подолати їх 
залежність від державних структур, досягти реальної 
самостійності, яка забезпечить ефективний соціальний 
діалог і допоможе подолати «партнерство невтручання», 
яке імітує взаємодію. Це можна забезпечити, як завдяки 
створенню механізмів гарантованого захисту прав, 
передусім найманих працівників, так і за рахунок потужної 
просвітницької діяльності громадянських ініціатив. 

По-третє, необхідне усвідомлення представниками 
держави, бізнесу  і самих профспілок того, що без реальних 
і дієвих професійних організацій неможливо втілити в 
життя мрію про розвинену сучасну демократичну Україну, 
яка може тільки в такому випадку стати кращим гарантом 
прав своїх громадян. Державна бюрократія повинна 
сприйняти ідею забезпечення гідної ролі професійних 
спілок, не опиратись усе більшому зростанню їх 
самостійності, потужності і впливовості, оскільки це є 
гарантіями прав самих працівників систем державного 
управління, а також найважливішою умовою стабільного 
просування суспільства шляхом демократії та 
економічного зростання.   
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Ivanov N.S. Development of modern trade union 
movement as the condition of implementation of the 
democratic strategy in Ukraine. It’s high time to draw 
attention to one of the most important problems of nowadays, 
which concerns with the need of a qualitative change of trade 
union movement’s state in Ukrainian society. Unfortunately, 
the trade union movement has not gained the necessary 
importance in Ukraine, which leads to a critically low quality 
of the state of democratic process in modern society. 
Accordingly, this circumstance does not contribute to effective 
solution of a large number of problems concerning organizing 
social dialogue in society. 
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The process of scientific understanding of the problems 
of the trade union movement in Ukraine has already achieved 
good results, but so far their impact on relevant political and 
social institutions is deficient. 

The problems of the labour unions formation are 
considered in this article due to the need to identify the main 
directions of activities of public authorities institutions and the 
general public towards the insurances of qualitative changes in 
this important sector of public relations. 

It is clear today that the labour union movement in 
Ukraine, unfortunately, did not receive the required level of 
development, which would have made it possible to solve many 
problems of social dialogue effectively, to support the further 
reinforcement of the democratic principles of the political 
system and to provide long-lasting warranties for the 
protection of the rights and freedoms of the general population. 

Despite the considerable normative base and 
guarantees of the rights and powers of the labour unions, 
according to many researchers, the legislation that sets out the 
legal basis of their activity requires further well-grounded 
revision. 

The vast majority of primary labour unions 
organizations, which are formed and operate on the basis of 
governmental organizations, are not independent civic groups 
anymore. They are rather the state bureaucratic structures that 
operate in isolation from the interests of employees.  

The loss of motivation in being a member of labour 
unions also matters. People are disappointed and do not 
believe in the ability of the labour unions employees to protect 
their interests effectively. 

To overcome this situation we should focus on the 
solution of a number of difficult issues. First, a special 
attention should be paid to the issues of updating «the elite of 
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the labour unions», which can only occur through the 
reorganization of the labour unions from the bottom. 

Secondly, it is essential to overcome their dependence 
on government agencies, to achieve real independence, which 
will provide an effective social dialogue and help to outdo the 
«partnership of non-interference», which simulates the 
interaction. This can be achieved by creating mechanisms to 
ensure protection of rights, especially of employees, and due to 
a strong educational activity of civic initiatives. 

Thirdly, the government, business and the labour unions 
themselves should recognize that it is impossible to realize the 
dream of a developed modern democratic Ukraine, which only 
then may become the best guarantor of the rights of its citizens, 
without real and effective professional organizations. The state 
bureaucracy has to accept the idea of decent role of the labour 
unions, not to resist their ever widening autonomy, power and 
influence, as it is the guarantee of the rights of the employees of 
the government system themselves, as well as essential for the 
stable advancement of society towards democracy and 
economic growth. 

Keywords: civil rights, civil society, labour unions, 
labour union movement, government, self-organization, social 
dialogue. 

