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I. ТЕНДЕНЦІЇ ДЕМОКРАТИЧНОГО РОЗВИТКУ 

ДЕРЖАВИ 
 

УДК 342.25(477) 

ББК 66.033.141.1 

Некряч А.І., м. Київ 

ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЯК ВАЖЛИВИХ 

СКЛАДНИКІВ РОЗБУДОВИ ДОБРОГО 

ВРЯДУВАННЯ (GOOD GOVERNANCE) В УКРАЇНІ 

         У статті висвітлюються питання, пов’язані із 

важливим напрямком внутрішньополітичної та 

зовнішньополітичної діяльності України – це інтеграція її  

до європейського співтовариства через подолання  

кризових явищ і пошук ефективної моделі управління; 

з’ясовано складники доброго врядування та механізми  

його формування через громадянські компетентності; 

вказано на необхідність налагодження конструктивного 

співробітництва та взаємодії, вироблення спільних 

позицій, підходів з усіма членами територіальних громад в 

умовах децентралізації влади та створення  спроможних  

територіальних громад. 

         На прикладі підготовки і проведення громадських 

слухань місцевого самоврядування розкрито механізми 

формування громадянських компетентностей у посадових 

осіб, місцевих депутатів, мешканців територіальної 

громади, які забезпечили б на належному рівні послуги та 

сформували сприятливе, дієздатне самоврядне 

середовище. 

        Ключові слова: держава, місцева влада, добре 

врядування, територіальна громада, Рада Європи, Хартія, 

європейські цінності, громадянські компетентності, 

посадові особи, депутати, мешканці.  
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          Постановка проблеми та її  зв'язок  з важливими 

науковими та практичними завданнями. Європейський 

вибір України, прагнення її закріпити за собою статус 

впливового, прогнозованого суб’єкта міжнародних 

відносин, потребують якісно відмінних підходів на засадах 

громадянської освіти як складника загальнолюдських 

цінностей і демократії. Оскільки системна криза, що 

охопила ключові сфери організації суспільства: від 

політичної до соціальної, – низький рівень довіри до влади 

як такої та місцевої зокрема, обумовлюють необхідність 

пошуку нових шляхів перезавантаження інститутів влади, 

місцевого самоврядування, пошук спільних механізмів 

взаємодії влади з народом, захисту прав і свобод, 

узгодження потреб та інтересів усіх соціальних груп. 

        У нашій державі на часі формування спроможних 

територіальних громад, підвалини яких закладені в 12 

принципах Європейської Стратегії інновацій і доброго 

врядування на місцевому рівні [1; 2; 3]. Зокрема, вони 

включають  таке: чесні вибори, зворотний зв'язок, 

чутливість, ефективність і результативність, відкритість і 

прозорість, верховенство права, етичну поведінку, 

компетентність і спроможність, інноваційність і 

відкритість до змін, сталий розвиток, раціональне 

управління фінансами, права людини, соціальну 

згуртованість, підзвітність. Добре врядування на всіх 

рівнях є необхідною передумовою для запобігання 

конфліктам, сприяння стабільності, прискорення 

економічного та соціального прогресу, відповідальності, 

створення стабільних громад, де люди хочуть жити і 

працювати сьогодні і в майбутньому. Ця модель 

управління передбачає співпрацю громадян, публічного та 

приватного секторів, планування та управління спільними 

справами громади, а наявні суперечності, розбіжності 
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узгоджуються  завдяки домовленостям усіх сторін, 

спільним організованим діям. У цих стосунках обов’язково 

враховується офіційна точка зору місцевої влади, суб’єктів, 

які перебувають у межах територіальних громад і 

здійснюють свою діяльність, використовуючи природні та 

людські ресурси. Правове поле для формування 

вітчизняних спроможних громад закладено в цілій низці 

нормативно-правових актів, які визначають нові підходи в 

розбудові інституту місцевого самоврядування на засадах 

децентралізації влади [4; 5; 6 ]. 

        Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню 

пошуку ефективних механізмів побудови місцевої влади та 

ефективно діючих об’єднаних територіальних громад 

присвячено багато праць вітчизняних науковців. Зокрема, 

ці питання вивчали  такі науковці як І.П. Лопушинський, 

Ю.О. Молчанова, В.В.Толкованов, Є.О. Сергієнко, В.В. 

Мамонова, Н.В.Устинова, В.І. Луговий, О.В. Батанов, А.С. 

Матвієнко  та інші [7]. 

        Виділення нез’ясованих раніше частин загальної 

проблеми. Незважаючи на цілу низку фундаментальних 

праць, що стосуються вищезазначеної проблеми, на нашу 

думку, недостатньо вивчені механізми побудови доброго 

врядування в Україні в контексті децентралізації влади та 

збалансованої регіональної політики. З огляду на ці реалії є 

потреба в детальному аналізі, систематизації, виявленні 

глибинних причин низької ефективності інституту 

місцевого самоврядування та необхідності напрацювання 

конкретних рекомендацій, які б сприяли побудові 

демократичного, правового, підзвітного населенню 

управління. 

        Формулювання мети статті. На основі проведеного 

аналізу, систематизації та узагальнення сучасного стану 

інституту місцевого самоврядування довести необхідність 
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формування доброго врядування в Українській державі, 

завдяки формування громадянських компетентностей. На 

прикладі проведення громадських слухань показати 

механізм формуванню окремих компетентностей для 

різних категорій населення, депутатського корпусу та 

посадових осіб, мешканців територіальної громади, а 

також запропонувати авторське розуміння та бачення 

результативного доброго врядування в сучасних 

вітчизняних умовах. 

          Виклад основного матеріалу дослідження з 

повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів. Насамперед зазначимо, що освіта, 

громадянська освіта, виховання активних і відповідальних 

громадян постають ключовими в переліку першочергових 

внутрішньополітичних завдань української держави.  

Правове поле для їх реалізації створюють Закони України 

«Про освіту», «Про вищу освіту» та запровадження в 

національну систему освіти положень Хартії, «Про освіту 

для демократичного громадянства та освіту з прав 

людини» (ОДГ/ОПЛ), розробленої Радою Європи, 

вихідною ідеєю якої є навчання людини впродовж усього 

життя [8; 9; 10]. 

         Запровадження цієї системи в українські реалії надає 

широкі можливості навчатися демократії і ставати 

активними її провідниками. Громадяни краще зможуть 

соціалізуватися, набувати демократичних цінностей, 

розуміти закони, закономірності, тенденції, механізми 

співіснування і виживання людей у спільноті. 

         Такий підхід актуальний ще й тому, що Україна 

долаючи непрості випробовування, прагне не тільки 

протистояти внутрішнім викликам і зовнішнім загрозам, 

але й інтегруватись у європейський і світовий 

цивілізаційний простір як прогнозований, надійний 



 

 

18 

  

міжнародний гравець. Це обумовлює постійну потребу в 

освіті та вихованні мешканців територіальних громад, 

удосконалення інститутів місцевої влади, її зв'язок із 

громадянським суспільством, неформальними 

об`єднаннями, приватною сферою. Адже міцність, 

життєздатність будь-якої держави, її спроможність на 

належному рівні задовольняти потреби та інтереси 

населення великою мірою залежать від спроможності 

місцевої влади, яка забезпечує основними послугами 

населення, створюючи для  нього сприятливе середовище 

для  повсякденного життя. 

          Тож побудова ефективно діючої місцевої влади, 

головним інструментом досягнення якої є децентралізації і 

яка передбачає реформування місцевих рівнів управління, 

розширення їхніх повноважень, компетенції та фінансового 

забезпечення  – стає нагальною потребою сьогодення. 

        Основні положення децентралізації викладені в Законі 

України «Про добровільні об`єднання територіальних 

громад», яка має здійснюватися на принципах законності, 

добровільності, економічної ефективності, державної 

підтримки, повсюдності місцевого самоврядування, 

прозорості й відкритості та відповідальності [4; 6].   

Дотримання вищезазначених принципів – ключова умова 

успішного здійснення реформи, яка в перспективі повинна 

забезпечити населенню вищу якість публічних,  

адміністративних, соціальних та інших послуг. 

        Об`єднані територіальні громади являють собою 

складну архітектоніку стосунків, міжлюдських 

комунікацій, сукупність інструментів соціальної згоди, 

нові параметри співіснування людей, які володіють 

широкими громадянськими і політичними правами і діють 

на принципово відмінних підходах, підвалини яких 

закладені у вищезгаданій Європейській Стратегії інновацій 
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і доброго врядування [1]. Сутність цих підходів повністю 

відповідає філософії реформи децентралізації влади, яка 

стає пріоритетним напрямком української політики, 

суспільного розвитку і позицінується з такими поняттями, 

як партисипаторність, прозорість, відповідальність, 

підзвітність, справедливість, консенсус, результативність.   

Добре врядування – це не тільки орієнтир на європейські 

стандарти в розбудові вітчизняної місцевої та регіональної 

влади, а передусім – це управлінська модель, яка відповідає 

вимогам відкритого, демократичного і справедливого 

суспільства, що забезпечує вищий рівень послуг і їх 

доступність населенню. 

      Загалом добре врядування передбачає формування 

відповідних громадянських компетентностей, ціннісних 

установок, орієнтацій, завдяки яким управління 

здійснюється через взаємодію державних структур, 

громадянського суспільства та бізнесового сектору. Це 

кардинально протилежний управлінський стиль від 

попередніх років, який характеризувався централізацією, 

т.зв. «ручним управлінням».   В основі нинішнього підходу 

лежать такі ключові, як комунікація, узгодження інтересів, 

злагода з різними групами населення. Вони створюють 

сприятливі умови для формування середовища довіри, 

налагодження місцевої демократії, залучення мешканців 

територіальної громади безпосередньо в самоврядний 

процес для спільного розв`язання місцевих справ. 

         Основоположним, регулювальним принципом, на 

засадах якого вибудовується добре врядування, є 

субсидіарність [12]. Сутність останнього полягає в тому, 

що перевага віддається здійсненню влади на найближчому 

до громадянина рівні і потребує чіткішого розподілу 

повноважень, компетенцій між рівнями управління, 

людських, законодавчих і фінансових ресурсів і захисту 
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фінансово слабких місцевих влад через фінансове 

вирівнювання, і, найважливіше – усі повноваження повинні 

врівноважуватись з можливостями громади. Практика 

засвідчує, що, реалізація цього принципу забезпечує 

належний рівень системи публічного управління в 

державах-членів Європейського Союзу, сприяє 

збалансуванню повноважень і компетенції різних суб`єктів 

управління і безперечно є доцільним з точки зору 

запозичення.  Проте важливо пам`ятати, що застосування 

зарубіжного досвіду має супроводжуватися з його 

адаптацією до вітчизняних умов, які, на жаль, далекі від 

європейських стандартів. 

          Реалізація принципу субсидіарності дає змогу 

мешканцям територіальних громад відчути себе не 

об’єктами управління, а суб’єктами, господарями.  

Оскільки володіючи правами членів територіальної 

громади, обов’язками щодо своїх громад, вони можуть 

ставати міцною самоврядною опорою, гарантом її розвитку 

та процвітання.    А відтак, розбудова доброго врядування в 

Україні має бути наповнена конкретним змістом і діями з 

боку  всієї громади. 

          Водночас, виникає логічне запитання: як досягти 

спільних дій у реальному житті? Очевидно, відповідь варто 

шукати в глибинніших пластах людських стосунків, у 

площині формування громадянських компетентностей, 

ціннісних орієнтацій та установок. Тому що, чим більше 

мешканців, посадових осіб і депутатів володітиме ними, 

тим швидше просуватимуться реформи на місцевому рівні, 

спроможнішими ставатимуть територіальні громади,  адже 

ініціатива та підтримка реформ знизу стає важливою 

запорукою їхнього успіху.  Такий підхід відповідає духу і 

змісту Європейської Хартії місцевого самоврядування [12], 

яка зобов’язує державу гарантувати політичну, 
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адміністративну, фінансову самостійність місцевим 

органам влади, формування європейських стандартів 

існування і розвитку органів влади на місцевому та 

субнаціональному рівнях. Місцеві органи повинні мати 

право і спроможність у межах закону здійснювати, 

регулювати й управляти суттєвою частиною державних 

справ під їх власну відповідальність і в інтересах місцевого 

населення. Зрештою – добре врядування є суспільною 

цінністю, яка базується на гуманістичних цінностях, 

усвідомлених орієнтаціях людей. Цінностей, яких прагнуть 

досягти всі задля забезпечення добробуту своїх громадян і 

які вибудовуються на консенсусі між місцевою і 

регіональною владою, з іншими органами та громадянами.   

Завдяки цьому, громада стає основою духовного та 

культурного, суспільного розвитку, власником 

колективних ресурсів: майна, коштів, землі, – а член 

громади, який у минулому був пасивним споживачем, 

об’єктом управління, відчуженим від колективу, власності, 

за новими правилами господарювання – змінюється на 

учасника управління. У свою черг, це сформує ціннісну 

систему, яка стає об’єднувальним та інтегрувальним 

фактором розвитку громади. 

          Якщо конкретніше розкривати громадянські 

компетентності, їх ціннісні складники, то вони включають 

у себе здатність, спроможність людини діяти активно, 

відповідально, реалізуючи  власні громадянські права й 

обов’язки.  А це створює передумови  для формування 

вищого рівня громадянської культури, злагоди, консенсусу, 

толерантності між людьми. Потрібно зазначити, що 

завдяки компетентностям людина спроможна не тільки 

оцінювати те, що відбувається в суспільному житті 

громади, але й  робити посильний внесок в її зміцнення 

[13]. 
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        Особливість громадянських компетентностей полягає 

ще й у тому, що реальним підґрунтям їх є знання.  Останні 

дають можливість діяти адекватно відповідно до 

конкретної життєвої ситуації, розумітись у суспільних 

проблемах, законах функціонування соціальних інститутів, 

політичній системі, базових засадах демократії, розуміти 

власні права й обов’язки. Це базові підходи. Коли людина 

задовольняє власні потреби та інтереси, має сприятливі 

умови для самореалізації та самовдосконалення,  то стає 

відповідальнішою за спільне благополуччя і добробут 

громади, активно включаючись у самоврядний процес, 

виробляючи об`єктивне ставлення до діяльності органів 

місцевого самоврядування. Тож допомогти сформувати 

мешканцям активну і солідарно відповідальну позицію, 

набути  самоврядної культури цілком реально через 

громадянські компетентності та відповідні цінності. До 

речі, щодо цінностей, то вони, як і усвідомлені потреби, 

стають рушійної силою розвитку громади. У свою чергу, 

потреби є носіями цінностей, оскільки визначають 

поведінку людини в громаді, мотивують її дії, формують 

ціннісні установки та орієнтири. Зрештою такі цінності, як 

демократія, права, свобода, рівність, толерантність, участь, 

патріотизм  виступають важливим регулятором суспільних 

відносин, дають можливість краще засвоїти життєвий 

досвід, усвідомити алгоритм виживання, механізми 

узгодження власних і спільних інтересів. Ціннісні 

орієнтації та установки засвідчують зрілість людини, її 

статус у суспільстві, адже джерелом будь-якого виду 

цінностей завжди є інтереси людини, задоволення її 

потреб.  Нехтування цією аксіомою послаблює нашу 

захисну функцію в цьому взаємозалежному і 

взаємообумовленому самоврядному просторі. 
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          Важливу роль у формуванні громадянських 

компетентностей, цінностей, реалізації інтересів мешканців 

громади можуть відігравати громадські слухання  

місцевого самоврядування, які базуються на діалозі, 

відкритості, вільному спілкуванні, довірі. 

          Робота автора в минулому в органах місцевого 

самоврядування дає підстави стверджувати, що громадські 

слухання є дієвою формою місцевої демократії, яка сприяє 

формуванню громадянських компетентностей, ціннісних 

установок у посадових осіб, місцевих депутатів, мешканців 

територіальної громади, представників органів 

самоорганізації населення, представників об`єднань 

співвласників багатоповерхових будинків (ОСББ), інших 

категорій населення.   Адже в процесі їх проведення 

використовуються різні методи та прийоми: комунікації, 

аналізу, рольової гри, прогнозування, мозкової атаки, які 

дозволяють відкрито вести дискусію, виробляти спільні 

підходи, моделювати перспективи розвитку громади, 

посилювати особистісну причетність учасників до всього, 

що відбувається в громаді, сприяти формуванню співпраці 

та партнерства. 

          Правове поле громадських слухань визначене в статті 

13 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» [15], а порядок підготовки і процедури 

проведення визначається статутом окремої територіальної 

громади [16]. Щодо мети слухань, то вона полягає в тому, 

щоб навчити посадових осіб, депутатів, мешканців 

територіальної громади комунікації, сформувати в них 

ціннісні орієнтації, які дозволили їм усвідомити  власні 

права і свободи як людини, громадянина,  виробити  власне 

ставлення до суспільних процесів, зайняти активну 

позицію в  житті територіальної громади.   
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        Завданням слухань є ознайомлення громадськості з 

ходом реалізації планів соціально-економічного розвитку 

громади, перспектив її розвитку в умовах децентралізації 

влади, інформувати мешканців про фінансовий стан; 

найважливіші поточні справи, діяльність органів 

самоорганізації населення; провести моніторинг 

громадської думки щодо підтримки діяльності посадових 

осіб і депутатського корпусу; узгодити підходи з метою 

спільного  розв’язання  проблем і  виконання завдань. 

        Автор зазначає, що проведення слухань передбачає 

дотримання певних норм, які б запобігали обмеженню прав 

учасників, давали їм можливість вільно ставити запитання, 

висловлювати і аргументувати позицію з питань, які 

порушені в процесі обговорення та висловлювати власне 

бачення і розуміння щодо шляхів розвитку громади. 

        Відповідно до процедури, всі учасники виконують 

певну функцію в межах тієї ролі, яку вони презентують в  

під час слухань. З метою організованого проведення 

слухань попередньо на засіданні ради та виконавчого 

комітету розглядаються питання, ухвалюються рішення 

щодо доцільності проведення слухань, визначається місце 

їх проведення, реєструється ініціативна та робочі групи, 

затверджується порядок денний, склад доповідачів, 

співдоповідачів, проводиться моніторинг 

найпроблемніших питань, а також порядок висвітлення 

слухань  у засобах масової інформації, готується прес-реліз 

цього заходу. 

       Проаналізуємо окремо завдання, які ставляться перед 

кожною з груп, знання, на які вони могли б розраховувати, 

а також компетентності та цінності, які реально можна 

сформувати й набути. 

       Отже, група перша, яка включає  посадових осіб. 

Завданням цієї групи  було  ознайомлення громадськості з 
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ходом реалізації планів соціально-економічного розвитку; 

розкриття перспектив розвитку громади в умовах 

децентралізації влади, інформування мешканців про 

поточні справи, заслуховування пропозицій,  сприяння 

вільному висловленню думок, мотивування учасників до 

спільних дій у межах територіальної громади, проведення 

моніторингу щодо  підтримки дій посадових осіб з боку 

мешканців  громади. 

          Оскільки громадські слухання є процесом навчання, 

то посадові особи змогли навчитися: знаходити консенсус 

у вирішенні справ громади, узгоджувати позиції різних 

груп населення  через компроміс, вести діалог, 

здійснювати гнучкішу місцеву політику з метою 

забезпечення потреб мешканців територіальної громади, 

налагоджувати партнерські стосунки з усією громадою, 

скоординовувати дії суб’єктів підприємницької діяльності, 

що функціонують у межах території громади, узгоджувати 

наявні  суперечності, з розумінням ставитися до зауважень 

і пропозицій на свою адресу та самокритично оцінювати 

роботу органів  місцевого самоврядування. 

         За результатами слухань посадові особи  отримали: 

підтримку своєї діяльності, об’єктивні та неупереджені 

зауваження щодо оперативнішого розв’язання нагальних 

проблем, відчули зацікавленість мешканців у розширеному 

діалозі з посадовими особами, отримали знання про 

механізми захисту прав і свобод  мешканців, їхнє бажання 

брати участь в складі робочих груп з підготовки питань на 

сесію та засідання виконкому, необхідність більшої 

відкритості в діяльності органів місцевого самоврядування, 

підвищення рівня якості послуг і недопущення рішень, які 

обмежували б законні інтереси  мешканців. 

          Завданням другої групи, до якої входили мешканці 

територіальної громади, було отримання достовірної 
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інформації про стан і перспективи розвитку громади, 

донесення своїх пропозицій і вимог до посадових осіб  

щодо поліпшення послуг  і відкритості в діяльності. 

         У процесі слухань мешканці  набували певних знань, 

зокрема: як вести діалог з посадовцями, закріпили свої 

права й обов’язки як членів територіальної громади; 

оволоділи механізмом формулювання своїх вимог до 

посадовців, аби не відчувати себе об’єктами управління, а 

суб’єктами самоврядного процесу, навчилися 

застосовувати нормативно-правові механізми, які дають 

можливість отримувати якісніші послуги; оволоділи 

формами спільної участі; набули елементів самоврядної 

культури, щоб бути готовим до спільного розв’язання 

справ і дій, пошуку консенсусу з місцевою владою.  

Слухання розширили поле місцевої демократії, допомогли 

мешканцям оволодіти механізмами злагодженості і ставати 

впевненішими у  своїх діях з посадовцями. Вони навчилися 

краще розуміти свої права, засвоїли необхідність поважати 

закон, реально оцінили як працює місцева демократія, 

діють механізми, що сприяють досягненню компромісу з 

різними групами населення, усвідомили важливість 

солідарної відповідальності, зміцнили  власні ціннісні 

установки та орієнтації щодо таких понять, як рівність, 

толерантність. Участь в слуханнях дала змогу підвищити 

їхню значущість, продемонструвати готовність до активної  

діяльності, а також переконатися, що думка мешканців для 

посадовців і депутатів є важливою та  необхідною, а 

побудова спроможної територіальної громади – це спільна 

справа. 

        Третя група в слуханнях була представлена 

депутатами ради, завданням яких було інформування 

населення про діяльність та отримання зворотної 

інформації, пошук механізмів, які  допомогли б залучати 
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мешканців до активнішої участі в розбудові громади.   Для 

них важливо було навчитися: слухати й сприймати думку 

інших з метою залучення мешканців до підготовки 

проектів рішень на сесію ради, через спільні конкретні дії 

зміцнювати довіру до місцевої влади та депутатського 

корпусу, толерантно ставитися до вимог і очікувань 

населення, засвоїти методику досягнення консенсусу між 

різними групами людей, неупереджено виконувати свої 

депутатські повноваження. 

         У процесі слухань учасники цієї групи переконались у 

важливості представницької демократії, їхньої 

безпосередньої місії як захисників інтересів населення, 

необхідність підвищення відповідальності перед 

мешканцями за проголошені передвиборчі програми.  

Водночас отримали знання, що дозволяють узгоджувати 

потреби різних груп населення, дії з різними рівнями 

управління, наочно переконалися як працюють методи, 

прийоми, що сприяють досягненню консенсусу і 

компромісу, толерантності в спілкуванні, і що відкритий 

процес ухвалення рішень сприяє консолідації самоврядної 

спільноти. 

         Наступна група – це органи самоорганізації 

населення, представники об`єднань співвласників 

багатоповерхових будинків (ОСББ). Їхнє завдання 

полягало в необхідності публічно донести до посадових 

осіб проблеми функціонування органів самоорганізації 

населення та запропонувати шляхи їх розв’язання, а також 

аргументувати доцільність розширення повноважень цих 

органів, навчитись оформляти звернення до органів влади, 

посадовців, збирати й узагальнювати  інформацію про 

діяльність, засвоїти механізми ініціювання питань знизу 

для розгляду їх на сесії, засіданні виконкому.   
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        Участь у слуханнях сприяла їх вільному спілкуванню з 

посадовцями та депутатами, дала змогу простежити 

механізми формування солідарної відповідальності, 

отримати знання про порядок ухвалення рішень у раді та 

внесення місцевих ініціатив щодо прав і обов’язків як 

членів територіальної громади та необхідність контролю за 

місцевою владою.   

        І, нарешті, група, яка була представлена засобами 

масової інформації. Їхнє завдання було об’єктивно 

висвітлювати хід і результати громадських слухань, 

узагальнювати інформацію щодо підготовки та проведення 

слухань, інформувати мешканців про наявні канали 

спілкування з владою, депутатами, зібрати пропозиції від 

посадових осіб, мешканців територіальної громади з метою 

їх подальшого поширення серед населення громади та 

розгляду на засіданнях виконавчого органу. 

       Слухання стали майданчиком, у межах якого 

представники засобів масової інформації навчилися 

налагоджувати комунікаційну мережу, яка дозволить 

активніше використовувати друковані, електронні засоби, 

інтернет-ресурси для спілкування з місцевою владою, 

мотивували посадових осіб на постійний діалог з громадою 

та нагальну потребу інформування останньої про  ухвалені 

рішення, поточну діяльність ради та її виконавчого 

комітету, оперативно поширювати місцеві ініціативи, 

роботу найактивніших депутатів,  залучати до обговорення 

місцевих справ безпосередньо самих мешканців. У 

підсумку, представники ЗМІ отримали знання  щодо своїх 

прав і обов’язків як мешканців територіальної громади, що 

дало змогу їм відчути себе значущими в її структурі, а 

також важливість засобів масової комунікації для 

формування середовища довіри й розбудови спроможного 

місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади.  
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       Використання  під час слухань методів, прийомів дало 

змогу розкритись учасникам кожної групи відповідно до 

поставлених завдань і провести відкритий і зацікавлений 

діалог з населенням. Зокрема, вони отримали можливість 

встановлювати і підтримувати необхідні контакти з 

іншими людьми, певну суму знань, умінь і навичок, які 

забезпечують ефективне спілкування, досвід, 

орієнтованість у різноманітних ситуаціях спілкування, 

заснованих на знаннях і життєвому досвіді особистості, 

спроможність ефективно взаємодіяти із соціальним 

довкіллям розумінню себе й інших, готовність і вміння 

будувати взаємодію з людьми, знання, уміння і навички 

конструктивного спілкування, з`ясували для себе 

внутрішні ресурси, необхідні для побудови ефективної 

комунікативної дії у визначеному колі ситуацій 

міжособистісної взаємодії. 

          Отже, громадські слухання дали можливість набути 

учасникам окремих компетентностей: зокрема, таких, як  

партнерство, взаємодія, лідерство, участь, патріотизм та 

інші, що закладало вагоме підґрунтя в розбудову 

спроможної територіальної громади, а також підтвердило 

аксіому, що добре врядування – це суспільна цінність. І 

чим більше людей буде розділяти цю цінність, тим 

дієвішою, ефективнішою ставатиме громада, а значить з 

нею і наше  благополуччя. 

          Висновки з даного дослідження і перспективи 

подальших розвідок з цього напрямку. Проведений 

аналіз засвідчує, що сучасний стан місцевої влади 

переживає складний трансформаційній період, пов'язаний з 

децентралізацією влади, формуванням депутатського 

корпусу об’єднаних територіальних громад. Водночас, 

неузгодженість, незбалансованість повноважень і 

компетенції, фінансових ресурсів поки що не дають 
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об’єднаним громадам реально відчути позитивні зміни та ті 

результати, які повинна була принести децентралізація.  

Звісно, для цього потрібен триваліший час, державна 

підтримка на всіх рівнях управління та зацікавлений підхід 

усіх мешканців громади, взаємодія їх із приватним 

сектором, підприємцями. І чим швидше вищезазначені  

суб`єкти знайдуть спільні підходи щодо шляхів розбудови 

спроможних територіальних громад, тим менше часу 

потрібно буде затратити на перезавантаження місцевої 

влади. Для цього власне потрібні: професійні посадовці, 

підготовлені до роботи в нових умовах депутати, відкритий 

діалог з мешканцями громади. Досягти цього можна за 

умов, коли кожен з них набуде відповідних громадянських 

компетентностей, на основі яких реально вибудувати 

ефективно діючі громади, виховати солідарно 

відповідальних мешканців, які б усвідомлювали 

безпосередню свою причетність до всього, що відбувається 

в громаді, суспільстві, державі.  

       Немає сумніву в тому, що майбутнє Української 

держави напряму залежить від нової структури місцевої 

влади, її чутливості до потреб людей,  ефективності та 

солідарної відповідальності кожного українця як за  власне 

життя так і країни загалом. Тому формування 

громадянських компетентностей було, є і залишитиметься 

ключовим внутрішньополітичним пріоритетом української 

держави та доцільним з точки зору, подальшого наукового 

дослідження.  

       Основними висновками є: 

   1. Сучасний стан державотворення української держави 

вимагає змін, стереотипів мислення і дій, підходів щодо 

облаштування нашого буття, відкритого спілкування влади 

з народом. 
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   2. Формування громадянських компетентностей – це 

складний процес, який охоплює багато елементів і 

потребує залучення в нього найбільш компетентної і 

демократично налаштованої частини наукової, педагогічної 

та управлінської інтелігенції. 

   3. Громадські слухання відкривають простір для 

мешканців, депутатського корпусу, посадовців місцевого 

самоврядування, змогу в повному обсязі виконувати свої 

повноваження і реалізувати надану їм компетенцію.  Це 

своєрідний самоврядний майданчик, форма місцевої 

демократії, де кожен чує один одного, ділиться  власними 

думками і досвідом, має можливість проявляти 

креативність при розв’язанні проблем, набувати 

громадянських компетентностей, що в перспективі 

сприятиме успішній комунікації влади з народом, 

радикальним ціннісним змінам. 

         Урешті-решт, громадянські компетентності – це, 

передусім, знання, що формують відповідні цінності та 

стандарти, завдяки яким розширюється спектр дій людей у 

межах громади, суспільства, усвідомленішим і 

раціональним стає їхній вибір і діяльність. І чим 

системнішими і ґрунтовнішими будуть  наші знання щодо 

інституту місцевого самоврядування, громадянського 

суспільства, тим обізнанішими стаємо в захисті власних 

прав і свобод, тим менше шансів залишаємо владі 

узурпувати наше право на достойне і гідне життя, 

соціальну справедливість, яка є моральним маркером 

довіри до влади. Адже в демократичному і 

консолідованому суспільстві місія людини, власне, і 

полягає в тому, щоб вона мала змогу оволодіти всією 

сукупністю суспільних знань як базових цінностей, 

мистецтвом спілкування й управління, уміла узгоджувати 

суперечності, конфлікти  через компроміс і консенсус, 
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вибудовувати власні ціннісні орієнтири на базових 

компетентностях, які стають «дорожньою картою», її 

життєвим орієнтиром. У такій системі цінностей людина 

стає співтворцем власної долі, сприяє формуванню 

громади як цілісного соціокультурного організму, здатного 

забезпечити кожному мешканцю доступність послуг і 

закласти міцні підвалини доброго врядування на теренах 

України за європейськими стандартами.  А це, власне, 

відповідає стратегії розбудови спроможних територіальних 

громад, ключовій ідеї децентралізації влади та очікуванням 

людей. 
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Nekriach A.I. Forming the civil competencies as the 

important components of good governance development in 

Ukraine. The article covers the issues related to the important 

direction of Ukraine's domestic and foreign policy – its 

integration into the European community through overcoming 

crisis and finding an effective model of governance; it finds out 

the components of good governance and mechanisms of its 

formation through civil competencies; it indicates the necessity 

of establishing constructive cooperation and interaction, 

development of common positions and approaches with all 

members of territorial communities in the conditions of power 

decentralization and creation of effective territorial 

communities. 

It is also noted that the European choice of Ukraine, its 

desire to consolidate itself as an influential, predictable subject 
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of international relations, requires qualitatively different 

approaches based on the principles of civic education as an 

integral part of human values and democracy. The systemic 

crisis, which has come over the key spheres of the organization 

of society: from political to social ones, low level of trust in 

power as such, and local, in particular, causes the need to find 

new ways of reloading the institutions of power, local self-

government, joint mechanisms of interaction of power with the 

people, protection of rights and freedoms, reconciling the needs 

and interests of all social groups. 
 It points out that in our country at the time of formation 

of effective territorial communities, the foundations of which 

are stipulated in the principles of the European Strategy for 

innovation and good governance at the local level. Good 

governance at all levels is a precondition for preventing 

conflicts, promoting stability, accelerating economic and social 

progress, responsibility, creating stable communities where 

people want to live and work today and in the future. This 

model of management involves the cooperation of citizens, the 

public and private sectors, planning and management of 

community affairs, and the existing contradictions, differences 

are agreed upon by all parties, joint organized actions. In these 

relations it is imperative to take into account the official point 

of view of the local authorities, the subjects that are within the 

territorial communities and carry out their activities, using 

natural and human resources. 

Basing on the example of preparation and holding the 

public hearings of local self-government it reveals the 

mechanisms of forming the civil competencies of officials, local 

deputies, residents of the territorial community that ensured the 

proper level of services and formed a favorable, effective self-

governing environment and, most crucially, that during the 

hearings confirmed the axiom that good governance is a public 
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value. And the more citizens share it, the more effective the 

community will be, that is the well-being of its citizens. And 

this, in fact, corresponds to the strategy of  building effective 

territorial communities, a key idea of power decentralization 

and people's expectations. 

Keywords: state, local authorities, good governance, 

territorial community, the European Council, Charter, 

European values, civil competencies, officials, deputies, 

citizens. 

  

 

           Некряч А.И. Формирования гражданской 

компетентности как важной составляющей развития 

хорошего управления (good governance) в Украине. В 

статье освещаются вопросы, связанные с важным 

направлением внутриполитической и внешнеполитической 

деятельности Украины – это интеграция ее в европейское 

сообщество через преодоление кризисных явлений и поиск 

эффективной модели управления; выяснено составляющие 

хорошего управления и механизмы его формирования через 

гражданские компетентности; указано на необходимость 

налаживания конструктивного сотрудничества и 

взаимодействия, выработки общих позиций, подходов со 

всеми членами территориальных общин в условиях 

децентрализации власти и создания способных 

территориальных общин. 

         На примере подготовки и проведения общественных 

слушаний местного самоуправления раскрыты механизмы 

формирования гражданских компетенций у должностных 

лиц, местных депутатов, жителей территориальной 

общины, которые обеспечили бы на должном уровне 

услуги и сформировали благоприятную, дееспособную 

самоуправляющую среду. 
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        Ключевые слова: государство, местные власти, 

хорошое управления, территориальная община, Совет 

Европы, Хартия, европейские ценности, гражданские 

компетентности, должностные лица, депутаты, 
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ 

КОРУПЦІЇ ЯК МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ  

 

У статті проаналізовані наукові підходи до поняття 

«корупція», «антикорупційні заходи», «кадрова безпека». 

Визначені основні складники кадрової безпеки в системі 

публічного управління, серед них: фінансово-економічна; 

інтелектуальна безпека; кар`єрна безпека; 

адміністративна безпека; соціальна безпека; патріотична 

безпека; антиконфліктна безпека; комунікаційна безпека; 

естетична безпека. Виявлені ризики, що виникають у 

системі забезпечення кадрової безпеки публічного 

управління, через корупцію. Запропоновані етапи 

моніторингу запобігання корупції як механізму 

забезпечення кадрової безпеки публічного управління.  

Ключові слова: публічне управління, публічна служба, 

корупція, антикорупційні заходи, кадрова безпека, 

механізми забезпечення кадрової безпеки системи 

публічного управління.  

 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. Одним з головним пріоритетів розвитку та 

реформування сучасних державних інституцій є 

формування державної політики у сфері запобігання та 

подолання корупції не тільки в органах державного 

управління та місцевого самоврядування, а й інших сферах 

життєдіяльності суспільства. 
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Відповідно до Стратегії сталого розвитку «Україна–

2020» основною метою антикорупційної реформи є суттєве 

зменшення корупції в Україні, зменшення втрат 

державного бюджету та бізнесу через корупційну 

діяльність, а також підвищення позицій України в 

міжнародних рейтингах, що оцінюють рівень корупції. Це 

буде досягнуто завдяки належній реалізації нової 

Антикорупційної стратегії та успішному впровадженню 

нових антикорупційних механізмів, серед них: 

декларування майнового стану публічних службовців, 

запобігання та врегулювання конфліктів інтересів, 

перевірка доброчесності службовців і моніторинг їхнього 

способу життя. Подолання політичної корупції вимагає 

докорінної реформи системи політичного фінансування. 

Важливим є використання новітніх технологій, зокрема для 

забезпечення державою доступу до інформації у формі 

"відкритих даних" [8]. 

Отже, вищезазначеним нормативним документом 

передбачені заходи, які мінімізують прояви корупції. 

Також щодо формування дієвої антикорупційної політики 

наголошено у Стратегії реформування державного 

управління України на 2016–2020 роки [7]. 

Водночас, корупція впливає на всі сфери 

життєдіяльності суспільства в України. За даними компанії 

TNS Opros, українці вважають корумпованими: судову 

систему (89%), законодавчу владу (64%), держслужбовців 

(74%) і політичні партії (89%) [2, с. 350]. Результатом 

зростання рівня корупції є значні витрати державного 

бюджету, які несе українська економіка, що проявляється в 

нестачі коштів фінансування соціальної сфери, охорони 

здоров’я, освіти й науки. Зрештою,  це призводить до 

зниження працездатності та зниження 

конкурентоспроможності економіки, сприяє поступовій 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1699-18/paran16#n16
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деградації державних інститутів, оскільки вони не 

виконують належно власні безпосередні функції і не 

спроможні виконати поставлені завдання. Поступово в 

суспільстві формується толерантність до корупції, тобто 

терпимість, що веде до її поширення в ще більших 

масштабах [9]. 

Тому тема дослідження щодо виокремлення сучасних 

проблем формування системи запобігання корупції як 

механізм забезпечення кадрової безпеки системи 

публічного управління є актуальною та своєчасною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми 

запобігання корупції, виявлення негативного впливу 

корупції на економіку досліджували такі вчені, як: О. 

Бандурка, Л. Багрій-Шахматов, В. Василинчук, С. 

Дрьомов, О. Джужа, Т. Демедюк, О. Кальман, С. Клімова, 

І. Коруля, В. Кузьменко, М. Мельник, В. Навроцький, С. 

Омельченко, С. Павленко, Д. Никифорчук, М. Хавронюк та 

ін. 

Зазначені автори аналізують понятійно-

категоріальний апарат системи «корупція», визначають 

чинники та механізми запобігання корупції, аналізують 

процеси розвитку державної служби та зв'язок з корупцією, 

визначають наслідки корупційний дій, виявлять типи та 

види корупції. 

Разом з тим, поняття й основні характеристики 

кадрової безпеки підприємства аналізують О. Ареф'єва, 

Л. Калініченко, В. Красномовець, О. Лащенко, А. Маренич, 

Н. Мехеда, Г. Назарова, Н. Подлужна, Л. Томаневич, 

Н. Чередниченко, Н. Штамбург, Н. Швець та ін. Але не 

існує системних досліджень виокремлення сучасних 

проблем формування системи запобігання корупції як 

механізму забезпечення кадрової безпеки системи 

публічного управління. 
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Метою дослідження є комплексний аналіз підходів 

до сучасних проблем формування системи запобігання 

корупції як механізм забезпечення кадрової безпеки 

системи публічного управління. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 
Аналіз наукової літератури [1; 4; 6; 9–10] дає підстави 

зазначити, що корупція є використанням публічними 

службовцями своїх владних повноважень в особистих 

інтересах, а також в інтересах третіх осіб або груп. За 

державної корупції суб’єктом корупційних відносин 

виступають особи, наділені владними виконавчо-

розпорядчими, контрольно-наглядовими, дозвільними, а 

також нормотворчими та іншими повноваженнями, які 

вони використовують у корисливих цілях та інтересах. 

Крім того, до актів корупції в низці випадків можна 

віднести використання службовцями свого впливу, 

авторитету, що поширюється за межі його функціональної 

компетенції.  

У сучасній науковій літературі та в практиці 

запобігання корупції виділяють декілька її видів [1; 4; 6; 9–

10]. Переважно акцентується увага на політичній, 

економічній, адміністративній, побутовій та елітній 

корупції. Крім того, виділяють національну й міжнародну 

корупцію. Усі наведені види корупції мають соціально 

небезпечний характер і, безумовно, є взаємопов’язаними. 

Проблемам запобігання корупції надається великого 

значення науковцями, політиками, політологами, 

соціологами, іноземними експертами, громадськістю. Нині 

створено та діють антикорупційні органи, які здійснюють 

діяльність щодо запобігання корупції, а також 

застосовують інститути відповідальності за корупційні та 

пов’язані з корупцією правопорушення. Водночас, 
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проблема поширення корупції в усіх сферах 

життєдіяльності суспільства набуває загрозливих обсягів. 

Недосконалість законодавства, відсутність політичної волі 

щодо запровадження дієвих механізмів відповідальності і 

професійно підготовлених кадрів, які б реалізовували 

законодавство з питання запобігання корупції, не дає 

можливості захисти суспільство та публічне управління від 

корупції. 

Водночас, антикорупційні заходи повинні бути 

спрямовані на забезпечення кадрової безпеки публічного 

управління, оскільки корупція впливає на якість і 

результативність діяльності органів публічного управління, 

формує негативне ставлення населення до цих органів, 

мінімізує позитивні зрушення в процесах реформування 

сучасних інституцій і формує негативний міжнародний 

імідж нашої держави, «гальмує» економічний розвиток 

України.  

Якщо аналізувати закордонний досвід розв'язання 

проблем щодо забезпечення заходів запобігання корупції, 

то слід зазначити, що високі стандарти громадянської 

поведінки у Великобританії є наслідком політичних і 

законодавчих заходів, моральних змін та ефективного 

соціального контролю за державними службовцями. 

Великобританія має найдавніші традиції боротьби з 

корупцією. Систему антикорупційних механізмів тут 

урегульовано на законодавчому рівні. Перший закон про 

протидію корупції в державних органах ухвалили ще 1889 

р., закони про запобігання корупції – 1906 і 1916 роками. 

Зазначені нормативно-правові документи були реакцією 

суспільства на поширення цього соціально-політичного 

явища. На відміну від традиційних правових принципів, 

зазначені закони вимагають від посадових осіб доводити 

власну невинність [10].  
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Водночас, зазначені нормативно-правові акти 

Великобританії формували саме нетерпимість до 

корупційних дій, тобто заходи запобігання корупції. Такі 

заходи формували кадрову безпеку системи публічного 

управління. 

Крім того, корупційні процеси у Великобританії 

вивчає так званий «Комітет Нолана», заснований у жовтні 

1994 р. Його зусилля зосереджено на основних сферах 

громадського життя, що викликають найбільшу 

стурбованість громадськості. Ідеться про членів 

парламенту, які працюють консультантами фірм, що 

прагнуть впливати на державну політику; колишніх 

міністрів та інших посадових осіб, які працюють у тих 

галузях індустрії, регулюванням яких попередньо 

займалися в уряді, та ін. За результатами роботи комітету 

Палата громад парламенту вирішила призначити 

парламентського директора стандартів, заборонити 

протекцію та розголосити побічні доходи членів 

парламенту [10]. Тобто, формується система кадрової 

безпеки публічного управління та окреслюються механізми 

забезпечення кадрової безпеки публічного управління. 

На нашу думку, запобігання корупції повинно стати 

дієвим механізмом формування та забезпечення кадрової 

безпеки системи публічного управління.  

Кадрова безпека системи публічного управління – це 

сукупність методів, механізмів, прийомів, які забезпечують 

захищеність самої системи публічного управління від 

загроз непрофесіоналізму, деструктивного 

професіоналізму, збільшення кількості клановиків, осіб, які 

мають певні особисті зв’язки, корупційних і пов’язаних з 

корупцією правопорушень та ін. [5]. Водночас, кадрова 

безпека забезпечує захист професійно підготовлених 

кадрів, які чесно й неупереджено виконують власні 
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посадові обов’язки та розбудовують сучасні інституції 

громадського суспільства, від впливу непрофесійних 

керівників, необґрунтованих звільнень, ротацій та інших 

методів стягнень. Система контролю кадрової безпеки 

спрямовується на виявлення загроз кадровій безпеці 

(ризиків) та мінімізації останніх, наприклад, виявлення 

проявів корупції, конфлікту інтересів серед публічних 

службовців, причин та умов, що сприяють цьому та 

мінімізації й превенції останніх. 