 
Иванов Н.С. Развитие современного профсоюзного 

движения как условие реализации демократической 
стратегии в Украине. Пришло время обратить внимание 
на одну из важнейших проблем современности, которая 
связана с необходимостью качественного изменения 
состояния профсоюзного движения в украинском 
обществе. К сожалению, профсоюзное движение в 
Украине не набрало необходимого веса, что приводит к 
критически низкому качеству состояния 
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демократического процесса в современном обществе. 
Соответственно, это обстоятельство не способствует 
эффективному решению большого количества проблем 
организации социального диалога в обществе. 

Процесс научного осмысления проблем профсоюзного 
движения в Украине имеет весомые результаты, но 
несмотря на это, следует признать их минимальное 
влияние на общее положение вещей как в профсоюзном 
движении, так и в обществе в целом. Реальная ситуация в 
этой области требует немедленных и коренных 
преобразований, связанных с преодолением 
«государственного» статуса профессиональных союзов и 
качественном обновлении руководящей верхушки такого 
рода общественных объединений.  

Ключевые слова: гражданские права, гражданское 
общество, профессиональные союзы, профсоюзное 
движение, самоуправление, самоорганизация, социальный 
диалог. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 
 Статті, що надсилаються до редакції «Збірника» 
мають бути оформлені згідно з державними стандартами 
України, не повинні бути опубліковані або призначені для 
публікації в іншому видавництві. Статті повинні 
відповідати профілю збірника наукових праць і 
супроводжуватися таким документами: − текст статті 
(електронний та роздрукований варіанти за підписом 
автора (авторів), оформлений відповідно до встановлених 
вимог (зразок оформлення додається); − витяг із протоколу 
засідання кафедри (відділу, лабораторії) з рекомендацією.  

Статті, підготовлені магістрами, друкуються тільки у 
співавторстві з науковим керівником. 

Мова видання – українська, російська, англійська. 
Відповідно приймають до друку наукові статті, які 

мають такі елементи:  
– Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із 
важливими науковими чи практичними завданнями.  
– Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які 
спирається автор, виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.  
– Формулювання цілей статті, постановка завдання.  
– Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.  
– Висновки з даного дослідження і перспективи подальших 
розвідок у даному напрямку.  
– Література, References, яка має бути оформлена 
відповідно до національного стандарту ДСТУ 8302:2015 
(Бібліографічне посилання).  
– Анотація і ключові слова (українською мовою, після 
заголовка статті перед вступом, не менше 900 знаків).  
– Анотація і ключові слова (англійською мовою, 
наприкінці статті – після списку літературних джерел, не 
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менше однієї сторінки А4, у форматі Times New Roman 
(кегль 14) через 1,5 інтервали. 
– Анотація і ключові слова (російською мовою, наприкінці 
статті – після анотації англійською, не менше 900 знаків). 

 Перед російською та англійською анотаціями – 
прізвище та ініціали автора та повна назва статті.  
– Обсяг статті – не менше 12 машинописних сторінок – 0,5 
д. а. (без літератури).  

Розміщення на сторінці. Індекс УДК – зліва вгорі 
без абзацного відступу. Під ним – бібліотечно-
бібліографічна класифікація (ББК). Нижче (через один 
рядок) прізвище та ініціали автора (авторів) (шрифт – 
напівжирний), вирівнювання по правому полю. Назва 
статті великими літерами (кегль14), напівжирний шрифт, 
вирівнювання по центру. Нижче, через один рядок – текст 
анотації українською мовою (кегль 14) – анотація мовою 
статті. Ключові слова або словосполучення – 5–7, через 
кому – курсивом з абзацу. Посилання на літературу у 
квадратних дужках. Нижче, через один рядок, текст статті. 
На наступному рядку напівжирним шрифтом пишеться 
слово ЛІТЕРАТУРА (якщо є посилання на літературу у 
тексті, то вони вказуються у квадратних дужках). На 
наступному рядку друкується список літератури (кегль 14). 
Нижче, через один рядок – REFERENCES. Нижче, через 
один рядок, анотація і ключові слова англійською мовою 
(не менше однієї сторінки А4, у форматі Times New Roman 
(кегль 14) через 1,5 інтервали). Нижче, через один рядок, 
анотація російською мовою (не менше 900 знаків).  

У тексті не допускаються порожні рядки та 
нетекстові символи, заборонені «примусові» ручні 
переноси (за допомогою дефісу). Зноски набираються 
вручну, не використовуючи кнопку «вставити зноску».  