Кадрову безпеки системи публічного управління 

можна розглядати як  

- фінансово-економічну безпеку – забезпечення гідної 

оплати праці публічному службовцю, одночасно  

забезпечення законного використання бюджетних 

(державних) коштів самим службовцем;  

- інтелектуальну безпеку – рівень володіння 

сучасними знаннями, упровадження новацій у розвиток 

персоналу, підвищення рівня професійних знань, навичок, 

умінь, стимулювання прояву ініціативи та здібностей 

завдяки створенню гнучкої системи преміювання 

відповідно до розвитку науково-технічного прогресу; 

водночас з боку держави – підтримка розвитку 

інтелектуального потенціалу кожного публічного 

службовця; 

- кар`єрну безпеку – забезпечення реального 

посадового просування службовця відповідно до його 

знань, умінь, навичок, заохочення в підвищенні своєї 

кваліфікації до вимог функціональних обов’язків, у 

гарантіях кар’єрного  зростання, отримання можливості 

для самореалізації на робочому місці, ротація кадрів у 

системі публічного управління; 

- адміністративну безпеку – забезпечення 

об’єктивного неупередженого оцінювання результатів 
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діяльності службовця та виявлення кадрового потенціалу 

кожного працівника, неможливість призначення 

непідготовлених і некомпетентних кадрів, які перебувають 

у родинних (дружніх) стосунках з керівниками органів 

влади, на керівні посади, на які заслужено претендують 

перспективні й досвідчені співробітники;  

- соціальну безпеку – забезпечення соціального 

захисту працівників, їх страхування, преференції якісного 

медичного обслуговування; 

- патріотичну безпеку – створення психологічного 

клімату в колективі на основі позитивного ставлення до 

органів влади, психологічної об’єднаності працівників 

навколо загальних цілей;  

- антиконфліктну безпеку – узгодженість, 

безконфліктність спілкування на соціальному та 

особистісному рівнях, товариська допомога, вимогливість 

до себе та інших в інтересах виробництва;  

- комунікаційну безпеку – сприяння позитивним 

міжособистісним комунікаціям, створенню сприятливого 

мікроклімату, урахування інтересів і побажань працівників 

по вертикалі та горизонталі, доброзичливий і шанобливий 

стиль спілкування «керівник-підлеглі» [11]; 

- естетичну безпеку – проведення загальноосвітніх 

семінарів, конференцій, групових дискусій; мотивація 

задоволення персоналу своєю роботою; поліпшення 

власного іміджу кожного працівника. 

З позиції запобігання корупції в системі публічного 

управління кожен кандидат на вакансію повинен 

розглядатися як джерело кадрового ризику і потенційної 

загрози. Нині до ризиків, що виникають у системі 

забезпечення кадрової безпеки публічного управління, слід 

віднести такі потенційні загрози з боку службовця (або 

кандидата на посаду): 
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-  зловживання службовим становищем; 

- непрофесійність та упередженість у виконанні своїх 

посадових обов’язків; 

- використання державних ресурсів (ресурсів системи 

публічного управління) у власних цілях або через 

посередників; 

- шантаж компетентністю (незамінний працівник, 

ключова фігура в компанії); 

- шантаж повноваженнями (це можливо, якщо вони 

зосереджуються в одних руках); 

- використання інформаційних джерел для власних 

потреб та власного збагачення; 

- створення в колективі несприятливого морально-

психологічного клімату; 

- формування «власної» команди для реалізації 

корупційних механізмів та схем; 

- відмивання грошей; 

- отримання додаткових виплат коштів з державного 

(або місцевого) бюджету за роботу, яка не була 

виконана або виконана в межах своїх посадових 

обов’язків; 

- призначення на посади державної служби лише за 

«телефонним правилом» або у зв’язку з дружними 

(сімейними) стосунками та ін. 

Зазначений перелік не є вичерпний і може бути 

доповнений з урахуванням потенційних корупційних 

ризиків на певній посаді при виконання відповідних 

службових обов’язків. 

Запобігання корупції повинно забезпечити не тільки 

захист системи від корупціонерів, а також постійний 

моніторинг системи публічного управління від проявів 

корупції. Зазначений моніторинг повинен складатися з 

таких етапів [3; 6]: 
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- аналіз поточного рівня кадрової безпеки;  

- оцінка впливу негативних факторів; 

- виявлення причин негативного впливу;  

- планування комплексу заходів з підтримки 

встановлення рівня безпеки;  

-планування політики кадрової безпеки, 

функціональне планування і планування взаємодії 

відповідних підрозділів;  

- оперативна реалізація запропонованого комплексу 

заходів у процесі діяльності підприємства;  

- оцінка ефективності реалізації заходів. 

Однак ще однією проблемою залишається 

формування негативного ставлення службовців і посадових 

осіб місцевого самоврядування, політиків, населення до 

проявів корупції. З урахуванням проблеми забезпечення 

кадрової безпеки публічного управління потребує розробка 

та реалізація Концепції патріотичного виховання громадян 

України, у межах якої потрібно передбачити заходи 

формування негативного ставлення до корупції з 

дошкільних закладів і впродовж усього життя громадян, 

зокрема, заходи на робочому місці. 

Окремо стоїть проблема забезпечення 

кваліфікованими кадрами системи антикорупційних 

органів через підготовку магістрів у галузі 

антикорупційного законодавства. Саме такі фахівці 

забезпечуватимуть формування та реалізацію механізмів 

кадрової безпеки системи публічного управління. 

Висновки з даного дослідження і перспективи 

подальших розвідок з цього напрямку. Отже, 

запобігання корупції в усіх сферах життєдіяльності 

суспільства може розглядатися як один з базових 

механізмів забезпечення кадрової безпеки системи 

публічного управління, який повинен реалізуватись у 



 

 

50 

  

комплексі: формування кадрів у системі публічного 

управління, реалізація заходів кадрової безпеки в кожному 

органі державної влади та місцевого самоврядування, 

реалізація концепції патріотичного виховання через 

неприйняття корупції, підготовка професійних кадрів для 

системи антикорупційних органів і формування 

ефективного громадянського контролю за реалізацією 

концепції кадрової безпеки в системі публічного 

управління. 

У перспективі подальших розвідок передбачається 

проаналізувати закордонний досвід розвитку 

антикорупційних заходів щодо запобігання корупції, 

сформувати механізм розвитку кадрової безпеки в системі 

сучасних механізмів державного управління. 
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Parkhomenko-Kutsevil O.I. Formation of the system of 

prevention of corruption as a mechanism of personnel 

security provision of the public administration system. The 

article analyzes the scientific approaches to the concept of 

"corruption", "anti-corruption measures", "personnel security".  

One of the main priorities of the development and reform 

of modern state institutions is the formation of a state policy in 

the field of prevention and combating corruption not only in 

public administration and local self-government bodies, but 

also in other spheres of society's life. 

Many scientists have considered the problems of 

preventing corruption, identifying the negative effects of 

http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/8570/1/579.doc
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corruption on the economy, including: O. Bandurka, L. Bagrie-

Shahmatov, V. Vasilinchuk, S. Dreomov, O. Dzhuzha, 

T. Demedyuk, O. Kalman, S. Klimova, I. Koruli, V. Kuzmenko, 

M. Melnyk, V. Navrotsky, S. Omelchenko, S. Pavlenko, D. 

Nikiforchuk, M. Khavornuk and others. 

The purpose of the study is to provide an integrated 

analysis of the approaches to the current problems of the 

formation of a system for preventing corruption as a 

mechanism for ensuring the personnel security of the public 

administration system. 

The problems of preventing corruption are given 

considerable attention by scientists, politicians, political 

scientists, sociologists, foreign experts, and the public. To date, 

anticorruption authorities have been established and operate, 

which carry out activities for the prevention of corruption, and 

also use institutions of responsibility for corruption and 

corruption-related offenses. At the same time, the problem of 

spreading corruption in all spheres of vital activity of society 

becomes threatening volumes. The imperfection of legislation, 

the lack of political will to introduce effective mechanisms of 

responsibility, the absence of trained personnel that would 

implement the legislation on the prevention of corruption does 

not provide the opportunity to protect society and public 

administration from corruption. 

At the same time, anti-corruption measures should be 

aimed at ensuring the personnel security of public 

administration, since corruption affects the quality and 

effectiveness of the activities of public administration bodies, 

forms a negative attitude of the population towards these 

bodies, minimizes positive changes in the processes of 

reforming modern institutions and forms the negative 

international image of our state, "Inhibits" the economic 

development of Ukraine. 
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In our opinion, the prevention of corruption should 

become an effective mechanism for the formation and provision 

of personnel security in the public administration system. 

Personnel security of the public administration system is 

a set of methods, mechanisms, techniques that provide the 

security of the system of public administration itself from the 

threats of unprofessionalism, destructive professionalism, the 

increase of the number of clan people, persons having certain 

personal connections, corruption and corruption-related 

offenses. etc., at the same time, personnel security provides 

protection of professionally trained personnel who honestly 

and impartially perform their official duties and develop 

modern public institutions society, from the influence of 

nonprofessional leaders, unjustified layoffs, rotation and other 

methods of penalties. The personnel security control system 

aims at identifying threats to human security (risk) and 

minimizing the latter, for example, identifying corruption, 

conflict of interest among public servants, the causes and 

conditions conducive to this, and minimizing and preventing 

the latter. 

Prevention of corruption in all spheres of society's life 

can be considered as one of the basic mechanisms for ensuring 

the personnel security of the public administration system, 

which should be implemented in a complex: the formation of 

personnel in the system of public administration, the 

implementation of personnel security measures in every body of 

state power and local self-government, the implementation of 

the concept of patriotic education through rejection of 

corruption, training of professional staff for the system of anti-

corruption bodies and the formation of effective civil control 

over the implementation of the concept of personnel security in 

the system of public administration. 
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Keywords: public administration, public service, 

corruption, anti-corruption measures, personnel security, 

mechanisms of personnel security provision of the public 

administration system. 

 

Пархоменко-Куцевил О.И. Формирование системы 

предотвращения коррупции как механизм обеспечения 

кадровой безопасности системы публичного управления. 

В статье проанализированы научные подходы к понятию 

«коррупция», «антикоррупционные меры», «кадровая 

безопасность». Определены основные составляющие 

кадровой безопасности в системе публичного управления, в 

том числе: финансово-экономическая; интеллектуальная 

безопасность; карьерная  безопасность; 

административная  безопасность; социальная  

безопасность; патриотическая безопасность; 

антиконфликтная безопасность; коммуникационная 

безопасность; эстетическая безопасность. Выявленные 

риски, возникающие в системе обеспечения кадровой 

безопасности публичного управления, из-за коррупции. 

Предложенные этапы мониторинга предотвращения 

коррупции как механизма обеспечения кадровой 

безопасности публичного управления. 

Ключевые слова: публичное управление, публичная 

служба, коррупция, антикоррупционные меры, кадровая 

безопасность, механизмы обеспечения кадровой 

безопасности системы публичного управления. 
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ДЕМОКРАТІЯ ЯК ПОЛІТИЧНА ЦІННІСТЬ 

УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Демократія розглядається як форма влади, яка 

покликана мобілізувати особистість як діяльного 

елемента українського суспільства. Досліджується 

цінність демократії, яка  набула широкого поширення 

серед населення України передусім на початку 90-х років 

ХХ століття. Вона цілком адекватно віддзеркалювала 

основні принципи дійсно демократичного суспільного 

устрою: свобода особистості, рівність перед законом, 

політичний плюралізм. Для більшості вона означала і 

подолання соціальної нерівності, корупції і протекціонізму, 

безробіття, а також поліпшення економічних умов.  

Обґрунтовується теза про те, що демократія не 

може існувати в економічно відсталій, зруйнованій країні. 

Народ важко сприймає її, якщо вона несе із собою 

катастрофічне зниження рівня життя і зубожіння. 

Демократія – це духовний стан людей, характер їх уявлень 

про самих себе, про власні права, можливості та 

обов’язки. Демократія буває такою, якими є самі люди.  

Ключові слова: демократія, ціннісний вимір, 

політична діяльність, людська особистість, політична 

цінність. 

 

          Постановка проблеми в загальному вигляді та її 

зв'язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. Актуальність зазначеної теми визначається 

тими процесами, які відбуваються нині в українському 

суспільстві, які потребують вивіреного знання і уточнення 
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напрямків розвитку української держави, її 

фундаментальних основ, що пройшли своєрідну апробацію 

часом і які мають визначати її формування надалі. 

Демократичний розвиток – це не лише формування 

політичного, державного устрою, який випливає з визнання 

народу як джерела влади, його права брати участь у 

вирішенні спільних державних справ, з визнання 

принципів свободи, рівності та інших прав громадян, що 

передбачають запровадження правових і процедурних 

гарантій їх реалізації в усіх сферах життя суспільства. Це 

конкретне історичне втілення ідей рівності і 

справедливості в процедурах ухвалення рішень відповідно 

до волі, позицій більшості з визнанням прав і потреб 

меншості [1]. Це культура поважливого ставлення до 

закону і порядку, демократично налаштоване 

громадянство. Демократичні закони та установи не 

діятимуть демократично, якщо бракує демократичної 

свідомості громадянства, демократичного менталітету. 

Демократія – не тільки участь у виборах і референдумах, а 

й згода народу жити в умовах існуючої влади, виконувати, 

дотримуватися її настанов. 

        Демократія – це та форма влади, яка покликана 

мобілізувати особистість як діяльного елемента свого 

суспільства [2]. Вона отримала нині таке широке визнання 

у світі, що багатьма сприймається як данина, а не як 

політична цінність. Мабуть, якби найузагальненіші 

ціннісні уявлення людей без їхніх особистих зусиль набули 

конкретних суспільних форм, то, мабуть, уже нині ми б 

жили в умовах розвинутої демократії і користувалися б 

усіма її привабливими плодами. Але для того, щоб 

простежити, як протікає процес розвитку демократії, і 

водночас зрозуміти його причини і наслідки, необхідний 
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високий рівень концептуальної ясності щодо змісту 

терміна "демократія".  

          Аналіз останніх досліджень і публікацій. На жаль, 

у теоретичній та емпіричній літературі щодо демократії (а 

обсяг її швидко збільшується) панує настільки значні 

концептуальні плутанина і безладдя, що Д. Колльєр і Ст. 

Левицькі змогли виявити понад 550 "підвидів" демократії 

[3]. Деякі з подібних умовних "підвидів" просто вказують 

на особливі інституціональні риси, або типи, повної 

демократії, але багато хто визначає "урізані" форми 

демократії, що частково накладаються одна на одну в 

найрізноманітніший спосіб. Нині (на відміну від 1960-х і 

1970-х років) більшість дослідників бачать у демократії 

систему політичної влади і не обумовлюють її наявністю 

яких би то не було соціальних або економічних 

характеристик. У чому вони дотепер розходяться 

фундаментально (хоча не завжди відкрито), так це в 

питанні про діапазон і масштаби політичних атрибутів 

демократії. 

         Так, одним із родоначальників визнаних 

мінімалістських концепцій є Й. Шумпетер, що визначав 

демократію як систему досягнення політичних рішень, при 

якій індивіди здобувають владу завдяки конкурентній 

боротьбі за голоси народу. До кола тих, хто підтримав цю 

тезу про електоральне суперництво як про сутність 

демократії, безумовно, належить і Хантингтон. Проте 

згодом, шумпетеровське формулювання почало вимагати 

усе нових і нових доповнень (або "уточнень", якщо 

використовувати вираз Колльєра і Левицькі), щоб вивести 

за межі поняття випадки, що не відповідали його значенню. 

Найбільшого впливу серед подібних "дороблених" 

визначень набула висунута Р. Далем концепція "поліархії", 

що припускала не тільки широку політичну конкуренцію й 



 

 

60 

  

участь, але і солідні рівні свободи (слова, преси і т.п.) і 

плюралізму, що дозволяють людям виробляти і виражати 

власні політичні переваги певним чином. Сучасні 

мінімалістські концепції демократії також визнають 

потребу в певному наборі громадянських свобод, 

необхідних для того, щоб змагальність і участь мали 

реальний зміст. 

         Так, український учений Ф. Рудич вважає, що основні 

концепції демократії можна поділити на три великі групи: 

1) колективістські (тоталітарні), 2) індивідуальні 

(ліберальні), 3) плюралістичні [4]. Крім того, у сучасних 

політичних теоріях налічується до десятка особливих 

моделей демократії [5; 6; 7; 8; 9]. Тому виникає резонне 

питання, чи існує якась конкретна модель, яку можна була 

б виділити як “істинну”? 

        Теоретики демократії роблять упор на різні її 

властивості: участь (Руссо), представництво (Мілль), 

стримувань і противаг (Медісон), конкуренцію еліт 

(Шумпетер), змагання (Даль), децентралізацію (Токвіль), 

рівність (Маркс), свободу (Хайєк). Основні виміри 

демократії відбиті, мабуть, у знаменитому 

лінкольновському визначенні: демократія – це правління 

народу, здійснюване народом і для народу. Хто нині може 

сказати, який із названих аспектів демократії 

найважливіший: правління народу, або представництво; 

правління, здійснюване народом, або участь; правління для 

народу, або свобода з рівністю? Відповідно до цього й 

цінність демократії в уявленні індивідів певною мірою є 

багатовекторною.  

Чимало сучасних учених пов'язують зміст 

демократії з елітами і стверджують, що демократія завдяки 

виборам має поступитися найгіднішим представникам 

еліти, має оберігати суспільство від людей, які вже 
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засиділись при владі, запобігати надмірній концентрації 

влади. Дехто з сучасних практичних політиків активно 

критикує тлумачення демократії як влади народу, 

застерігає від тотальної політизації суспільного організму, 

не сумніваючись, однак, що саме демократія постійно 

підтримує в середовищі правлячої верхівки стан пошуку й 

самовдосконалення. Окремі вчені доводять небезпечність 

зведення демократії до найвищої цінності [10]. 

Зазначимо, насамперед, що така цінність як 

демократія, ще ніколи не була впроваджена в життя в 

досконалому вигляді. Панування в нашому суспільстві 

відносин сильної економічної і соціальної залежності, як 

відзначав свого часу Р. Міхельс, унеможливлює в нинішніх 

умовах появу ідеальної демократії в державному житті 

[11]. З одного боку, це цілком відповідає закону існування 

ідеалу, за яким досягнення його в реальному житті означає 

загибель ідеалу. Але з другого боку, ніколи людська 

свідомість не бажала так наполегливо порушити цей закон, 

щоб зрештою домогтися реального втілення демократії в 

життя. Успіхи цього "втілення" носили лише тимчасовий 

характер і в минулому множина так званих 

«демократичних суспільств» виродилися в олігархії, у яких 

демократична риторика застосовувалася лише для 

підтримки міфу про те, що правляча група нібито 

віддзеркалює інтереси більшості людей. Як свідчить 

історія, навіть у стабільних і спрямованих до поліпшення 

умовах життя людей у демократичному суспільстві 

потрібен досить тривалий час для зниження рівня авто-

ритарної масової свідомості [12]. За словами С. 

Грабовського, і в Україні вплив минулого політичного 

досвіду на актуальну політичну дію нині відіграє величезну 

роль [13]. 
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Цінність демократії, що отримала на початку 90-х 

років ХХ ст. найзначнішого поширення серед населення 

України, цілком адекватно віддзеркалювала основні 

принципи дійсно демократичного суспільного устрою: 

свобода особистості, рівність перед законом, політичний 

плюралізм тощо. Для більшості вона означає і подолання 

соціальної нерівності, корупції і протекціонізму, 

безробіття, а також поліпшення економічних умов. 

Але якщо таке розуміння демократії (яке в цілому 

відповідає сучасним загальнолюдським цінностям) 

співвіднести з реаліями сучасного життя нашого 

суспільства, то, як вважає Є. Головаха, наближення до неї є 

надто проблематичним [14].  

Крім того, після років змін і тривалих чекань, 

ставлення до цінностей демократії змінилося на 

протилежне: лише мала частка населення, за словами Ю. 

Пахомова, тепер уже нібито демократичної країни, 

ставиться до них позитивно. Відповідно до соціологічних 

опитувань, кількість прихильників демократії почало 

звужуватись [15].  

Формулювання мети статті. Тому мало говорити 

про демократію взагалі. Виникла необхідність увести нові 

додаткові визначення: елітарна демократія, унітарна, 

народна, регульована, демократія більшості, консенсусна 

тощо. Далі: демократія японська, американська, 

європейська тощо. Така кількість варіантів інтерпретацій із 

неминучістю породжує проблему визначення "помилкової" 

або "істинної" демократії, а значить, помилкових або 

істинних цінностей. 

Ще заплутанішим здається питання про критерії 

демократії, про те, як вона повинна функціонувати, тому 

що демократія, так само, як і тиранія, завжди відносна і за 

відомих обставин їх досить легко сплутати одну з одною 
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[16]. І та, й інша відповідає певним типам політичного 

ідеалу, але в основі їх лежать цілком протилежні цінності. 

Демократія – це культура, що формується в процесі 

тривалої історичної еволюції. Тиранія (яка асоціюється в 

нас із тоталітаризмом і авторитаризмом) – теж культура, 

причому, досить добре засвоєна суспільством і 

особистістю в постійній боротьбі з будь-яким 

інакомисленням [17].  

Виклад основного матеріалу дослідження з 

повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів. Наповнюючи питання про створення 

демократичних цінностей конкретним змістом, ми 

дивуємось і запитуємо себе: як демократичні перетворення, 

що починались із найблагішими намірами, стають 

джерелами більш авторитарного правління, а реалізація 

ідеалів гуманістичної думки минулого зрештою  має своїм 

результатом руйнацію самих цих ідеалів? Вичерпної 

відповіді на це питання ми не маємо й дотепер [18]. Але 

якщо в цьому процесі існує закономірність, то його 

дослідження безсумнівно допомогло б створити нові 

способи захисту від тиранії і різноманітного роду 

тоталітарності. 

Нині спостерігаються інші крайнощі, коли 

непідготовленій суспільній свідомості нав'язують ідеал 

"справжньої демократії". Але, як здається, саме зараз на 

цьому фоні нам украй необхідна мудрість і надійні гарантії 

з тим, щоб обминути небезпеку тиранії. А вона існує, тому 

що криза суспільства, примітивний технологізм 

соціального керування, маргиналізація і багато інших 

факторів, як звичайно, призводять до тиранії [19]. Крім 

того, в атмосфері зруйнованих цінностей і норм ми 

намагаємося запозичати в готовому вигляді 

характеристики західних політичних систем, що, як 
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з'ясувалося, спроможні мутувати, а іманентно тендітні 

парламентські системи містять передумови перетворення у 

власну протилежність. 

Якщо розглядати демократію з точки зору 

управління, то її сутність виявляється пов'язаною з 

процедурами участі звичайних людей у процесі ухвалення 

рішень, виборних органах тощо. У цьому випадку розмову 

можна вести про демократію в політичному сенсі [20]. 

Водночас, знову пригадаємо, що навіть стародавні греки не 

вважали демократію кращою формою державної влади 

(якщо не сказати навпаки), ставлячи її в ряд не норми, а 

радше, перекручування. У будь-якому випадку, Арістотель 

розумів це так: "...простий народ, ставши монархом, прагне 

й управляти по-монаршому (тому що в цьому випадку 

закон ним не управляє) і стає деспотом (чому і підлесники 

в нього в пошані), і цей демократичний лад найбільше 

нагадує з окремих видів монархії тиранію; тому і характер 

у них такий же: і крайня демократія і тиранія поводяться 

деспотично з кращими громадянами, постанови такої 

демократії мають те ж значення, що в тиранії 

розпорядження. Та й демагоги і підлесники в сутності те ж 

або, у будь-якому випадку, схожі один з одним, і ті, й інші 

мають величезну силу – підлесники в тиранів, демагоги в 

описаній нами демократії..." [21]. А римляни, наприклад, 

не тільки не надавали права голосу незаможним 

пролетарям, але навіть не пускали їх у легіон, тому що не 

довіряли цим людям, хоча ті були їхніми співвітчизниками. 

Тому можливо, що перехід до загального виборчого права 

– це не торжество демократії, а елемент її деградації. 

Помірковано консервативні православні мислителі, 

такі, як О. Солженіцин, роблять демократії закиди в тому, 

що це перемога беззмістовної кількості над змістовною 

якістю, що принцип виборів є спрощеною арифметичною 
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ідеєю "влади посередностей" [22]. Проте Солженіцин не 

заперечує демократію в цілому і рекомендує комбінувати її 

з древніми інститутами, такими, як "слово мудрих" [23].  

Нині політики закликають нас до того, що всі 

більш-менш важливі питання необхідно з’ясовувати за 

допомогою референдумів як прояву істинного 

народовладдя. Але знову ж ще з часів рабовласницьких 

вакханалій тирани із задоволенням удавалися до 

референдумів, тому що завдяки неповоротким індикаторам 

"так" або "ні" завжди виникала можливість підтасувати те, 

що називають суспільною думкою, і знайти в будь-якому 

випадку користь. Безсумнівно, що подібне відбувається й у 

наші дні, проте довести подібне підтасування фактів 

досить складно: інші часи, інші технології. 

Крім того, є й серйозніші причини "ненадійності" 

референдумів. Так, професор Віденського університету 

Х.Г. Хайнріх звернув увагу на те, що: "З точки зору 

політичних реалій зміст референдуму спотворюється 

фактом відсутності стабільних державних установ, чітко 

налагодженої системи взаємин між владою і відсутністю 

відповідної політичної культури, мінімальним ступенем 

взаємної довіри між політичною елітою і населенням. 

Сумний досвід минулих російських і радянських 

референдумів, досвід західної демократії показує, що без 

інституціональної стабільності в період різкої зміни 

суспільно-політичної обстановки застосування інститутів 

безпосередньої демократії пов’язане з великим ризиком. 

Але в останню чергу зловживання ними може призвести до 

знищення демократії як такої" [24].  

До того ж згадаємо відомого американського 

політолога, професора І. Шапіро, який вважає, що треба 

відкинути будь-яку думку про те, що демократія є єдине 

або вище благо людини. Вона діє найефективніше лише 
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тоді, коли структурує людську діяльність, не визначаючи 

цим її протікання. Передбачаються лише певні обов'язкові 

моменти для будь-якої людської взаємодії, але в різних 

сферах ці обов'язкові моменти "виробляються 

різноманітною уявою залежно від цінностей і сподівань 

людей, від впливу діяльності в одній сфері на інші сфери, 

від наявності ресурсів у них і від низки інших чинників, 

пов'язаних із перерахованими" [25].  

Тому в центрі всіх концепцій демократії – від 

старогрецької і до сучасної англо-американської, лежить 

фундаментальна суперечність: з одного боку, демократія 

прагне розширювати свободу і закрити шлях тиранії, але, з 

другого боку, свобода індивіда потребує вільного 

суспільства, що, у свою чергу, неможливо без широко 

схвалених соціальних цілей і цінностей. Тобто, в основі 

процесу розвитку демократії природно і закономірно 

лежить суперечність між популізмом та ефективно 

керованою республікою, волею і бажаннями окремих осіб і 

прерогативами співтовариства. 

Історія повоєнної Німеччини (посттоталітарної, 

1945 р.), приміром, стверджує, що створення 

демократичних політичних інститутів і закріплення в 

конституціях правил демократичної гри – не найскладніші 

проблеми, що постають перед суспільством на шляху 

демократичних перетворень. Як зазначають американські 

політологи Г. Алмонд і С. Верба, гарантом ефективності і 

стабільності демократичної системи може бути лише 

відповідна політична культура суспільства. У своєму 

класичному творі "Громадянська культура" ці автори 

вказують на те, що "поки політична культура не здатна 

підтримати демократичну систему, шанси цієї системи 

дуже слабкі" [26]. 
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Висновки з даного дослідження і перспективи 

подальших розвідок з цього напрямку. Безперечно, що 

певний рівень політичної культури мас необхідний, тому 

що нав'язати демократію ззовні суспільству, що до неї 

зовсім не готове, не можна. У країні, де переважає 

патріархальний тип політичної культури, демократія 

взагалі малоймовірна. Ці автори стверджують, що в елітах 

суспільства повинна бути нагромаджена певна "критична 

маса" демократичних ідей і установок, а носії цих ідей 

повинні отримати вирішальну перевагу в правлячих елітах. 

Нарешті, в умовах значного відставання рівня 

політичної культури від рівня еліт необхідний сильний 

уряд. За всіх цих умов може виникнути політична 

демократія, але вона буде неусталеною, тому що буде 

залежати не від схильності населення до демократичної 

системи, а від ефективності діяльності уряду. Це 

небезпечно, тому що погіршення обстановки може 

призвести до загрози всьому процесу демократизації. 

За словами українських учених В. Бабкіна та В. 

Селіванова, історичний досвід свідчить, що демократія не 

може існувати в економічно відсталій, зруйнованій країні. 

Народ не може її прийняти, якщо вона несе із собою 

катастрофічне зниження рівня життя і зубожіння. Голодні і 

бідні не проти  «продати» свої демократичні права і 

свободи навіть тоталітарним режимам, якщо вони обіцяють 

швидке підвищення добробуту і стабільності [27]. 

 Що ж стосується духовних цінностей, то вони 

трансформуються в суспільство із самої сутності людини й 

умов її існування. Насамперед, людина має високу 

економічну цінність, що багаторазово підвищує і цінність 

самого її життя. Hа цьому зрізі можна стверджувати, що 

цінність демократії як мінімум містить у собі певну 

систему влади, форму відносин між державою й 
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особистістю, суспільством і державою (тобто, політичний 

режим). Вона містить у собі нерозривний зв'язок 

економіки, політики і культури, дає окремій особі певний 

рівень свободи, право діяти на власний розсуд в 

особистому житті, свободу вибору та обрання 

представників влади, свободу слова тощо. Це безсумнівна 

цінність, яка не допускає жодних обмежень. Демократія – 

це духовний стан людей, характер їхніх уявлень про самих 

себе, про власні права, можливості й обов’язки. Демократія 

буває такою, якими є самі люди. Разом з тим, вона важлива 

й універсальна політична умова й засіб оптимізації 

організації, функціонування і вдосконалення суспільства й 

держави, вільного розвитку особистості.  
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Semenchenko F.G. Democracy as the political value of 

Ukrainian society. Democracy is seen as a form of power that 

is called upon to mobilize the individual as an active element of 

Ukrainian society. The article examines the value of 

democracy, which has become widespread among the 

population of Ukraine, especially in the early 90-s of the 

twentieth century. It quite adequately reflected the basic 

principles of a truly democratic social order: personal 

freedom, equality before the law, political pluralism. For the 

majority, it also meant overcoming social inequality, 

corruption and protectionism, unemployment, and improving 

economic conditions. 

The thesis is substantiated that democracy can not exist 

in an economically backward, shattered country. People find it 

difficult to perceive it, if it brings with it a catastrophic decline 

in living standards and impoverishment. Democracy is the 

spiritual state of people, the nature of their perceptions of 

themselves, their rights, opportunities and responsibilities. 

Democracy is what people are like. 

A certain level of political culture of the masses is 

necessary, because it is impossible to impose democracy from 

outside on the society that it is not ready for it at all. In a 

country where the patriarchal type of political culture prevails, 

democracy is generally unlikely. In the context of considerable 

lagging of the level of political culture from the level of elites, a 

strong government is needed. Under all these conditions, 

political democracy may emerge, but it will be unstable 

because it will depend not on the propensity of the population 

to a democratic system, but on the effectiveness of the 

government. This is dangerous because the deterioration of the 

situation can threaten the whole process of democratization. 

Democracy is a spiritual state of people, the nature of 

their ideas about themselves, their rights, opportunities and 



 

 

74 

  

responsibilities. Democracy is the way people are. At the same 

time, it is an important and universal political condition and 

the mean of optimizing the organization, functioning and 

improvement of society and the state, the free development of 

the individual. 

Keywords: democracy; valuable dimension; political 

activity; human individuality; political value. 

 

Семенченко Ф.Г. Демократия как политическая 

ценность украинского общества. Демократия 

рассматривается как форма власти, которая призвана 

мобилизовать личность как деятельного элемента 

украинского общества. Исследуется ценность 

демократии, которая получила широкое распространение 

среди населения Украины особенно в начале 90-х годов ХХ 

века. Она вполне адекватно отражала основные принципы 

действительно демократического общественного 

устройства: свобода личности, равенство перед законом, 

политический плюрализм. Для большинства она означала и 

преодоление социального неравенства, коррупции и 

протекционизма, безработицы, а также улучшение 

экономических условий. 

Обосновывается тезис о том, что демократия не 

может существовать в экономически отсталой, 

разрушенной стране. Народ трудно воспринимает ее, если 

она несет с собой катастрофическое снижение уровня 

жизни и обнищания. Демократия - это духовное 

состояние людей, характер их представлений о самих 

себе, о своих правах, возможностях и обязанности. 

Демократия бывает такой, какими являются люди. 

Ключевые слова: демократия; ценностное 

измерение; политическая деятельность; человеческая 

личность;  политическая ценность. 
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Бєльська Т.В., Малюхова Ю.І., м. Харків 

 

ПРОБЛЕМИ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ: 

“WАITHOOD GENERАTION” ТА NEET 

 

У статті з’ясовано поняття “wаithood generаtion” 

і NEET та визначено, що NEET є проблемнішою 

категорією, яка визначає молодих людей, які не мають ні 

освіти, ні роботи, ні навчання. Основними причинами 

появи “wаithood generаtion” і NEET є виникнення кризових 

явищ у період глобалізації, політична нестабільність, 

недосконале врядування. Це все дає змогу зрозуміти 

останні хвилі молодіжних протестів у світі. Результати 

дослідження свідчать, що зменшення негативних наслідків 

спонукає до співпраці органів публічної влади та молодих 

людей, що проявлятиметься в підтримці, психологічній 

допомозі та безпосередньому сприянню розв’язання 

питання безробіття. 

Визначено, що молоді люди розробляють 

альтернативні ідеї для соціального та політичного 

життя поза партійною політикою. Вони встановлюють 

зв’язки та співпрацюють з асоціаціями, які залучають їх 

до політичних дій; вони очолюють антикорупційні 

кампанії та працюють у програмах розвитку молодіжного 

лідерства, у програмах щодо захисту прав жінок, 

екологічних тощо. Необхідно зосередити увагу суспільства 

на проблемах життєдіяльності молоді – боротьбі з 

безробіттям і пошуку стабільних засобів для існування. 

Ключові слова: молоде покоління, “wаithood 

generаtion”, NEET, безробіття, глобалізація, соціально-

політичні проблеми 

 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими чи практичними 
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завданнями. Сучасні глобальні проблеми, зокрема 

збільшення кризових процесів у переважній більшості сфер 

людської діяльності, поява нових стандартів та ідеалів у 

суспільстві, політичні конфлікти та соціальні мережі 

впливають на життя та свідомість молодого покоління. 

Нині постала необхідність зосередити увагу 

суспільства на безробітті молодих людей, труднощах з 

пошуку стабільних засобів для існування та відсутність 

громадянських свобод. Політична нестабільність, 

недосконале врядування, а також соціальна й економічна 

політика посилили давні соціальні проблеми та зменшили 

здатність молоді утримувати себе та свої сім’ї. Більшість 

людей, досягнувши повнолітнього віку, не може посісти 

власне місце як повноправний член суспільства. Останні 

хвилі молодіжних протестів у світі дозволяють якнайкраще 

зрозуміти боротьбу цього покоління за економічну, 

соціальну та політичну емансипацію. 

Першочерговим завданням є з’ясування назрілого 

питання: “Молоде покоління: “wаithood generаtion” чи 

NEET?” та розробка й упровадження Стратегії професійної 

самореалізації молодого покоління. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Виняткового значення розв’язанню соціально-політичних 

проблем молодого покоління в умовах глобалізації та 

дослідженню державної молодіжної політики надали такі 

українські вчені, як Г. Коваль [5], А. Лобанова [6] та інші. 

Основні питання та закономірності протікання кризових 

процесів в епоху глобалізації розглядав вітчизняний 

науковець Р. Ключник [3]. Дослідник В. Зубар [2] у своїх 

працях досліджує роль сучасних молодіжних суспільно-

політичних рухів. 

Виділення нерозв’язаних раніше частин 

загальної проблеми. Здатність працювати та 
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забезпечувати себе і близьких визначає самооцінку та 

закріплення позиції людини в суспільстві. Багато молодих 

людей не можуть дозволити собі створити сім’ю, стати 

повністю незалежними та брати участь у привілеях 

соціального дорослого життя. Ця проблема постає досить 

назрілою в сучасній науці, тому потребує подальшого 

розгляду та детального розв’язання. 

Метою статті є з’ясування понять “wаithood 

generаtion” та NEET, визначення основних проблем молоді, 

формуванні шляхів для подолання проблеми, проведення 

детального аналізу періоду формування свідомості 

молодого покоління. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 

повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів. Нині молоді люди особливо вразливі до 

структурних умов, які створюють бідність та обмежують 

соціально-економічну мобільність. Зниження можливостей 

у сільській місцевості призводить до того, що молоді 

чоловіки та жінки мігрують до міст, де їх шанси знайти 

роботу та стабільні засоби до існування залишаються дуже 

слабкими. Незважаючи на те, що зростаюча кількість 

молодих людей закінчує середню школу і відвідує 

університет, невідповідність між здобутою освітою та 

ринками праці породжує безробіття або неповну 

зайнятість; вони витісняються в перенасичену 

неформальну економіку або стають неформальними 

працівниками у формальному секторі [10]. Саме тому 

сформувався вислів – так зване “покоління очікування” 

(“waithood generation”), до якого належали молоді люди, 

що отримали вищу освіту, володіли іноземними мовами, 

але не мають можливості реалізувати власний творчий 

потенціал [3, с. 136]. 

Соціально-політичні рухи мають важливу спільну 
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рису: рушійною силою всіх згаданих перетворень є молодь 

– “wаithood generаtion”. Поняття “wаithood” було вперше 

використане такими вченими, як Н. Дхиллон, Т. Юсеф і 

Д. Сінгермен для характеристики життя молоді на 

Близькому Сході і в Північній Африці, багатогранний 

характер молодіжних переходів до дорослого життя, який 

виходить за межі забезпечення роботою та поширюється на 

соціальне життя й громадянську участь.  

Перехід молоді до дорослого віку стає настільки 

непевним, що все більше молодих чоловіків і жінок 

повинні імпровізувати засоби до існування та мати 

особисті стосунки поза усталеними економічними та 

сімейними рамками. Це спонукає деяких до ухвалення 

креативних рішень. За останні роки прискорене економічне 

зростання вселяє надію на розв’язання соціально-

економічних проблем. Однак серед молоді існує 

скептицизм, що їм вдасться розв’язати власні соціальні 

проблеми. 

Але якщо згадані вище вчені пов’язують “wаithood” 

з пасивним “чеканням” зміни ситуації на краще, 

застосуванням стратегії виживання – від вуличної та 

прикордонної торгівлі до участі в бандах і злочинній 

діяльності, то Алсінда Унвана переконана, що, незважаючи 

на труднощі, молодь у період ”wаithood” є динамічною, і є 

необхідність використовувати її творчий потенціал, щоб 

вигадати нові форми буття в суспільстві [12].  

Спостерігаючи спонтанні вуличні заворушення й 

акції протесту в Мозамбіку, Сенегалі, Іспанії, Чилі, Греції, 

Великобританії й США та революції в Тунісі, Єгипті й 

Лівії, здається, що це покоління в ”wаithood” втрачає страх 

і відкрито ігнорує диктатури, авторитарні уряди та 

політичні репресії. Молодіжні громадські рухи 

розгортаються, і можна лише здогадуватися, до чого вони 



 

 

79 

  

призведуть. Але немає жодних сумнівів, що це покоління 

бореться за свободу від злиднів і свободу від страху, а 

можливості, що надають нові інформаційні технології, 

роблять молодих людей більш глобально інтегрованішими. 

Рухи протесту, що проводяться переважно молодими 

людьми, є наслідками економічного та соціального тиску, 

від якого вони страждають, і політичної маргіналізації. 

Поступово рухи, організовані молодими людьми, 

перетворюються з розпорошених і неструктурованих 

суспільно-політичних актів до організованіших вуличних 

протестів. 

У Західній Африці вживається також термін 

”youthmаn” для позначення людей, які, незважаючи на 

соціально-біологічний зрілий вік, не досягли зрілості й 

перебувають у стані “wаithood”. Навіть люди, яким більше 

сорока, розглядаються як молодь через їх нездатність 

отримувати стабільні доходи та мати засоби для існування, 

жити самостійно, одружитись і мати сім’ю. Термін 

”youthmаn” Ібрагім Абдулла вважає метафорою бідності в 

Африці, що свідчить про поширення ”wаithood” не тільки 

по всьому континенту, а й у всьому світі [8Ошибка! 

Источник ссылки не найден.].  

Основні проблеми виникають у перехідні періоди, 

коли створюється новий політичний порядок. Молоді 

активісти намагаються висловити політичні претензії через 

рухи протесту. Однак немає чіткого визначення того, чого 

вони колективно хочуть.  

Нині деякі молоді люди стають успішними 

підприємцями, відновлюючи електронні пристрої; 

виготовляють і рекламують одяг чи ювелірні вироби; 

роблять зачіски та манікюр. Інші створюють нові художні, 

музичні та виконавські платформи, роблять графіті, 

створюють блоги та стають досвідченими користувачами 
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Інтернету. У цьому сенсі молоді жінки та чоловіки у своїй 

роботі розвивають власний простір, при цьому обходять 

закони, створені державою, та створюють нові модні 

способи самостійного існування. Ці молодіжні простори 

сприяють розвитку творчості; і, як стверджує Генрієтта 

Мур, для самої стилізації, “впертий пошук стилю  це 

існування способу буття” [13].  Процес самостійного стилю 

спрощується через такі соціальні мережі, як YouTube, 

Facebook, Twitter та Instagram. 

Отже, “waithood generation” являє собою сутінкову 

зону, або проміжний простір, де межі між законним та 

незаконним, правильним і неналежним, а також 

правильним і неправильним часто розмиті. Молодь 

змушена робити вибір, ухвалювати рішення, які 

визначають межі між роботою та сім’єю [11Ошибка! 

Источник ссылки не найден.].  

Інший термін, який часто вживається для 

характеристики молодого покоління, – “NEET” , що 

означає “Not in Education, Employment, or Training” (ні 

освіти, ні роботи, ні навчання). На жаль, сьогодні це сувора 

реальність у всьому світі. Абревіатура “NEET” була 

вперше застосована в Англії, потім розійшлася по 

Єврозоні, стала вживаною в Японії та Південній Кореї. В 

азійських країнах вживаніший термін  “хікікоморі” 

(“Хіккі”) від японського перебування на самоті. У Японії 

цим терміном позначають підлітків та молодь, які 

відмовляються від суспільного життя, такі люди не мають 

роботи і зазвичай живуть на утриманні в родичів. 

Генда Юдзі, професор економіки в Токійському 

інституті соціальних наук Університету, стверджує: “Niito 

 молодь, яка хоче працювати, але просто не вміє це 

робити, зазвичай вони не мають впевненості та навичок 

спілкування; багато хто з них має низьку освітню 
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кваліфікацію та відмовляється від навчання” [9].  

Переважно негативний погляд на NEET 

поширюється засобами масової інформації, зокрема через 

такі висловлювання: “Непрацюючої молоді, яку називають 

“niito”, збільшилось у 1,6 раза протягом десяти років”; 

“Неочікувана, непрацююча молодь “nitto” досягне одного 

мільйона за шість років, говорить дослідження Дай-Ічі 

Сеймі” [9]. Ці заголовки є хорошим прикладом того, як 

засоби масової інформації розглядають визначення 

“NEET”.  

Масштаби молодіжного безробіття досить 

вражають, що пояснюється низкою причин: світова 

фінансова криза, криза в країнах Європейського Союзу, 

боротьба з надвиробництвом, збільшення пенсійного віку, 

збільшення терміну соціальної активності у світі. 

За даними на кінець 2015 року, в Естонії не 

працювали та не навчалися близько 34 тисяч людей віком 

від 15 до 29 років, у дійсності  кожен шостий мешканець 

країни. Проте не всі вони входять до категорії, яку західні 

соціологи позначають як NEET. Сюди входять: молоді 

матері, які перебувають у декретній відпустці та підлітки з 

інвалідністю. Однак більшу частину з цих 34 тисяч 

становить молодь, яка не працює давно та повертатися на 

ринок праці не має наміру [5].  

Кожен п’ятий юнакабо дівчина в Іспанії у віці від 15 

до 29 років нічим не займається. За статистикою, це 19,4% 

іспанської молоді. Дослідники визначають, що частка 

безробітних у віковій групі від 15 до 29 років завжди є 

досить високою. 2002 року, коли тільки почали проводити 

моніторинг щододаної інформації, вона становила 15,2%. 

Надалі впродовж п'яти років вона поступово знизилася, 

поки не досягла 2007 року 12,8%. Позитивну тенденцію 

зруйнувала фінансова криза 2008 року, унаслідокякої 



 

 

82 

  

кількість безробітних іспанців різко почала зростати. Дані 

дійшли до піку 2013 року, коли 22,5% молоді не навчались 

і не працювали. 

Іспанія посідає шосте місце з кінця серед усіх країн 

Європейського Союзу за цим показником. Ситуація 

склалася гірше тільки в Хорватії (20,1%), Румунії (20,9%), 

Болгарії (22,2%), Греції (24,1%) та Італії (25,7%). Слід 

зауважити, що лідерські позиції рейтингу займають Швеція 

(7,4%), Люксембург (7,6%), Данія (7,7%), Німеччина (8,5%) 

та Австрія (8,7%) [14].  

Відсоток усіх молодих людей у Великобританії, які 

отримали NEET, становив11,2%. Даний показник від липня 

до вересня 2017 року становив 0,1% і 0,36% від жовтня до 

грудня 2016 року. З усіх молодих людей у Великобританії, 

які працювали в межах NEET, 41,6%: шукали роботу та 

були доступні для роботи, тому вони були класифіковані як 

безробітні, решта або не шукали роботи або не були 

доступні для роботи, саме тому були класифіковані як 

економічно неактивні. У Великобританії було 794 тисяч 

молодих людей (віком від 16 до 24 років), які не мали 

освіти, зайнятості або навчання (NEET) у жовтні-грудні 

2017 року. Кількість збільшилася на 5 тисяч від липня до 

вересня 2017 року та зменшилась на 34 тисячі  порівняно з 

жовтень-грудень 2016 року. Однак за жовтень-грудень 

2017 року було 11,2% усіх людей віком від 16 до 24 років, 

які отримали NEET. Від липня до вересня 2017 року ця 

частка зросла на 0,1% і зменшилась на 0,3% від жовтня до 

грудня 2016 року [15]. 