Автор несе відповідальність за зміст та літературну 
редакцію статті. Текст має бути уважно вичитаний і 
перевірений автором. Всі цифрові дані та матеріали до 
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статті повинні бути ретельно вивірені авторами. 
Загальноприйняті терміни, що часто зустрічаються в тексті, 
належить подавати у вигляді абревіатури, розшифрувавши 
її при першому згадуванні. Автори статті відповідають за 
правильність і точність даних та фактів, які наводяться, а 
також за вміщені в статті дані, що не є предметом відкритої 
публікації.  

Редакція може не включити статтю в збірник, якщо: 
 – відсутній повний пакет супровідних документів; 
 – оформлення статті не відповідає зазначеним вище 
вимогам;  
– тематика статті не відповідає профілю видання;  
– назва статті не відповідає змісту; 
 – вузькість проблематики публікацій;  
– нерозгорнуті (неструктуровані) анотації;  
– слабкий науково-теоретичний рівень і низька практична 
цінність статті;  
– матеріали повністю публікувалась раніше в інших 
виданнях; 
 – стаття повністю або частково чужа (автор вчинив 
плагіат).  

Рішення про публікацію статті приймає редакційна 
колегія. У текст статті без погодження з автором можуть 
бути внесені редакційні виправлення, які не змінюють суть 
та авторську стилістику. Для контрольного вичитування 
статті редакція надсилає авторам електронною поштою 
верстку, яку необхідно повернути не пізніше п’яти днів 
також електронною поштою. Якщо відповідь від авторів 
вчасно не надійшла, редакція залишає за собою право 
затримати публікацію. У випадку негативної рецензії, яка 
виключає можливість доопрацювання статті, один її 
примірник редакція залишає в архіві, а другий разом із 
рецензією повертає авторам. У випадку відхилення 
рукопису редакція лишає у своєму архіві один його 
примірник. 
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До статті додаються: а) відомості про автора 

(прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи, посада, 
науковий ступінь, звання, адреса, контактний телефон);  
б) до текстів дисертантів та інших авторів без наукового 
ступеня подається рецензія наукового керівника. 

Стаття має бути надрукована в книжковому форматі 
Times New Roman (кегль 14) через 1,5 інтервали. Поля: 
зліва, зверху, знизу – 25 мм, справа – 15 мм.  

Оскільки збірник видається на умовах 
самоокупності, то за друк статей передбачається оплата у 
розмірі 30 грн. за кожну сторінку. Пересилання збірки 
здійснюється Новою поштою – автор оплачує доставку при 
отриманні збірника у відділенні. Паперовий екземпляр 
збірки замовляється заздалегідь. Кошти слід перерахувати: 
Київський міжнародний університет, р/р 26009000022707 
МФО 322313 філія АТ Укрексімбанк; ЄДРПОУ 21595240 
для подальшого перерахунку коштів безпосередньо 
видавцю. Оплата здійснюється шляхом перерахування 
коштів на вказаний рахунок. У разі сплати у касі у графі 
«Зміст операції» вказати «за друк збірника наукових 
праць». Зверніть увагу, що при перерахуванні коштів може 
стягуватися комісія, вона сплачується автором банку зверх 
оплати статті. Квитанцію (або чек) про перерахування 
коштів просимо надсилати разом зі статтею і довідкою про 
автора(ів). Статті, довідку про авторів й банківську 
квитанцію (або чек) про сплату організаційного внеску 
автори можуть: 1) передати особисто відповідальному 
секретарю редакційної колегії за попередньою 
домовленістю за адресою: м. Київ, вул. Львівська, 49, к. 
415 (проїзд до станції метро «Житомирська»). 2) 
відправити поштою рекомендованим листом за адресою: 
03179, Україна, м. Київ, вул. Львівська, 49, кафедра 
міжнародних відносин та зовнішньої політики, к. 415. 
Матеріали збірника наукових статей. 3) відправити 
електронною поштою за адресою dirai@ukr.net (у цьому 
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випадку копію банківської квитанції надсилайте як скан у 
вигляді графічного файлу та очікуйте підтвердження про 
надходження протягом доби). При бажанні авторам статей 
може надаватись електронна версія збірника. 

Для публікації статті у збірнику наукових праць 
«Проблеми міжнародних відносин» необхідно її надіслати 
на адресу редакції.  
 

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 + 133 
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