З 2015 року показник NEET з’явився у звітах ООН 

про стійкий розвиток, хоча міждержавні порівняння 

проводити досить складно, тому що в кожній країні 

критерії NEET розрізняються. Експерти засвідчують 

досить загально: у Росії рівень NEET вищий (17%), ніж у 
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розвинених країнах Європи (9–12%), але нижчий, ніж в 

Іспанії, Греції та Португалії (понад 20%). 

Згідно з методикою Міжнародної організації праці 

(МОТ) до безробітних належатьтільки ті люди, які 

одночасно задовольняють три умови: не мали роботи або 

іншого доходного заняття, шукали роботу та були готові до 

неї приступити. Варто зазначити, що ті безробітні, які 

хочуть працювати, але не шукали роботи протягом 

останніх чотирьох тижнів або не були готові негайно 

приступити до неї, зараховуються до статистики як 

потенційна робоча сила. 

Згідно з результатами досліджень Державної 

служби статистики України за 2010–2017 роки, економічна 

активність населення країни перебуває в досить 

критичному становищі для українців (див. рис. 1), однак на 

середньому рівні порівняно із зарубіжними країнами. 

Статичні дані за 2010–2014 роки наведено без урахування 

тимчасово окупованої території АР Крим та 

м. Севастополь, за 2015–2017 роки – також без частини 

тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській 

областях. 
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Рис. 1. Показники безробіття в Україні за останні 8 

років (%) [1] 

 

Частка безробітної молоді, якщо вірити статистиці, 

знижується, але все одно залишається високою. Тим часом 

безробіття швидко перетворюється в звичку: людина шукає 

роботу деякий час, потім упадає в апатію. І ніякими 

хімічними стимуляторами, погрозами чи домовленостями 

її на ринок праці вже не повернути. 

Високий рівень молодіжного безробіття в 

довгостроковій перспективі позначається на отриманні 

цінного досвіду та негативно впливає на розвиток 

професійних навичок, цим самим загрожує молоді 

потрапляння в NEET. Молодь, яка побувала в категорії 

NEET, з великою ймовірністю, буде отримувати меншу 

заробітну плату. Пошук роботи призводить до постійної 

міграції та соціальної невлаштованості. Соціалізація 

молоді NEET утруднена, вони або замкнуті у своєму світі, 

або нарочито агресивні та легко піддаються впливу 

деструктивних неформальних груп (течій). 
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З одного боку, проблема NEET є лише частиною 

загальної проблеми безробіття, з другого, молодь  це 

майбутнє кожної країни, а отже, зростає необхідність у 

приділенні особливої уваги та потребує значної підтримки 

з боку органів влади. Нині проводять необхідну роботу з 

молоддю органи місцевих самоврядування, однак 

результат не завжди є позитивним, враховуючи причини 

недофінансування. Ця ситуація потребує створення 

автоматичної централізованої активної системи, яка діяла б 

за контролем органів місцевого самоврядування, які мали 

результати даних про ситуацію безпосередньо на місцях.  

Водночас, слід констатувати, що молодь є активним 

учасником соціальних змін. 

Звичайно, що соціальні рухи найближчим часом не 

торкнуться всіх авторитарних режимів. У зв’язку з цим 

слід погодитися з Р. Ключником, що “перспективи нових 

завоювань демократії залежать, передусім, від рівня 

політичної культури громадян і їх готовності до 

встановлення і захисту народовладдя” [4]. 

Варто наголосити, що суспільно-політичні рухи є 

однією з форм реалізації самоврядування та суспільних 

зв’язків, індикатором демократичності політичної системи 

й режиму, відображенням рівня політичної свідомості й 

культури та формою реалізації суспільних інтересів. 

Сучасні суспільно-політичні рухи в демократичних 

державах є невід’ємним компонентом їх політичного буття, 

вони є виявом плюралізму й посилюють ефективність 

багатопартійності. Аналіз діяльності суспільно-політичних 

рухів в Україні показав, що особливий вплив на розвиток 

української держави мали Народний рух України та 

Євромайдан [2, с. 69]. 

Крім того, громадянське суспільство одночасно 

містить у собі реформістські елементи, які прагнуть лише 
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скромних змін існуючих механізмів управління, і 

конформістські елементи, які прагнуть зміцнити 

встановлені правила. Дійсно, різні ініціативи 

громадянського суспільства показують поєднання 

радикальних, реформаторських і конформістських 

тенденцій.  

Тому перед системами державного управління 

національних держав і України зокрема, у сучасних умовах 

впливу низки глобальних факторів постає завдання вибору 

та формування такої державної політики та системи 

державного управління, яка б сприяла розвитку, 

забезпеченню безпеки суспільства і держави від різного 

роду соціальних, економічних, екологічних та інших 

проблем, яка б підтримувала гармонійність у суспільно-

владних відносинах, була б притаманна національній 

культурі та, водночас, відповідала би наявним глобальним 

тенденціям. 

Висновки з даного дослідження і перспективи 

подальших розвідок з цього напрямку. Отже, категорія 

“wаithood generаtion” має багатогранний характер 

молодіжних переходів до дорослого життя, який виходить 

за межі забезпечення роботою та поширюється на 

соціальне життя й громадянську участь. Водночас NEET є 

проблематичнішою концепцією, яка визначає молодих 

людей, які не мають ні освіти, ні роботи, ні навчання. 

Отже, одним із ключових факторів боротьби із соціальним 

відторгненням є зменшення кількості молодих людей, які є 

“wаithood generаtion” і NEET.  

Основними причинами появи “wаithood generаtion” і 

NEET є виникнення кризових явищ у період глобалізації, 

політична нестабільність, недосконале врядування. Це все 

дає змогу зрозуміти останні хвилі молодіжних протестів у 

світі.  
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Крім того, результати дослідження свідчать, що 

зменшення негативних наслідків спонукає до співпраці 

органів публічної влади та молодих людей, що 

проявлятиметься в підтримці, психологічній допомозі та 

безпосередньому сприянню з’ясування питання безробіття. 

Визначено, що молоді люди розробляють 

альтернативні ідеї для соціального та політичного життя 

поза партійною політикою. Вони встановлюють зв’язки та 

співпрацюють з асоціаціями, які залучають їх до 

політичних дій; вони очолюють антикорупційні кампанії та 

працюють у програмах розвитку молодіжного лідерства, у 

програмах щодо захисту прав жінок, екологічних тощо.  

Отже, уже нині необхідно зосередити увагу 

суспільства на проблемах життєдіяльності молоді – 

боротьбі з безробіттям і пошуку стабільних засобів для 

існування. 
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Bielska T.V., Malukhova Y.І. Problems of young 

generation: "waithood generation" and neet. The article 

clarifies the notion of “wаithood generation” and the NEET, 

and states that the category of “wаithood generation” has a 

multifaceted character of youth transition to adult life that goes 

beyond the scope of providing work and extends to social life 

and civic participation. At the same time, NEET is a more 

problematic concept that defines young people who have 

neither education nor work or study. 

The main causes of the emergence of “wаithood 
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generation” and NEET are the emergence of crisis phenomena 

in the period of globalization, political instability, and 

imperfect governance. Problems arise in transitional periods 

when a new political order is created. Young activists try to 

express political claims through protest movements. However, 

there is no clear definition of what they collectively want. All 

this makes it possible to understand the latest waves of youth 

protests in the world. Thus, one of the key factors in the fight 

against social exclusion is the reduction of the number of young 

people who are “wаithood generation” and NEET. Таким 

чином, одним із ключових факторів боротьби із соціальним 

відторгненням є зменшення кількості молодих людей, які є 

“wаithood generаtion” та NEET. 

At the same time, it should be noted that young people 

are an active participant in social change. Young people 

develop alternative ideas for social and political life outside of 

party politics. They establish ties and cooperate with 

associations that engage them in political activities; they lead 

anticorruption campaigns and work in youth leadership 

development programs, programs on women’s rights 

protection, environmental protection, etc. 

The results of the study indicate that the reduction of 

negative consequences encourages the cooperation of public 

authorities and young people that will be manifested in support, 

psychological assistance and direct assistance in resolving 

unemployment. So, today it is necessary to focus the attention 

of the society on the problems of youth life – to fight against 

unemployment and find stable livelihood. 

Keywords: young generation, wаithood generation, 

NEET, unemployment, globalization, social and political 

problems. 
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молодого поколения: "wаithood generаtion" и neet. В 

статье выяснено понятие "wаithood generаtion" и NEET и 

определено, что NEET более проблематичной категорией, 

определяющей молодых людей, которые не имеют ни 

образования, ни работы, ни учебы. Основными причинами 

появления "wаithood generаtion" и NEET является 

возникновение кризисных явлений в период глобализации, 

политическая нестабильность, несовершенное управление. 

Это все позволяет понять последние волны молодежных 

протестов в мире. Результаты исследования 

свидетельствуют, что уменьшение негативных 

последствий побуждает к сотрудничеству органов 

публичной власти и молодых людей, проявляться в 

поддержке, психологической помощи и непосредственном 

содействию решения вопроса безработицы. 

Определено, что молодые люди разрабатывают 

альтернативные идеи для социальной и политической 

жизни вне партийной политики. Они устанавливают связи 

и сотрудничают с ассоциациями, которые привлекают их 

к политическим действиям; они возглавляют 

антикоррупционные кампании и работают в программах 

развития молодежного лидерства, в программах по 

защите прав женщин, экологических и др. Необходимо 

сосредоточить внимание общества на проблемах 

жизнедеятельности молодежи - борьбе с безработицей и 

поиска стабильных средств к существованию. 

Ключевые слова: молодое поколение, “wаithood 

generаtion”, NEET, безработица, глобализация, социально-

политические проблемы. 
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АНАЛІЗ СУЧАСНОЇ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ  

В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

У статті проаналізовано сучасну демографічну 

ситуацію в Київській області. Розкрито проблеми 

розвитку демографічних процесів Київщини за даними 

Головного управління статистики в Київській області й 

результатів польових досліджень. На основі широкого 

кола джерел досліджено статево-вікову, освітньо-

професійну структуру та залучення населення до 

міграційних процесів.  

За Всесоюзними переписами 1959-1989 рр. вивчено 

динаміку чисельності етносів та мовну ситуацію на 

території Київщини за радянських часів. З’ясовано, як 

змінився етнічний склад та мовна ситуація Київської 

області після здобуття Україною незалежності. 

Розглянуто особливості шлюбної та репродукивної 

поведінки населення Київщини. 

Визначені специфічні риси і новітні тенденції 

природного руху населення, їх вплив на перспективи його 

подальших змін. Запропоновані шляхи розв’язання 

демографічнної ситуації не лише на Київщині, а й в 

Україні. 

Ключові слова: демографічна ситуація, Київська 

область, Всесоюзні переписи населення (1959-1989 рр.), 

Всеукраїнський перепис населення (2001 р.), статево-

віковий склад, освітньо-професійна структура, міграційні 

процеси, етнічний та мовний склад, шлюбність, 

розлучуваність, репродуктивна поведінка. 
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Постановка проблеми в загальному виляді та її 

зв'язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. Сучасна Україна є однією з найбільших у 

Європі держав як за площею, так і за чисельністю 

населення. Вигідне географічне розташування, наявність 

корисних копалин, високий рівень освіти населення й 

багата історико-культурна спадщина – усе це створює 

вагомий потенціал для розвитку України в умовах 

глобалізаційних процесів. Водночас, перед українською 

державністю впродовж останніх десятиліть постала ціла 

низка вагомих проблем соціально-економічного та 

політичного характеру й однією з найгостріших  із них є 

демографічна криза, яка супроводжується зниженням 

показників народжуваності та тривалості життя населення, 

підвищенням рівня смертності, передусім серед чоловіків 

працездатного віку, міграційним відтоком 

висококваліфікованих працівників переважно молодого 

віку, погіршенням стану здоров’я громадян тощо.  

Демографічна криза в країні спричинила посилену 

увагу державних структур і науковців до процесів 

відтворення населення. Проблеми відтворення населення 

нині стали як ніколи актуальними, а їх розв’язання вимагає 

прийняття політичних рішень на загальнодержавному рівні 

у сфері соціальної політики і розробки науково 

обгрунтованих рекомендацій щодо поліпшення 

демографічної ситуації в Україні.  

Основні показники природного руху населення, 

його статево-вікова структура, міграційні потоки значною 

мірою впливають на економічне та політичне становище в 

Україні в цілому, і окремих регіонів. Для ефективного 

подолання наслідків демографічної кризи необхідно 

поглиблювати знання про її причини та особливості на 

регіональному рівні, вивчати зв’язок демографічних явищ з 
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процесами формування модерної української 

етнонаціональної спільноти. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню 

загальних питань і проблем демографічного розвитку 

нашої держави присвячені роботи багатьох учених. 

Значний внесок у вивчення і розв’язання цих проблем 

зробили такі українські вчені, як Е.М. Лібанова [1], О.А. 

Малиновська [2], В.П. Піскунов [3], С.І. Пирожков [4], В.С. 

Стешенко [5], О.У. Хомра [6], Ф.Д. Заставний [7] та ін. 

Значна увага спрямовується на вивчення динаміки і 

структури демографічних процесів. Предметом постійної 

уваги демографів залишаються проблеми здоров’я, 

смертності й тривалості життя. Проте сучасна 

демографічна ситуація населення Київської областві 

залишається мало вивченою, тому потребує грунтовного 

дослідження.  

Виходячи з постановки проблеми, метою статті є 
аналіз динаміки сучасних демографічних процесів та 

особливостей територіальної диференціації показників 

народжуваності, смертності, природного приросту та 

міграцій у Київській області. Основні завдання – це 

зосередження уваги на аналізі показників природного руху 

населення, динаміки чисельності населення та його 

демографічної структури. Також з’ясовувалися проблемні 

питання сучасного демографічного розвитку області на 

основі виявлення спільних і відмінних рис у 

геодемографічній ситуації, що склалися в Україні, для 

подальшого проведення дослідження за основними 

демографічними показниками населення досліджуваної 

території. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обгрунтуванням отриманих наукових результатів. 

Київщина посідає особливе місце серед інших областей 
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України з точки зору етнодемографічного розвитку 

населення. Розташування регіону вздовж однієї з 

найбільших водних артерій Європи на пограниччі лісової 

та лісостепової зон визначила етнографічне різноманіття 

краю, одна частина якого органічно належить до Полісся, 

тоді як інша – до Наддніпрянщини. Регіон, який історично 

сформувався як аграрний, пережив докорінні 

трансформаційні зміни, пов’язані з руйнацією 

традиційного укладу життя сільського населення під 

впливом урбанізаційних та глобалізаційних процесів. У 

цьому контексті, особливе становище Київщини 

визначається близькістю найбільшого в державі мегаполіса 

– столиці України міста Києва. Ця близькість обумовлює 

виникнення деяких унікальних на тлі інших регіонів 

України етнодемографічних явищ.      

Упродовж ХХ ст. населення регіону зазнало 

величезних втрат, зумовлених діями більшовицького 

тоталітарно-репресивного режиму, форсованою 

колективізацією та індустріалізацією, трьома 

голодоморами та військовими злочинами нацистів. 

Зазначені події зумовили глибокі структурні зміни в 

етномовному складі населення Київщини, його статево-

віковій та освітньо-професійній структурі. Суттєвий вплив 

на етнодемографічний розвиток населення Київщини 

здійснили наслідки Чорнобильської катастрофи та глибокої 

соціально-економічної кризи, яка вразила Україну 

наприкінці 80-х років ХХ ст.  

Київщина є регіоном з порівняно високою щільністю 

населення. Природній приріст у Київській області 

спостерігався з 1959-1976 рр., а з 1977 року відбувалося 

скорочення кількості населення, оскільки помирало більше 

людей, ніж народжувалось. У містах Київської області 

скорочуватися населення почало з 1994 року. Ця тенденція 
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тримається дотепер. Це підтверджено статистичними 

даними і результатами польових досліджень.  

За даними Головного управління статистики у 

Київській області, наявне населення 1959 р. становило 1 

млн. 707 тис. 955 осіб, тоді як 1970 р. населення становило 

1 млн. 826 тис. 335 осіб. За наступним переписом 1979 р., 

наявне населення становило 1 млн. 923 тис. 905 осіб, а 1989 

р., порівняно з попередніми переписами населення, 

збільшилося до 1 млн. 939 тис. 973 особи. За 

Всеукраїнським переписом 2001 року, населення становило 

1 млн. 827 тис. 894 особи. Від 1959 до 2001 року 

збільшилась кількість міського населення майже у 2,5 раза, 

а сільського – зменшилося більше ніж у 1,5 раза. 

Київська область становить одну з густонаселених 

областей України. За даними Всеукраїнського перепису, 

станом на 5 грудня 2001 року чисельність наявного 

населення Київської області (без урахування населення 

Києва) становила 1 млн. 827 тис. 894 особи. З них 1 млн. 53 

тис. 486 осіб – це жителі міських поселень і 774 тис. 408 

осіб – мешканці сіл. За роки, які минули з часів проведення 

перепису, чисельність населення Київщини дещо 

знизилась.  

За даними Головного управління статистики у 

Київській області, на 1 січня 2013 року в Київській області 

проживало 1 млн. 722 тис. 52 особи, з них: 1 млн. 64 тис. 

773 особи – це жителі міських поселень і 657 тис. 279 осіб 

– жителі сільської місцевості. Від 2001 до 2013 року 

чисельність наявного сільського населення Київської 

області скоротилась на 105 тис. 842 особи. Тенденція до 

зменшення чисельності населення зберігається в цілому по 

Україні. Для Київської області характерна невисока 

щільність населення. Згідно з даними Всеукраїнського 
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перепису, у цілому в області щільність населення 

становить 65 осіб / кв. км [8]. 

Особливості відтворення населення Київської області 

можна простежити за даними таблиці. Величина 

коефіцієнта народжуваності залежить від багатьох 

чинників.  

Таблиця 1.  

Динаміка природного руху населення за 1989-1998 

рр. в Київській області [9] 

 
Роки Кількість народжених 

осіб 

Кількість померлих 

осіб 

Природний приріст або 

скорочення 

місто село місто село місто село 

1989 15373 10800 8798 14985 6574 -4185 

1990 14230 9707 9412 15995 4818 -6288 

1991 13420 9233 10255 17164 3165 -7931 

1992 12685 8853 11029 17054 1656 -8201 

1993 12162 8231 11921 18290 241 -10059 

1994 11104 8009 11931 18474 -827 -10465 

1995 10685 7615 12992 18503 -2307 -10888 

1996 10329 7233 12399 18168 -2070 -10935 

1997 9769 6701 12225 17831 -2456 -11130 

1998 8681 6192 12081 17047 -3400 -10855 

 

За 10 років, від 1989 до 1998 року у Київській 

області кількість народжених осіб становить 201 тис. 12 

осіб, з них: 118 тис. 438 осіб – у місті і 82 тис. 574 особи у 

сільській місцевості. Але кількість померлих осіб 

становить 286 тис. 554 особи, серед них: 113 тис. 43 особи 

– міське населення і 173 тис. 511 осіб – сільські жителі. 

Природний приріст в області спостерігався лише в місті від 

1989 до 1993 року на 16 тис. 454 особи, а після приросту 
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відбулося скорочення кількості на 11 тис. 60 осіб. У 

сільській місцевості на 90 тис. 937 осіб зменшилась 

кількість населення за згаданий період часу. 

Важливою відмінністю міграційної активності 

населення на сучасному етапі є переважання тимчасової 

маятникової міграції над постійною. Через це сільське 

населення Київщини скорочується значно повільнішими 

темпами, аніж у цілому по Україні. 

Таблиця 2.  

Динаміка природного руху населення за 2009-2013 

рр. в Київській області [10] 

 
Роки Кількість народжених 

осіб 
Кількість померлих 

осіб 
Природний приріст або 

скорочення 

місто село місто село місто село 

2009 12767 7849 13351 15518 -584 -7669 

2010 12269 7468 13326 15080 -1057 -7612 

2011 12524 7559 12611 14236 -87 -6677 

2012 13124 7842 12904 14257 220 -6415 

2013 12879 7632 12935 14263 -56 -6631 

 

За 5 років, від 2009 до 2013 року в Київській області 

кількість народжених осіб становить 101 тис. 913 осіб, з 

них: 63 тис. 563 особи – у місті і 38 тис. 350 осіб – у 

сільській місцевості. Кількість померлих становить 138 

тис. 481 особу, з них: 65 тис. 127 осіб – у міських 

поселеннях і 73 тис. 354 особи – у селі. Відбувається в 

області скорочення кількості осіб на 36 тис. 788. Потрібно 

зазначити, що в місті спостерігається зменшення кількості 

осіб на 1 тис. 784 особи і лише 2012 року відбувся 

природний приріст на 220 осіб, тоді як серед сільського 

населення скорочення кількості на 35 тис. 4 особи. 

Для населення Київської області впродовж 1959-

2017 рр. притаманні ті самі процеси, що й для більшості 

інших областей України, хоча в окремих аспектах можна 

твердити про існування регіональної специфіки. Упродовж 
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цього періоду відбулися докорінні зміни в статево-віковій 

та освітньо-професійній структурі населення, а також у 

його міграційній активності. Однією з характерних 

тенденцій, притаманних усій досліджуваній добі, є 

переважання кількості жінок над кількістю чоловіків. 

Загалом співвідношення чоловіків і жінок є нерівномірним 

у різних вікових категоріях: якщо в наймолодших вікових 

категоріях різниця є майже непомітною, то населення 

зрілого й особливо старшого віку кількість жінок є вже 

суттєво більшою. Переважання жінок починає 

спостерігатись серед  громадян віком понад 27 років. 

Причини цього явища полягають насамперед у вищій 

смертності чоловіків через нещасні випадки, а також 

хвороби, викликані, серед іншого, нездоровим способом 

життя.  

Ще однією ознакою сучасних демографічних 

процесів є постаріння населення, яке обумовлене 

зниженням народжуваності й зменшенням кількості дітей, 

що спостерігалось упродовж усього досліджуваного 

періоду, тобто від 1959 до 2017 року. Постаріння населення 

призводить до збільшення демографічного навантаження 

на працездатних громадян, що особливо є помітним у 

сільській місцевості. Тут навантаження на працездатне 

населення, здійснюване особами, старшими від 

працездатного віку, значно перевищує навантаження з боку 

дітей. Це свідчить про те, що працездатне населення 

змушене головним переважно спрямувати власне зусилля 

на утримання осіб пенсійного віку.  

Матеріали переписів 1959–2001 рр. засвідчують, що 

на Київщині впродовж досліджуваного періоду 

спостерігалося постійне переважання жінок у загальній 

чисельності населення, що відповідає загальній ситуації в 

Україні. Перевага чисельності жінок над чоловіками 
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пояснюється, з одного боку, нижчою смертністю серед 

жінок, а з другого – наслідками війни, міграцій за межі 

держави, що найбільше впливають на чисельність 

чоловіків. Характерною особливістю сучасної вікової 

структури  населення Київщини є зниження частки дітей у 

загальній чисельності населення. За даними перепису 1959 

р., частка дітей до 15 років серед населення становила 

27,8%, у 1970 р. – 26,5%, у 1979 р. – 23,5%, у 1989 р. – 

22,9%, а за Всеукраїнським переписом 2001 р. – лише 

18,1%. Водночас, у зв’язку зі змінами демографічної 

ситуації в Україні, зокрема в Київській області, зросла 

кількість пенсіонерів та інших осіб, що перебувають на 

утриманні держави. За Всесоюзним переписом 1959 р., по 

області їх становило 4%, тоді у 1989 р. – 22,4% осіб, тобто 

більше, ніж уп’ятеро. У міських поселеннях у 2001 року 

пенсіонерів було 21,8% осіб, тоді як у сільській місцевості 

помітно більше – 35,7% осіб  [11]. 

Дослідження дало можливість установити порівняно 

високий рівень освіти населення Київщини. За даними 

Всесоюзного перепису 1959 року, на 1000 осіб віком від 10 

років і старші припадало 507 осіб, які мають освіту, тоді як 

за даними Всеукраїнського перепису 2001 року, на 1000 

осіб припадало 878 освічених осіб. Так, у Київській області 

проживає велика кількість освічених людей, більшість з 

них мають якщо не вищу освіту, то середню спеціальну або 

навчаються у вищих навчальних закладах. Чоловіки мають 

дещо нижчий освітній рівень, вони частіше отримували 

середню спеціальну освіту переважно технічних 

спеціальностей, а жінки здобули вищу освіту переважно 

гуманітарних напрямів. Останніми десятиліттями 

сформувалася тенденція, згідно з якою жінки мають вищий 

порівняно з чоловіками рівень освіти.  
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Упродовж досліджуваного періоду суттєвих змін 

зазнала професійна структура населення. Аналіз даних 

переписів населення Київської області 1959-1989 рр. дає 

можливість відмітити, що з кожним переписом зростала 

кількість робітників і службовців. Найбільше це 

спостерігалося серед сільського населення Київщини. Так, 

за переписом 1959 р., частка робітників була 18,3%, тоді як 

у 1989 р. досягла 53,4% осіб. Кількість колгоспників, 

навпаки, зменшувалась, адже цьому сприяв високий рівень 

механізації в сільському господарстві [12]. Так, за 

Всесоюзним переписом 1989 року, колгоспники в сільській 

місцевості становили 30,2% зайнятого населення, а в місті 

їх майже не залишилося – лише 1%. При цьому, частка 

робітників і службовців зростала за рахунок відкриття 

нових підприємств в області, а також закладів соціальної та 

культурної сфери. У період незалежності тенденція до 

зменшення кількості зайнятих у сільському господарстві на 

тлі збільшення частки працівників промисловості та сфери 

послуг тривала.  

 Міграційні процеси Київщини суттєво відрізнялися 

від міграцій населення інших областей України. У 

міграційний процесах Київської області брали участь 

чоловіче і жіноче населення. Найбільша кількість прибулих 

до області з 1959-1986 рр. була саме в міські поселення у 

віці 20-34 роки. Це пов’язано з можливостями  кращого 

працевлаштування в містах Київської області. За даними 

опитування, на міграційний рух населення Київщини також 

вплинула Чорнобильська катастрофа. Від 1971 до 1993 

року в міських поселеннях Київської області відбувався 

міграційний приріст, а з 1994 року почало спостерігатися 

скорочення кількості осіб. Що стосується сільської 

місцевості, то за радянський період в області відбувалося 

скорочення кількості осіб і лише з 2010 року і дотепер 
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спостерігається міграційний приріст. У результаті 

міграційного приросту серед населення в області 

переважали чоловіки. Важливою відмінністю міграційної 

активності населення на сучасному етапі є переважання 

тимчасової маятникової міграції над постійною. Через це 

сільське населення Київщини скорочується значно 

повільнішими темпами, аніж у цілому в Україні. 

Дослідження етнічних аспектів соціально-

демографічних процесів Київщини дозволяє твердити про 

те, що Київщина впродовж досліджуваного періоду 

становила відносно моноетнічний регіон. В етнічній 

структурі населення регіону домінують українці, частка 

яких упродовж досліджуваного періоду змінилася від 

93,2% у 1959 року до 89,4% у 1989 року. Слід зазначити, 

що незважаючи на інтенсивну русифікацію, за роки 

радянської влади переважна більшість українців Київщини 

зберегла рідну мову. У Київській області від 1959 до 1989 

року відбувалося збільшення питомої ваги росіян і 

російськомовного населення. Так, у 1959 році вона 

становила 4,8%, у 1970 р. – 6,1%, у 1979 р. – 7,6%, у 1989 – 

8,7%.  

Стосовно інших етнічних груп можна сказати, що 

їхня частка у складі населення постійно знижувалася. 

Зокрема, суттєво скоротилася загальна кількість євреїв. 

Більшість представників етнічних меншин втратила рідну 

мову й перейшли на російську мову. За даними перепису 

1959 р., 57% євреїв на Київщині розмовляли російською 

мовою, 11% – українською, 32% – мовою своєї 

національності, тоді як за переписом 1989 року, тільки 9% 

євреїв розмовляли російською мовою, 77% – українською і 

13% мовою своєї національності. Питома вага українців у 

зазначений час зменшилася, при цьому українському 
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населенню Київської області загалом вдалося зберегти 

рідну мову.   

За матеріалами переписів населення 1989 та 2001 рр. 

були встановлені причини змін етнічного складу, що 

вплинули на відтворення населення в цілому. Скорочення 

загальної чисельності населення Київської області 

відбилося майже на всіх етносах, проте зафіксовано також 

кількісне збільшення  етнічних груп кавказького 

походження: азербайджанців, вірменів, гагаузів. Значно 

зменшилася чисельність єврейського, польського, 

німецького, болгарського, грецького та інших етнічних 

груп. Очевидно, найбільш цікавим етнодемографічним 

процесом стало суттєве зростання питомої ваги українців 

на тлі зниження частки росіян в  етнонаціональній 

структурі населення України. Так, кількість представників 

російського етносу зменшилась на 34,9%. Водночас, 

питома вага українців у складі населення зросла до 92,5%. 

За даними Всеукраїнського перепису 2001 року, серед 

усього населення Київської області вважає рідною мову 

своєї національності 96,8%, а рідну мовою не своєї 

національності – українську 1,2%, російську – 1,9%. 

Водночас варто зазначити, що сфера вжитку російської 

мови  скорочується досить повільно. У містах Київської 

області більше розмовляють російською мовою, а в селах, 

навпаки, українською або суржиком. 

За результатами опитування трьох районів Київської 

області (Києво-Святошинського, Макарівського, 

Васильківського), переважна більшість українці, які 

розмовляють українською мовою. Крім того, проживають 

росіяни, білоруси, євреї, поляки, грузини, вірмени, 

азербайджанці. Вони розуміють українську, знають свою 

рідну мову, але переважно розмовляють російською або 

так званим суржиком. Переважна більшість шлюбів – це 
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шлюби всередині української етнічної групи. Однак 

зустрічаються також змішані шлюби між українками та 

чоловіками інших національностей або навпаки.  

З’ясовано етнічні особливості шлюбності, 

розлучуваності та репродуктивної поведінки населення 

Київщини. Проаналізувавши динаміку шлюбності та 

розлучень, необхідно відзначити, що майже однакова 

кількість шлюбів реєструвалася як у селі, так і в місті. 

Серед вікових категорій найбільше вступають у шлюб 

чоловіки і жінки віком 20-24 роки. Найвищий рівень 

розлучуваності припадає на вікову групу 25-29 років. За 

даними статистики, найбільше розпалося в області шлюбів 

тривалістю 5-9 років. Але шлюби в селах більш міцні, тоді 

як у містах майже половина, а іноді й більше половини 

шлюбів розпадаються. У селах тільки третина шлюбів не 

витримує перевірки часом. У Київській області 

спостерігається тенденція до збільшення кількості ранніх 

шлюбів. Тут також високі показники розлучень. 

За даними опитування, переважно в 

зареєстрованому шлюбі перебувають люди старшого віку і 

є незначна кількість молодих людей, які офіційно 

оформили шлюб. Серед респондентів є багато молодих 

пар, які живуть у цивільному шлюбі. Для населення 

Київщини репродуктивного віку характерною є тенденція 

до обмеження народжуваності. Головною причиною 

обмеження бажаної кількості дітей для жителів Київської 

області залишається недостатній рівень матеріального 

забезпечення. Складна соціально-економічна ситуація в 

Україні позначається на добробуті селян, зокрема і 

мешканців передмістя столиці, незважаючи на певні 

переваги близькості до Києва. Також важливими 

причинами небажання мати більшу кількість дітей стали 

незадовільні житлові умови і поганий стан здоров’я.  
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Висновки даного дослідження і перспективи 

подальших розвідок з цього напрямку. Отже, низькі 

показники народжуваності та зростання смертності 

свідчать про несприятливу демографічну ситуацію в 

Київській області. Причини цього різні, їх не можна 

зводити тільки до погіршення економічного стану в 

Україні. У всіх областях України природний приріст 

поступово знижується, найбільше це відчутно там, де 

значна частка населення проживає в селах. Причиною 

цього є насамперед досить висока частка людей старшого 

віку в сільській місцевості. Порівняння спостережень, 

зафіксованих серед сільського населення з даними, які 

стосуються України, дають підстави стверджувати, що 

зазначені процеси притаманні не лише українському селу, 

а й усьому населенню України.  

Демографічна політика України за сучасних умов 

повинна бути направлена не тільки на стимулювання 

народжуваності, але й на зміцнення сім'ї, підвищення 

матеріального добробуту людей, зниження захворюваності 

і смертності. Проте заходи щодо управління процесами 

відтворення населення не дають швидких результатів. 

Результати демографічної політики виявляються через 

багато років і навіть десятиліття. 

Велика увага у вказаному повинна надаватися 

створенню умов для поліпшення матеріального положення 

сімей з дітьми, розвитку системи соціального 

обслуговування сім'ї, збільшенню видів послуг, що 

надаються сім'ї, зниженню материнської і дитячої 

смертності, посиленню профілактики захворювань. 

Кризовий стан демографічної ситуації в Україні вимагає 

перегляду конкретних напрямів демографічної політики.  

Демографічна політика в Україні скерована на підвищення 

природного приросту населення за рахунок 
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народжуваності. Для цього матерям, які народжують 

дитину, надається допомога, додаткова відпустка тощо. 

Демографічна ситуація потребує постійного контролю 

держави. Розв’язання зазначених проблем може 

забезпечити лише ефективна регіональна демографічна й 

економічна політика держави. 

В цілому, слід відзначити, що населення Київської 

області впродовж досліджуваного періоду пережило явище 

демографічного переходу, який характеризувався 

зниженням народжуваності, невеликим, порівняно з 

країнами Західної Європи, зростанням тривалості життя, 

послабленням інституту шлюбу, інтенсифікацією 

міграційних процесів, трансформацією етнонаціонального 

складу. Зазначені процеси потребують подальшого 

поглибленого вивчення, зокрема, у новітніх соціально-

політичних та економічних реаліях.   
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Derkach S.S. The analysis of the current demographic 

situation in Kiev region. The  article analysez the current 

demographic situation in Kiev region. The thesis is based on 

historical data of the Main Statistical Office in Kyiv region and 

the results of field research conducted by the author, who 

highlights the dynamics and characteristics of demographic 

processes in the Kiev region in the second half of the XX - early 

XXI century. 

Based on a wide range of sources there is studied the 

gender, age, educational and professional structure and 

attracting people to migration. The study analyzes the 

dynamics of the age and sex structure of the population of Kiev 

region indicates the predominance of the number of women 

over men in the general population, and this advantage is 

typical for most age groups. For the Kiev region is also 

characterized by a process of population aging. Changing 
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rural population is directly connected with the natural 

movement of the population and migration, as well as the 

transformation of rural areas into the city.  

With regard to the educational and occupational 

structure of the population, it should be noted first and 

foremost a permanent increase in the level of education of the 

population of Kyiv region throughout the study period. Due to 

changes in the demographic situation in Ukraine, particularly 

in the Kiev area has increased the number of pensioners and 

other persons on the content state. Substantial transformation 

during the study period has also undergone a structure of the 

population by income and employment sources. One of the 

notable trends during the study period is the increase in the 

proportion of the population of Kiev region, engaged in mental 

work, by a corresponding reduction in the number of employed 

in manual labor. 

According to the All-union census of years 1959-1989 

the author studied the dynamics of ethnic and linguistic 

situation in the territory of Kyiv region in Soviet times. The 

composition of the population among the ethnic groups 

dominated by ukrainians and russians. This thesis displays the 

influence and negative effects of russification of Ukrainian 

speakers in the region. It is shown how changed the ethnic 

composition and language situation of Kyiv region after 

Ukraine gained its independence. Reduction of the total 

population of the Kiev region was reflected in almost all ethnic 

groups, recorded as a numerical increase in certain ethnic 

groups. The features of marital and reproductive behavior of 

the population of Kiev region. There are considered the 

features of marital and reproductive behavior of the population 

in Kyiv region. 

In general, it should be noted that the population of 

Kiev region during the study period experienced a phenomenon 
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of demographic transition, which is characterized by a 

decrease in the birth rate, small in comparison with Western 

Europe, the increase in life expectancy, the weakening of the 

institution of marriage, the intensification of migration 

processes, the transformation of ethno-national composition. 

These processes require further study, particularly in the new 

socio-political and economic realities. 

The article describes the features and the latest trends 

of the natural population movement and their influence on the 

prospects for its further changes. It also suggests the ways of 

solving the demographic situation not only in Kiev region but 

in Ukraine as a whole. 

Keywords: demographic situation, Kiev region, All-

union censuses of population (1959–1989 gg.) Census 

population (2001), gender and age, educational and 

professional structure, migration, ethnic and linguistic 

composition, marriage, divorce, reproductive behavior. 

 Деркач С.С. Анализ современной 

демографической ситуации в Киевской области. В 

статье проанализирована современная демографическая 

ситуация Киевской области. Раскрыты проблемы 

развития демографических процессов Киевской области по 

данным Главного управления статистики в Киевской 

области и результатов полевых исследований. На основе 

широкого круга источников исследована половозрастная, 

образовательно-профессиональная структура и 

привлечение населения к миграционным процессам.  

 По Всесоюзной переписи 1959–1989 гг. изучена 

динамика численности этносов и языковая ситуация на 

территории Киевской области в советское время. 

Выяснено, как изменился этнический состав и языковая 

ситуация Киевской области после обретения Украиной 
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независимости. Рассмотрены особенности брачного и 

репродуктивного поведения населения Киевской области.  

 Определены специфические черты и новейшие 

тенденции естественного движения населения, их влияние 

на перспективы его дальнейших изменений. Предложены 

пути решения демографической ситуации не только в 

Киевской области, но и в Украине. 

Ключевые слова: демографическая ситуация, 

Киевская область, Всесоюзные переписи  населения (1959–

1989 гг.), Всеукраинская перепись населения (2001 г.), 

половозрастной состав, образовательно-

профессиональная структура, миграционные процессы, 

этнический и языковой состав, браки, разводы, 

репродуктивное поведение.  
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Луняк Є.М., м. Ніжин 

 

ФРАНЦУЗЬКИЙ ВПЛИВ НА ПЕРЕБІГ КОЛІЇВЩИНИ 

В УКРАЇНІ 

 

У статті розглянуто стан ознайомлення 

французької громадськості з Україною в середині 

ХVІІІ ст., проаналізовано причини цікавості французів до 

українсько-польського протистояння 1768 р. Головним 

предметом дослідження є події Коліївщини на землях 

Правобережної України та французький вплив на хід цього 

повстання. Досліджується вплив ідей французьких 

просвітників на суспільно-політичну ситуацію в Польщі. 

Визначаються факти безпосередньої участі французів у 

бойових діях на боці Барської конфедерації. Основну увагу 

приділено працям таких авторів, як Клод-Карломан де 

Рюльєр, П’єр Жубер і Луї-Фелікс Гінеман де Кераліо.  

Ключові слова: Коліївщина, гайдамаки, Україна, Річ 

Посполита, Франція. 

 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. 1768 р. землі Правобережної України, що 

перебувала тоді у складі Речі Посполитої, охопило велике 

повстання гайдамаків, яке увійшло до історії під назвою 

Коліївщини. Для тогочасного польського суспільства, 

здавалося, повторюються жахіття Хмельниччини. Дійсним 

поштовхом до початку цього повстання стали виникнення 

та діяльність так званої «Барської конфедерації», 

спрямованої передусім проти місцевого православного 

населення. Повсталих селян і гайдамаків, яких почали 

називати «коліями», підтримали запорожці на чолі з 

Максимом Залізняком. Найбільшим успіхом повстанців 
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стало захоплення великого міста Умані, що відбулося за 

домовленістю з очільником місцевих козаків Іваном 

Гонтою. Крім того, самі повстанці не приховували, що 

мають підтримку з боку російської цариці Катерини ІІ, яка 

проголосила себе захисницею всіх православних. 

Щоправда, підтримка царського уряду була негласною й не 

завадила згодом змінитися на протидію повстанню: саме 

російські війська в союзі із загонами правобережної 

польської шляхти вже незабаром взяли участь у 

придушенні Коліївщини. Разом з тим, саме ці події стали 

прологом до великої російсько-турецької війни 1768–

1774 рр., яка призвела до розширення володінь і посилення 

впливу Росії у Північному Причорномор’ї, а також 

передували початку трьох поділів Речі Посполитої (1772, 

1793 і 1795 рр.), що звели нанівець саме існування цієї 

держави. Перебіг гайдамацького повстання 1768 року 

досить добре задокументований. Серед різноманітних 

джерел велику цікавість викликають свідчення іноземців, 

яким довелося стати сучасниками, а подекуди й 

очевидцями та учасниками описуваних ними подій.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На жаль, 

означене питання ще недостатньо висвітлене у вітчизняній 

історіографії. Відчувається явний брак серйозних наукових 

досліджень у вивченні як проблем французької присутності 

на українських землях у другій половині ХVІІІ ст., так і 

українознавчих екскурсів у творах французьких сучасників 

того періоду. Певні аспекти цієї теми зачіпались 

українськими науковцями ще від кінця ХІХ ст. Зокрема, 

тут можна згадати велику статтю Василя Петровича 

Горленка «Украина в изображениях французов» (1898) [2]. 

Величезний внесок у наукові студії з українсько-

французьких відносин нового часу зробив відомий 

український діаспорний історик Ілько Львович Борщак [1; 
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7]. Незважаючи на те, що згадана проблема в новітній час 

не випадає з поля зору науковців, зокрема, певний доробок 

з цього боку має й автор цих рядків [3; 4], одним з 

найвідоміших дослідників позначеного питання слід 

визнати Дмитра Сергійовича Наливайка та його велику 

працю «Україна очима Заходу» [5; 6]. 

Формулювання мети статті може бути визначене 

так: тут розглядається французький вплив на перебіг 

гайдамацького повстання в Україні 1768 р., відомого під 

назвою Коліївщина, а також відображення цих подій на 

сторінках творів французьких сучасників. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 

Одним з таких сучасників і став Клод Карломан де Рюльєр 

(1735–1791) – французький літератор, історик і дипломат, у 

майбутньому – член Французької академії, який кілька 

років працював на дипломатичній службі в Росії [14] та 

Польщі [15; 16; 17]. 

У своїй «Історії анархії в Польщі та розчленування 

цієї Республіки» (події доведено до 1774 р.), де Рюльєр, як і 

більшість його співвітчизників, не плекав значних симпатій 

до Росії, співчуваючи барським конфедератам. Саме тому, 

зважаючи на його значний політичний і дипломатичний 

досвід, він 1768 р. був відправлений урядом Людовіка ХV з 

таємною місією до Речі Посполитої, щоб обговорити 

можливість французької підтримки для Барської 

конфедерації. 

Варто нагадати, що Франція мала з Польщею не лише 

політичний та історичний зв’язок, але й династійний. 

Дружиною французького короля стала польська принцеса 

Марія Лещинська, батько якої Станіслав Лещинський двічі 

на короткий час посідав польський престол, який, утім, 

кожного разу втрачав через протидію Росії. Остаточно 
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втративши надію повернути собі трон Речі Посполитої 

після 1734 р., він переїхав до Франції, де й провів останні 

роки свого життя, отримавши титул герцога лотаринзького. 

Коліївщина викликала паніку в Польщі та сильну 

стривоженість у Європі. Як відомо, одним з результатів 

вибуху цього народного невдоволення стало оголошення 

війни Оттоманською Портою Росії з усіма витікаючими 

звідси наслідками, що були найтрагічнішими для Польщі. 

Це пояснює той факт, чому повстанню гайдамаків 

де Рюльєр присвячує стільки уваги. Зазначимо, що 

особистим другом де Рюльєра був Жан-Жак Руссо, відомий 

симпатіями до барських конфедератів. В одній зі своїх 

праць, присвячених актуальному становищу Речі 

Посполитої, Руссо висловлював тверде переконання, що 

«Росія не зможе уярмити Польщу» [18, p. 16]. 

Франція тоді надавала значну підтримку 

конфедератам, відправляючи гроші, зброю й офіцерів. 

Одним з керівників шляхетських військ був відомий 

французький полководець Шарль-Франсуа Дюмур’є (1739–

1823), що зазнав поразки від армії уславленого російського 

воєначальника Олександра Васильовича Суворова. 

Одним з французів у рядах Барської конфедерації 

став Франсуа-Огюст Тесбі (або Тисбе) де Белькур. Маючи 

великий військовий досвід, він відзначився на фронтах 

Семирічної війни. 1759 р. був одним з організаторів 

оборони Квебека в Канаді від англійців, де взяв участь у 

програшній для французів битві на полях Абраама 

(13 вересня 1759 р.). 1769 р. добровільно вступив на 

службу до барських конфедератів у чині підполковника. 

10 грудня 1769 р. під час однієї із сутичок був узятий у 

полон запорожцями. 1770–1773 рр. разом з гуртом 

французьких найманців перебував у російському полоні в 

Тобольську. За особистого клопотання д’Аламбера перед 
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Катериною ІІ отримав дозвіл переїхати до Москви, а 

згодом повернутися до Польщі, де й проживав тривалий 

час. 1776 р. опублікував в Амстердамі власні мемуари про 

службу на боці Барської конфедерації. Ці спогади містять 

цікавий факт про зустріч Тесбі де Белькура з писарем 

запорожців – французом, який «пишався тим, що був серед 

цих людей» [19, p. 282]. 

Однак повернімося до свідчень де Рюльєра. Його 

повідомлення щодо гайдамацького руху, діяльності 

Барської конфедерації, російської окупації Правобережжя, 

бойових зіткнень на Україні між росіянами, козаками, 

гайдамаками, конфедератами, турками й татарами, 

першого поділу Польщі мають характер цінного 

історичного джерела з історії України того періоду. 

Звичайно, у зв’язку з його політичною позицією більшість 

відомостей він отримував від польського угруповання, 

прихильного до барських конфедератів, саме тому 

висвітлення подій він здійснює у вигідному для останніх 

ракурсі. Однак не можна визнати, що спогади де Рюльєра 

цілком і повністю залежав лише від цих інформаційних 

джерел. Багато звісток він отримував від французьких 

емісарів та агентів, які перебували в Петербурзі, Відні, 

Стамбулі та Бахчисараї. Але головними героями твору 

були все-таки саме барські конфедерати, авторська 

симпатія до яких проявляється досить очевидно. 

Провину за розв’язання великої війни на сході 

Європи, що призвела до загарбання значної частини земель 

Речі Посполитої сусідніми державами, обмеження впливу 

Османської імперії та дійсного підпорядкування 

Кримського ханства Росії, історик цілковито покладає на 

уряд Катерини ІІ. Він зазначає, що саме ця імператриця, 

посадивши на польський престол свого ставленика, 

повністю залежного від Петербурга, та акцентувавши 
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проблему дисидентів у Польщі й цим спровокувавши 

політичну кризу в королівстві, отримала легальні підстави 

для втручання в справи свого західного сусіда. Де Рюльєр 

напряму звинувачує російський уряд в організації та 

підтримці гайдамацького повстання, яке було ним 

використане, як відплатна акція за дії Барської 

конфедерації. Історик зазначає, коли більшість молодих 

шляхтичів з Польської України подалися до конфедератів, 

цей край перейшов під частковий контроль росіян, які 

роззброїли та розігнали нечисленні польські залоги, 

залишені для захисту міст, та озброєні шляхетські загони і 

цим відкрили шлях до звірств гайдамаків, яких, по суті, 

самі й підштовхнули до активних дій. Автор говорить, що 

«дорога перед ними [тобто, гайдамаками – Є. Л.] була 

проторена російськими місіонерами, які йшли, повсюди 

проповідуючи подібного роду євангеліє польським 

селянам. Вони закликали тих повставати» [16, p. 93]. Отже, 

як вказує де Рюльєр, українське селянство Правобережжя, 

отримавши таку «добру вість» про дозвіл грабувати своїх 

панів, охоче вливалося до гайдамацьких загонів. Крім того, 

на думку французького сучасника, уряд Катерини ІІ не 

тільки дав мовчазну згоду на прилучення запорожців до 

гайдамаків, але навіть підштовхнув їх до цього: 

«Запорожці, яких боязнь перед росіянами утримувала на 

їхніх островах, дізналися про ці безпорядки з указів самої 

імператриці. Вона жалілась у цих указах, що повстання 

було викликане ненавистю до грецької релігії з метою 

поєднання євреїв і поляків, щоб вони могли відчути, що й 

до них ставляться з такою ж ненавистю. Тож запорожці 

вийшли зі своїх сховиськ під проводом Залізняка 

(Zelesniak), свого ватажка» [16, p. 92]. Де Рюльєр також 

підкреслює, що на початковому етапі повстання росіяни 

дивилися крізь пальці на безчинства гайдамаків і навіть 
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відводили свої загони з тих місць, які опинялися в 

епіцентрі дій повстанців. Отже, історик повністю 

спростовує російську тезу про непричетність царського 

уряду до Коліївщини. Водночас де Рюльєр не забуває 

відмітити й місцевий чинник, що призвів до цього 

народного вибуху: зневага поляків до некатоликів, тяжка 

панщина, здирства євреїв-орендарів. Саме це привернуло 

симпатії місцевого населення до гайдамаків, котрі 

розглядалися як народні месники та визволителі від 

нестерпного ярма. Закликання гайдамаків селянами стало 

справжнім жахом для правлячої верхівки Речі 

Посполитої [16, p. 91]. 

Одними з найвражаючих сцен в історії гайдамаччини, 

наведених де Рюльєром, були звірства повстанців над 

католиками, євреями, уніатами та протестантами, коротше 

кажучи, над усіма тими, хто не належав до «грецької 

релігії». Описуючи ці страшні факти, автор тяжко зітхає: 

«О, чи зможу я це писати, і чи не випаде перо в мене з 

рук?» [16, p. 93–94]. Картини, подані де Рюльєром, дійсно 

вражають своєю кривавістю та жорстокістю і, вочевидь, є 

правдивими. Це й шибениці, на яких висять поляк, єврей і 

собака, і вбивство дітей і вагітних жінок, і спалення 

живцем, і колодязі, повні мертвих тіл, і розтоптування 

кіньми, і нелюдські уроки для гайдамацької молоді щодо 

різних способів вбивств, і кривава косовиця людей, 

закопаних у землю до голів, які стинаються при допомозі 

кіс, «як трава на полі» [16, p. 93–94]. Факти, наведені 

французьким сучасником, є страшними, огидними й не 

можуть викликати в читача жодного іншого почуття, крім 

обурення й відрази. Однак де Рюльєр ігнорує чи, можливо, 

й не знає про жорстокість і звірства з боку барських 

конфедератів над православним населенням. Хоча він і 

згадує про жахливі розправи над захопленими в полон 
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гайдамаками, зазначаючи мужність цих людей. «Їх 

саджають на палю віддразу, як захоплюють, – свідчить 

автор, – і вони завжди приймають цю жахливу смерть з 

неймовірною доблестю» [16, p. 91]. 

Не оминає увагою автор і криваві події «Уманської 

різанини». Він згадує, що Умань було захоплено внаслідок 

таємної домовленості «між Залізняком, ватажком 

запорожців, та іншим, начальником польських козаків» [16, 

p. 95]. Ім’я Івана Гонти автор не вказує. Власне зрада 

останнього й відкрила гайдамакам шлях до міста, де 

відбулися страшні розправи, які автор побіжно висвітлює. 

Кількість убитих він обраховує в 16 000 осіб. Принагідно 

де Рюльєр зазначає, що російський воєначальник, котрий 

перебував неподалік, знав про сумну долю Умані, але 

нічим не допоміг місту [16, p. 94–96]. Слід звернути увагу 

на цікаву словесну алюзію, яку міг мати на увазі автор, 

розповідаючи про жахливу уманську різню. Французька 

назва Умані в цьому творі – Humane, що походить від 

польської – Human, виглядає спільнокореневою для таких 

слів, як humanisme (гуманізм), humaniste (гуманіст), 

humanité (людяність). Ці поняття цілком суперечать тому, 

що мало місце в цьому місті. Зараз назву Умані у 

французькій літературі прийнято подавати, користуючись 

українською та російською орфоепікою – Ouman. 

Щодо загальної кількості загиблих у період 

Коліївщини, автор не наважується визначити їхню 

кількість, наводячи лише їх максимальну і мінімальну 

відому йому кількість. Він вважає цифру в 200 000 убитих 

перебільшеною, а в 50 000 – применшеною. Тож істинна 

кількість жертв повстання, на його думку, мала б лежати 

десь між цими цифрами [16, p. 96]. 

Після того, як польська знать, перелякана 

Коліївщиною, почала сама просити царських чиновників 
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про посилення російської військової присутності на сході 

Речі Посполитої для захисту своїх маєтків, як вважає 

де Рюльєр, так би мовити, «чорнова робота» гайдамаків 

була виконана й треба було придушувати їхнє повстання. 

Набувши загрозливих масштабів, воно могло б 

перекинутись уже й на землі самої Російської імперії, адже 

його активними учасниками були запорожці. 

Історик згадує, що значні російсько-козацькі 

військові контингенти були введені до Бара, Вінниці, 

Костянтинова, Хмільника та інших правобережних 

міст [16, p. 45]. Гайдамаччина, поза сумнівом, була вигідна 

Катерині ІІ. Опір і підтримку Барської конфедерації було в 

цілому подолано, а Правобережжя України опинилося під 

повним контролем росіян. Однак де Рюльєра вражає 

цинічність, з якою російська імператриця вчинила 

розправу над своїми недавніми союзниками, які в дійсності 

привели під її владу значний шмат Речі Посполитої. 

Історик зазначає, що царські генерали спільно з графом 

Францішеком-Ксаверієм Браницьким (1731–1819) в 

середині літа 1768 р. розпочали форсований наступ в 

Україні на розрізнені загони гайдамаків [16, p. 97-105]. 

Уряд Катерини ІІ не тільки покарав лідерів Коліївщини та 

її активних учасників, але й завдав потужного удару по 

Запоріжжю – найголовнішому осередку бунтівного руху в 

Україні. З роботи де Рюльєра випливає, що це також могло 

бути одним із завдань російської політики, пов’язаної з 

роздмухуванням гайдамаччини, щоб потім суттєво 

обмежити вплив Січі на українські справи. За інформацією 

історика, росіяни «хотіли весь час приборкати це 

ненависне розбійницьке товариство», тому вони відібрали 

в запорожців усе награбоване майно, вартість якого 

дослідник обчислює в 100 000 дукатів, дуже відчутно 

обмежили кількість січовиків, наказавши решті або 
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оселятися на «Польській Україні», або «вступати на 

військову службу, подібно до російських козаків» [16, 

p. 108]. 

У цілому ставлячись негативно до гайдамаків, яких 

він сприймає відчайдушними та зухвалими головорізами, 

де Рюльєр, утім, з презирством ставиться до беззаконної 

розправи, вчиненої над ними польськими властями, яким 

полонені повстанці були видані росіянами. Це варварство 

жодним чином не прикрашало європейську націю, що 

претендувала на звання освіченої. Історик зазначає, коли 

бранці були видані Браницькому, «той наказав повісити 

більшість військових, з яких зберіг лише 800, щоб 

використовувати для публічних робіт. Половина них була 

доставлена до Львова, де коронний трибунал розпочав свій 

процес. Однак з Варшави було отримано наказ припинити 

допити, спалити всі справи та стратити всіх полонених, не 

провівши навіть більш-менш повного розгляду. Їх усіх 

було віддано катам, без розбору, як худобу» [16, p. 108–

109].  

Особливої уваги вартий у праці де Рюльєра 

Балтський інцидент у липні 1768 р., відповідальність за 

який він більшою мірою покладає на місцеве турецьке 

керівництво. У трактуванні історика, події в Балті були 

спровоковані управителем міста Якуб-агою, який, будучи 

прихильником Кирим-Гірея та Барської конфедерації, 

прагнув інспірувати нову війну між турками та росіянами. 

Саме цей чиновник вступив у змову з польськими 

конфедератами, які, напавши на з’єднання козаків і росіян, 

привели його до Балти, де ті вчинили погром. Утім, як 

свідчить де Рюльєр, місцевий турецький градоначальник 

ще більше посилив збитки від цього нападу: «Кажуть, що 

Якуб-ага сам власноруч перебив тут багатьох й особисто 

наказав підпалити місто» [16, p. 108–109]. А згодом саме 
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цей чиновник відправив до Константинополя роздутий звіт 

про злочини росіян у його місті проти мусульманського 

населення. Вочевидь, тут ідеться про відплатні розправи 

турків, татар і поляків стосовно місцевого православного 

населення. Як відомо, власне інцидент у Балті призвів до 

розпалювання російсько-турецької війни. 

Не забуває автор відмітити і роль своєї держави у 

підбурюванні султанського уряду до виступу проти Росії. 

Так, він згадує, що саме посол Людовіка ХV домігся 

повернення Якуб-аги до Балти напередодні даного 

конфлікту, після того, як той потрапив за ґрати через якусь 

провину перед султаном. Цей факт наводиться також і в 

спогадах французького консула в Кримському ханстві 

барона Франсуа де Тотта (1733–1793) [20, p. 213]. До слова, 

кілька разів де Рюльєр наголошує на важливій участі 

останнього в російсько-турецькому протистоянні. Саме 

де Тотт, по суті, перетворився на радника султана 

Мустафи ІІІ з міжнародних і військових питань, а будучи 

призначеним консулом у Кримському ханстві 1767 р., 

сприяв поверненню на престол Кирим-Гірея та входив до 

його найближчого оточення [16, p. 107, 135, 511–517]. 

Пізніше де Тотт досить докладно описав свою діяльність у 

Туреччині та Криму у мемуарах [20; 21]. 

Розглядаючи запорожців, як сліпе знаряддя в руках 

царедворців Катерини ІІ, де Рюльєр зазначає, що цілком 

логічно саме їм у Балтському інциденті було відведено 

роль своєрідного «цапа-відбувайла»: «Катерина наказала 

схопити живцем двісті запорожців і видати їх туркам для 

помсти. Вона наказала також відправити до 

Константинополя копію, фальшиву чи справжню, звіту, 

зробленого командиром її військ, у якому той вибачався за 

спалення Балти через незнання кордонів. Усі російські 

війська, що перебували у Польщі, отримали заборону під 
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страхом смертної кари наближатися до османських 

кордонів» [16, p. 113]. 

Незважаючи на явні кроки російського двору до 

примирення, величезна Османська імперія прийшла в рух, 

готуючись до війни. В епіцентрі збройного протистояння 

двох наддержав, докладно описаного істориком, опинилася 

переважно саме територія сучасної України. У роботі 

де Рюльєра відображені такі події цього конфлікту, як 

походи Кирим-Гірея до України, бойові операції росіян 

проти турків і татар під Жванцем, Хотином, у Криму та 

Бесарабії. Зазначене успішне керівництво армією 

російськими полководцями, зокрема Суворовим. Описано 

бойові операції конфедератів під Окопами, Підгайцями, 

Галичем, Самбором тощо. Багато уваги приділено 

розподілу польських володінь між Австрією, Прусією та 

Росією. Зокрема, де Рюльєр згадує про вступ австрійських 

військ 1772 р. до «Червоної Русі, Белзького воєводства та 

частини Волині» [17, p. 252–255].  

Несподівану смерть Кирим-Гірея в розпал підготовки 

нового турецько-татарського наступу на Україну, за 

офіційною версією від раптової хвороби, де Рюльєр 

розглядає в контексті російської зацікавленості в загибелі 

цього правителя. Посилаючись на свідчення де Тотта, 

котрий перебував тоді у ставці кримського хана, історик 

погоджується з його припущенням, що смерть Кирим-Гірея 

була викликана дією отрути [16, p. 135]. 

Цікаво зазначити, що серед лідерів Барської 

конфедерації де Рюльєр насамперед виокремлює Юзефа 

Саву-Цалінського (Sava) (бл. 1736–1771), сина 

легендарного козацького ватажка Сави Чалого (?–1741). 

Французький автор вказує, що Сава-Цалінський мав 

козацьке коріння, міг ображатися на Річ Посполиту за своє 

безправ’я, проте вважав її своєю батьківщиною, тому 
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рішуче став на її захист, воюючи з гайдамаками та 

росіянами [16, p. 199–200].  

Свідчення де Рюльєра дозволяють нам краще 

зрозуміти картини Коліївщини, передані пером сучасника. 

Звичайно, де Рюльєр був далеко не єдиним серед 

французьких авторів, хто став безпосереднім очевидцем та 

певною мірою учасником кардинальних геополітичних 

змін на сході Європи, які безпосередньо були пов’язані з 

долею України.  

Великий інтерес серед праць французьких сучасників, 

що торкаються розгляду Коліївщини, має твір П’єра Жубера 

«Історія революцій у Польщі від смерті Августа ІІІ до 

1775 р.», виданий одразу після свого написання 1775 р. На 

жаль, про його автора майже нічого невідомо. Знаємо лише, 

що він належав до духовного стану, був абатом, 1770–1780-х 

рр. відзначився також низкою релігійно-філософських праць. 

Вочевидь, він походив з відомого у Франції роду Жубер, 

серед представників якого можна згадати Жубера-

Сирійського (бл. 1110–1177) – великого магістра ордену 

госпітальєрів: Лорана Жубера (1529–1583) – талановитого 

лікаря; Ніколя Жубера – придворного блазня Генріха ІV; 

Жана-Франсуа Жубера (?-1727) – полководця та ін.  

Його «Історія революцій у Польщі» цікава насамперед 

тим, що на підставі документів і свідчень очевидців 

висвітлює діяльність козаків і гайдамаків на українських 

теренах Речі Посполитої, розглядає бойові дії, у яких брали 

участь українці, росіяни, поляки, татари, турки, литовці, 

білоруси, австрійці і навіть французи (на боці барських 

конфедератів). Як фаховий дослідник Жубер зосереджується 

на аналізі передумов тієї великої війни (1768–1774), до якої 

були більше чи менше втягнуті всі держави Європи. Він 

детально вивчає проблему польських дисидентів, яка стала 

приводом для розпалювання цього конфлікту. Перший том 
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його двотомної праці присвячено аналізу саме подій 1763–

1767 рр. І хоча він був католицьким священиком, автор зі 

співчуттям поставився до пригнічення прав некатоликів у 

Речі Посполитій, насамперед православних («грецьких 

схизматиків»), що й зумовило потужний вибух народного 

невдоволення у вигляді гайдамацького повстання. Його 

симпатії цілком на боці народу, який змушений тримати на 

собі всю тяжкість соціальної несправедливості та є 

заручником політичних маніпуляцій правлячої верхівки. 

Історик простежує на конкретних фактах і документах, як від 

моменту сходження за російської протекції на трон 

Станіслава Понятовського уряд Катерини ІІ, заручившись 

підтримкою Прусії, постійно педалював проблему дисидентів 

у Польщі. 

Ще цікавіший другий том «Історії революцій у 

Польщі», де автор подає події 1768–1774 рр., тобто 

Коліївщини, війни росіян проти турків і конфедератів і 

розчленування Речі Посполитої. Не виправдовуючи 

жорстокість гайдамаків стостовно католиків, уніатів і юдеїв і 

наводячи приклади їхніх кривавих розправ, Жубер з 

розумінням ставиться до мотивів дій повстанців: 

«Використання насильства як засобу для приборкання 

безладів, лише посилювало їх замість того, щоб припинити. 

Православні України (les Grecs non unis de l’Ukraine) та 

Київщини, які втомилися терпіти польське ярмо, повстали 

проти католицького духовенства та євреїв через надмірні 

побори, які перші й другі від них вимагали. Особливо євреї, 

які взяли в аренду майже всю країну й тиранили всіх її 

мешканців, стягуючи податки. Ці заколотники, кількість яких 

перевищила 20 000, уже розорили багато староств з їхніми 

містами та селами. Повстання в Україні ставало щодня все 

загрозливішим, як зазвичай і відбувається в усіх тих 

державах, де певні релігії спочатку пригнічуються, а потім 
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визнаються й прагнуть зрівнятися з панівною, чи ж навіть 

знищити її. Селяни цього регіону спустошували, палили, 

грабували, вбивали всіх, кого зустрічали. Вони зганяли свою 

лють на римському духовенстві та євреях, яких розглядали, 

як своїх смертельних ворогів» [10, p. 29]. Дослідник 

зауважує, що намагання потопити повстання в крові, не 

тільки призводило до його поширення, викликаючи все 

більше народні симпатії до гайдамаків, але й показувало 

розгубленість і нерозважливість уряду, його нездатність до 

контролю за ситуацією та наростання тотальної кризи 

польської державності, що, звичайно, було на руку росіянам. 

Жубер зазначає, що замість того, щоб намагатися заспокоїти 

населення України, поляки ще більше своїми діями 

підштовхували його до боротьби та прагнень перейти під 

російську протекцію. Важливу підтримку повстанцям надали 

«польські козаки», які перебували на службі магнатів, а 

згодом майже повністю влилися до складу російських військ. 

Серед яскравих фактів цієї війни дослідник згадує спалення 

гайдамаками Лисянки, напад на Балту, страти учасників 

повстання у Варшаві, Львові та Кам’янці. Історик вказує, що 

в окремих випадках до дій заколотників приєднувалися 

навіть і представники дрібної шляхти [10, p. 42]. 

На відміну від більшості французів Жубер не співчуває 

барським конфедератам, вважаючи їх головними 

винуватцями нестабільності у державі, що призвела, 

зрештою, до її ще більшого занепаду та розчленування. Їхнє 

звернення за допомогою до турків і татар він розцінює, як 

згубне для Польщі. Водночас він уважно розглядає дії 

конфедерації на Волині, Галичині та Поділлі. 

Досить багато місця відведено походу військ хана 

Кирим-Гірея (Kerim-Guerag) на Україну взимку 1768–

1769 рр. Жубер відзначає зіткнення кримців з російськими 

регулярними та козацькими частинами у 
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Калинівці (Kalinowka) поблизу фортеці Святої 

Єлизавети (сучасного Кіровограда), Цибулеві (Zibulef), 

Бахмуті (Bachmut), а також неподалік «містечка Гола 

Кам’янка (le Bourg Golayakamenka) на Бористені» (нині у 

складі лівобережної частини Дніпропетровська). Автор 

схвально оцінює продуману організацію оборони краю 

генералом Олександром Степановичем Ісаковим (? – 

бл. 1770), комендантом фортеці Святої Єлизавети. 

Наголошує він також і на вмілих діях щодо відбиття 

татарської агресії генерала Аврама Івановича Романіуса (? – 

бл. 1798), який здійснював захист Лівобережжя [10, p. 78–79]. 

Цікаво зазначити, що згадка Жубера про оминання татарами 

земель запорожців (Saporogi) підтверджує тезу де Тотта про 

першопочатковий нейтралітет Січі в цьому конфлікті [20, 

p. 263]. 

Сумним наслідком цього кривавого протистояння в 

Україні стало цілковите спустошення краю. Жубер пише: 

«Козаки Січі (les Cosaques de Siot) та гайдамаки, їхні 

компаньйони, знову почали спустошувати Україну й робити 

свої набіги до Брацлавської округи. Польська Русь, Волинь, 

Україна, Поділля та багато інших областей були так розорені 

конфедератами, уведенням людей і худоби через близькість 

до турецьких кордонів, що землі не родили більше нічого, 

крім будяків і терену» [10, p. 88]. 

Історик постійно наголошує на важливій участі 

українських козаків і в боях з конфедератами, зокрема, у 

складі військ російського воєначальника Івана Григоровича 

Древіца (?-1783) [10, p. 80, 82–84, 194].  

Цікаво зазначити, що, довівши виклад подій до початку 

1775 р., тобто актуального йому моменту, автор зупиняється 

на проблемі подальшого існування Січі, яка після приєднання 

до Росії Північного Причорномор’я та фактичного 

встановлення російського контролю за Кримським ханством, 
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втратила своє стратегічне значення. Він розуміє невигідність 

існування для царського уряду в Україні цього осередку 

свободи та бунтарства й відмічає факти непокори 

російському командуванню з боку запорожців, що мали місце 

в роки останньої війни. Саме тому в інтересах царизму було б 

знищити Запоріжжя одразу після завершення бойових дій з 

турками як окрему автономну одиницю. Проте Жубер 

вважає, що прагматична Катерина ІІ поки що не наважиться 

на такий радикальний крок, зважаючи на те, що це могло б 

призвести до виникнення тяжкої козацько-російської війни, а 

це б заважало Росії, оскільки «козаки дуже сміливі, хоча й 

погано дисципліновані. Найменша війна з ними викликає 

велике виснаження, вимагає великого зосередження військ і 

часто робить даремними найрозважливіші та найпродуманіші 

маневри» [10, p. 295]. Щоб зробити для французького читача 

зрозумілішою складну ситуацію із Запоріжжям, Жубер 

порівнює запорозьких козаків з корсиканцями, які нещодавно 

були підкорені французьким урядом і постійно повставали 

проти загарбників, борючись за свободу свого острова. 

Подальший розвиток подій довів, що, правильно 

оцінюючи царську політику щодо Січі, історик все ж таки 

помилився у своєму передбаченні щодо долі Запоріжжя. 

Коли він завершував свою книгу Січ була ще реальністю, 

коли його твір побачив світ, вона вже стала історією. 

Ліквідація Запоріжжя стала останнім нищівним ударом 

самодержавства по залишках української автономії. 

Як фаховий дослідник минулого, Жубер не лише 

спирається у своїх свідченнях на документи та свідчення 

очевидців, але й відводить майже половину обсягу своїх 

творів під наведення цих джерел. Це листування між 

монархами та впливовими високопосадовцями, 

дипломатична кореспонденція, постанови, накази, маніфести 

та декларації всіх зацікавлених сторін тощо. Серед 
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найцікавіших документів, наведених ним, що безпосередньо 

стосуються долі України, можна згадати текст промови 

Георгія Кониського (1717–1795), «грецького єпископа 

Білорусії» (Georges Konisky, Éveque Grec de la Russie Blanche), 

виголошеної перед королем 26 серпня 1765 р. Як відомо, ця 

блискуча промова, спрямована на захист прав православного 

населення Речі Посполитої, викликала резонанс і була відразу 

передрукована багатьма європейськими газетами [8; 9, p. 333-

338]. Доволі цікавим документом є «Маніфест польських 

козаків», створений у Вінниці, у якому козаки Брацлавщини 

та Київщини заявляють про свою підтримку дій царських 

військ й оголошують про свою боротьбу з конфедератами й 

татарами [10, p. 363–365]. Загалом серед десятків 

документів, опублікованих в «Історії революцій у Польщі», 

переважна більшість тією чи іншою мірою торкається саме 

України. У цілому слід визнати, що праця Жубера має не 

тільки яскраво виражений аналітичний компонент, але й 

містить цінні джерельні зібрання, які стали базою для 

подальших історичних досліджень подій в Україні в 

останній третині ХVІІІ ст. 

Згадуючи свідчення французьких сучасників, окремо 

слід виділити такий твір, як «Історія війни між Росією та 

Туреччиною та особливо кампанії 1769 р.» військового 

історика та теоретика Луї-Фелікса Гінемана 

де Кераліо (1731–1793), опублікований 1773 р. У цій праці 

автор аналізує події російсько-турецької війни 1768–

1774 рр., порівнюючи її з попередньою війною, що 

відбулася між Російською імперією та Оттоманською 

Портою 1735–1739 рр.  

Кераліо уважно відстежував перебіг нової російсько-

турецької війни, що розпочалася 1768 р., і присвятив цьому 

конфлікту велику розвідку, що була опублікована ще до 

його завершення [11]. Докладну та вичерпну інформацію 
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він регулярно отримував від свого друга князя Дмитра 

Олексійовича Голіцина (1734–1803). Цей урядовець 

відомий тим, що, перебуваючи на посаді російського посла 

в Парижі, а згодом у Гаазі, підтримував дружні стосунки з 

Вольтером, Дідро, д’Аламбером та іншими відомими 

діячами французького Просвітництва. Саме Голіцин вів 

переговори з енциклопедистами про перенесення їхнього 

видання до Росії. Завдяки його зусиллям була придбана 

бібліотека Дідро, а сам він призначений її довічним 

хранителем, і залучений скульптор Фальконе для роботи 

над відомим «Мідним вершником». По суті, «Історія війни 

між Росією та Туреччиною та особливо кампанії 1769 р.», 

видана 1773 р., є спільною працею Кераліо та Голіцина. 

Тому не зовсім дивно, що місцем її виходу у світ значиться 

Петербург [11]. «Історія останньої війни між росіянами та 

турками», надрукована в 1777 р. в Парижі, є лише дещо 

оновленим варіантом попереднього твору [12; 13]. 

На відміну від багатьох своїх земляків-сучасників, 

переважно налаштованих вороже до Росії та прихильніших 

до Османської імперії й Барської конфедерації (наприклад, 

Руссо, Маблі та ін.), Кераліо виявляє навпаки симпатію 

саме до політики Катерини ІІ, не упускаючи нагоди 

поглузувати зі сліпого патріотизму конфедератів, який 

призвів власну країну до спустошення, і бездарності 

турецького військового керівництва. Це пояснюється як 

його повагою до вмілого керівництва ходом воєнної 

кампанії з боку переможних царських полководців на фоні 

недоліків і прорахунків турків і конфедератів, що не могло 

не імпонувати автору як фаховому військовому, так і, з 

другого боку, особистою приязню француза до Росії, 

значною мірою пов’язаною з дружніми почуттями до князя 

Голіцина, який був і його головним інформатором. 
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Хоча бойові дії точилися, зокрема, у Бесарабії, 

Валахії та на Кавказі, головним центром війни були терени 

сучасної України. Кераліо чітко доводить, що основним 

спонукальним мотивом, який підштовхнув султанський 

двір до оголошення війни Росії, було посилення російської 

присутності в Речі Посполитій, насамперед на 

Правобережжі, фактичний контроль польської політики з 

Петербурга, зміцнення російських позицій у колишній 

Гетьманщині. Використовуючи проблему дисидентів і 

внутрішні негаразди Речі Посполитої, уряд Катерини ІІ все 

активніше впливав на державну діяльність Станіслава ІІ 

Понятовського, цілком і повністю залежного від 

Петербурга, у дійсності перетворивши його державу на 

російського сателіта. Кераліо яскраво показує, хоча й у 

дещо утрируваному вигляді, що приводом до турецького 

виступу проти Росії стала діяльність барських 

конфедератів і гайдамацьке повстання на Правобережній 

Україні: «Генеральна конфедерація, що зібралась в Барі, 

щоб уникнути пильнування росіян і варшавського двору, 

накликала війну на цю країну. Гайдамаки та запорозькі 

козаки (les haidamaques et les cosaques Zaporoski), піддані 

імператриці – люд варварський, який жив лише з розбою, 

розпочав війну не тільки з конфедератами. Під гаслом 

захисту грецької релігії, вони розорили польські провінції 

між Дніпром і Дністром. Вони вдерлися навіть до земель 

Оттоманської Порти та вчинили там численні безчинства. 

Один російський загін, переслідуючи кількох утікачів, 

увійшов на турецьку територію в Балті, маленькому 

татарському місті, поблизу кордонів Новоросії (la Nouvelle 

Russie). Російська імператриця наказала суворо покарати 

призвідників цих безладів і доручила своєму послу в 

Константинополі засвідчити Великому Правителю [так 

французи іменували турецького султана – Є. Л.] свої 
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співчуття з приводу цієї прикрої події. Однак 

мусульманська кров скипіла: цей акт ворожості 

підштовхнув Порту до війни» [12, p. 34–35].  

У цьому фрагменті чітко можна побачити залежність 

Кераліо від російських джерел. Діяльність конфедератів він 

оцінює, як безглузду та непродуману, гайдамаки та 

запорожці подаються ним, як суто розбійники та волоцюги. 

Натомість схвальної оцінки варта виважена політика 

цариці. Також слід зауважити, що, будучи переконаним 

монархістом, автор ставився негативно до будь-яких 

проявів непокори владі, яку він вважав законною та Богом 

визначеною. 

У вибуху гайдамацького повстання історик бачив 

тільки обурення черні, жодним чином не пов’язане з 

царською політикою. Спираючись на російські джерела, 

він спростовував популярне в Європі твердження про 

причетність урядовців Катерини ІІ до збурення 

православного населення на сході Речі Посполитої. Так, 

згадуючи про впевненість гайдамаків, що вони виконують 

волю імператриці, Кераліо відкидає будь-яку причетність 

російської влади до їхнього повстання: «Деякі з їхніх 

ватажків навіть стверджували, що мають писані грамоти, 

які, як вони переконували, були видані їм росіянами й 

дозволяли їм грабувати католиків. Однак росіяни 

відновили тут справедливість…» [12, p. 72]. 

У подальшому історик буде неодноразово торкатися 

питань гайдамацького спалаху, згадуючи про повстанців, 

як про одну із суттєвих збройних сил на початковому етапі 

війни. Воюючи партизанськими методами, вони 

змушували поляків і росіян відволікати значні збройні сили 

для придушення їхніх виступів. Кераліо навіть висловлює 

своєрідну похвалу тактиці гайдамаків, порівнюючи її з 

діяльністю османів: «Зрештою, це військо, сформоване із 
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селян і слуг, вело війну набагато краще продуману, ніж ту, 

яку вели турецькі генерали» [12, p. 86–87]. Така позитивна 

оцінка з боку професійного військового свідчить про його 

певну повагу до гайдамацтва як збройної сили, на яку 

треба зважати, хоча й не перекреслює його в цілому 

зневажливого ставлення до повстанців, як до бунтівників і 

грабіжників. 

Кераліо дуже детально розглядає перебіг бойових дій 

в Україні 1769 р. Він описує загальну диспозицію та воєнні 

завдання російських армій Олександра Михайловича 

Голіцина та «генерал-губернатора України» Петра 

Олександровича Румянцева (Romanzow, gouverneur général 

de l’Ukraine), повідомляє про стратегічні цілі турків і 

барських конфедератів [12, p. 43–50]. Кераліо докладно 

висвітлює розташування військових з’єднань, складів і 

шпиталів в українських містах, при цьому подаючи доволі 

правильну транскрипцію їхніх назв, незвичних для 

француза. Утім, у даному випадку цю заслугу слід віднести 

здебільшого на рахунок Дмитра Голіцина, який здійснював 

переклад російської документації для історика. 

Свідчення Кераліо дозволяють побачити, якою мірою 

Україна перетворилася на арену військових дій. Автор 

повідомляє про створення російських військових складів у 

Костянтинові (Constantinow), Бродах (Brodi), 

Калуші (Kalus), Кременці (Kréménez), Білій 

Церкві (Bélozerskiew), Слободищі (Slobodische), 

Дубні (Doubno), Острові (Ostrow), Фастові (Fastow), 

Полонному (Polonne), Меджибожі (Mendzibos), 

Бердичеві (Berdichew), Києві (Kiow). Автор згадує, що 

«генеральний шпиталь було засновано в Заславі (Saslaw) 

[сучасний Ізяслав – Є. Л.], а другий, менший, у 

Меджибожі, де була розташована також велика аптека. 

Тяжкохворі мали транспортуватися до Києва» [12, p. 64–
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66]. В «Історії останньої війни між росіянами та турками» 

можна також знайти повідомлення про перебування 

генеральної ставки Голіцина в Станіславі (Stanislavow), 

Язлівці (Jaslovits), Ярмолинцях (Jarmolints) та 

Княгинині (Kniaghina), про розквартирування російських 

військ у Барі (Bar), Деражні (Dérachnia), 

Хмільнику (Schmélinsk) та Літині (Litin), про бойові дії 

конфедератів під Жовквою (Joulkva), 

Кристонополем (Christianopol), Яновом (Janov), 

Мостиською (Mostiki), Золочевом (Slotchev), 

Сокалем (Sokol), Надвірною (Nadvorni), Оликою (Olika), 

Коднею (Kodna), Окопами (Okopi), Самбором (Sambor). 

Але, звичайно, основним об’єктом дослідження 

Кераліо було турецько-російське протистояння. Він вказує, 

що головною стратегічною метою наступу султанських 

військ був похід через Кам’янець-Подільський у напрямку 

Києва, сприяти чому мав кримський хан, розорюючи 

своїми ордами землі України та відволікаючи на себе 

російські сили. У подальшому турецький план зазнав 

певних коректив і, «спаливши польські містечка 

Чечельник (Tchéchelnik), Вербку (Verbka) та Луги (Louga), 

перерізавши частину мешканців, а решту забравши із 

собою, турки отаборилися навколо, маючи намір, 

дочекавшись тут підкріплень, перейти Буг і проникнути 

через Уманщину (Oumanchina) до Новоросії» [12, p. 105]. 

Проте й цей претензійний план було зірвано вміло 

організованим російським наступом на Хотин (Kotchim). 

Саме навколо цього міста розгорнулися найважливіші події 

тогорічної кампанії. Кераліо згадує про локальні бої під 

Долинянами (Dolinani), Бочківцями (Bachkivzi), 

Жванцем (Schvaniets, Jvanets), 

Чорнокозинцями (Tchernokosnitsa), Могильовом (Mohilov), 

Томашполем (Tamaspol), Дмитрашківкою (Dmitrachkovski), 
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Кісницею (Kisnitse), Китайгородом (Kitaigorod), 

Бершаддю (Berchade), які завершились успіхом російських 

військ і сприяли оволодінню ними Хотином і подальшому 

розгортанню російського наступу на південь. 

При розгляді всіх цих військових дій кидається у вічі 

доволі незначне відображення участі українського козацтва 

порівняно з попередньою війною, де козаки, хоча й були 

підлеглими царських воєначальників, усе ж таки могли 

розглядатися певною мірою як партнери росіян. Згадки про 

козаків містяться лише інколи, а самі вони відіграють тепер 

радше роль нечисленних, другорядних, допоміжних 

загонів. Без будь-якої конкретизації автор просто 

повідомляє про участь українських козаків у боях під 

Хотином. Серед навизначніших акцій, у яких вони взяли 

участь, згідно з описом Кераліо, можна згадати розгром 

великого загону конфедератів у битві під Ломазами 

(15 вересня 1769 р.) та успішний похід до Валахії в 

листопаді 1769 р. під проводом підполковника Назара 

Олександровича Каразіна, батька відомого громадського та 

культурного діяча, коли зухвалим наскоком було 

захоплено Бухарест і взято в полон валаського господаря 

Григорія ІІІ Гіку (Grégoire Hiko) [12, p. 194–196]. Власне 

кажучи, і перша з названих акцій мала неабияке значення 

для перебігу бойових дій, оскільки саме в ній загинув 

Францішек-Ксаверій Пулавський (1743–1769) – один з 

лідерів Барської конфедерації. Історик пише про це так: 

«Полковник Ренне [Карл Іванович Ренне (1720-ті – 1786) – 

Є. Л.], зустрівши дві з половиною тисячі поляків під 

проводом маршала Пулавського, наказав атакувати їх 

трьома ескадронами карабінерів і півсотнею козаків. Вони 

вбили п’ятсот вояків, серед яких був і маршал, забрали 

триста полонених і захопили весь обоз, зокрема три 

бронзові гармати для трифунтових ядер, і втратили тільки 
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двадцять коней, чотирьох карабінерів та одного 

козака» [12, P. 194–195].  

Але участь козаків у цих звитягах нівелюється 

іншими повідомленнями Кераліо, де вони постають у менш 

привабливому світлі. Вище вже зазначалося про участь 

козаків, переважно запорожців, у гайдамацькому русі. 

Маючи негативне ставлення до гайдамаків і вважаючи їх 

лише грабіжниками та головорізами, подібну оцінку автор 

давав і запорозьким козакам, які, як відомо, були розігнані 

урядом Катерини ІІ відразу після завершення війни, а Січ 

ліквідовано. Навіть ті, так звані «російські козаки», які 

зберігали лояльність до самодержавної влади й перебували 

у складі царських військ, часто при зустрічі з гайдамаками 

надавали останнім підтримку, а то й переходили на їхній 

бік. Кераліо відмічав: «Гайдамаки, кількість яких щодня 

збільшувалася, грабували, крали, різали, забороняли 

жителям продавати фураж і збіжжя росіянам. Вони без 

перестанку турбували їхні загони, забирали із собою 

російських козаків, якщо знаходили їх поодинці чи в малій 

кількості, знущалися над ними, забирали в них порох, 

свинець, зброю. Вони навіть убили деяких і забрали багато 

возів, навантажених їжею та фуражем» [12, p. 86]. 

Падіння ролі козаків у збройних протистояннях 

російсько-турецької війни було напряму пов’язане і з 

істотним скороченням їхньої чисельності. Так, за даними 

Кераліо, в армії Голіцина перебувало лише 3 000 

українських козаків, а в армії Румянцева – 6 000. Водночас, 

подаючи списки регулярних військ у цих двох арміях, 

історик вказує полки, які, безумовно, ще нещодавно мали 

козацький характер. Маються на увазі Охтирський, 

Харківський, Острогозький, Ізюмський, Сумський, 

Бахмутський, Дніпровський, Донецький гусарські 

полки [13, p. 162, 169]. Якщо під час війни 1735–1739 рр. 
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українські козаки становили подекуди від третини до 

половини всіх царських військ, тепер їхня кількість була 

вже не такою значною порівняно з регулярною армією й 

становила близько десятої частини. У дійсності відбулося 

поглинання українського козацтва збройними силами 

імперії. Можна також згадати і про інкорпорацію козацької 

еліти до верхівки царської армії. Наприклад, Кераліо дає 

високу оцінку тактичній майстерності полковника Івана 

Васильовича Гудовича (1741–1820) (Goudovitch), який був 

сином генерального підскарбія і виокремився в боях з 

поляками й турками [12, p. 153]. Цікаво відмітити, що 

поміж російських полководців, що прославились у роки 

цієї війни, французький історик кілька разів згадує і 

генерал-майора Потьомкіна, зірка якого яскраво 

засвітилася на політичному небосхилі Російської імперії 

саме тоді і незабаром привертатиме значну увагу 

європейських дворів [12, p. 146, 150, 166]. 

Великим позитивом праці Кераліо є наведення тих 

джерел, які були ним використані при написанні свого 

твору. Насправді весь другий том його роботи та значна 

частина першого містять тексти тих документів, на основі 

яких дослідник і здійснив свою працю. Це російський 

генеральний план військової кампанії, узгоджений план дій 

турків і барських конфедератів, топографічний огляд 

театру бойових дій, диспозиція російських військ на 

початковому етапі війни, їх кількісний склад і список 

командування, тексти міждержавних угод між Річчю 

Посполитою та Росією, різноманітна документація, 

пов’язана з захистом прав дисидентів, приватне листування 

тощо. Кераліо також опублікував турецький і російський 

маніфести про оголошення війни, декларацію Катерини ІІ, 

звернену до всіх європейських дворів, про покладання всієї 

відповідальності за розв’язання війни на Оттоманську 
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Порту, а також повідомлення анонімного французького 

агента з Константинополя про перебіг збройного 

протистояння. Багато документів, наведених істориком, 

мали безпосереднє походження зі ставки Голіцина (не 

варто забувати, що головним постачальником інформації 

Кераліо був родич цього російського полководця), зокрема, 

його маніфест до народу Речі Посполитої від 14 березня 

1769 р., журнал бойових дій за березень-вересень того року 

і т. п. 

Робота Кераліо прикметна тим, що вона презентує 

поступове витіснення з тогочасної воєнної авансцени 

українського козацтва, яке майже повністю втратить своє 

значення потужної військової сили вже до кінця поточного 

століття. Оскільки саме внаслідок переможних війн з 

Туреччиною Росія захопила все Північне Причорномор’я 

та Крим, дослідження цього французького історика мали 

значну популярність у Європі, бо ґрунтувалися на 

російських і турецьких джерелах інформації та значною 

мірою розкривали механізми розвитку російського 

просування на південь. 

Висновки з даного дослідження і перспективи 

подальших розвідок з цього напрямку. Отже, можна 

стверджувати, що в другій половині ХVІІІ ст. Франція 

намагалася продовжувати відігравати роль гегемона в 

Європі, протидіючи зростанню могутності Російської 

імперії. З цієї метою Версаль активно підтримував ті 

країни, які природно виступали (чи могли виступати!) 

суперниками чи противниками Росії, – Османська імперія, 

Кримське ханство та Річ Посполита. Саме тому в цих 

країнах французький уряд утворив розгалужену систему 

представництв і консульств. Цілком зрозуміло, що 

найбільші сподівання в Польщі уряд Людовика ХV, 

чоловіка Марії Лещинської, пов’язував з діяльністю 
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Барської конфедерації як найбільшого опонента 

просуванню російської експансії на захід. Версальські 

очільники надавали конфедератам політичну, економічну 

та військову допомогу. Утім, за підтримки Австрії, яка 

була давнім противником Франції, «імперія царів» змогла 

не лише завдати поразки своїм давнім неприятелям, але й 

повністю усунути з політичної карти такі країни, як Річ 

Посполита та Кримське ханство, і значно послабити 

державу османів. Каталізатором значних геополітичних 

змін у Східній Європі стало велике повстання гайдамаків – 

Коліївщина, – яке певною мірою було інспіроване 

царським урядом під близьким для Правобережної України 

гаслом захисту православної віри. Однак, увівши свої 

війська до цих земель, царат негайно прийшов на допомогу 

польській шляхті, долучившись до придушення цього 

повстання. Коліївщина широко відображена не лише у 

вітчизняних джерелах, але й у свідченнях іноземців. 

Переважно це були спогади дипломатів, військових, 

чиновників, мандрівників, авантюристів, які відбивають 

значний масив документальних свідчень про події тієї 

доби. Тривалий час цей масив залишався не досить 

задіяним в українській історіографії. Нині є всі можливості 

для його всебічного та детального вивчення. Свідчення 

де Рюльєра, Жубера, Кераліо та інших сучасників є 

важливими джерелами з історії Коліївщини, які 

проливають додаткове світло на перебіг її подій і 

відбивають той резонанс, які вони мали в Європі. 

Безумовно, таке дослідження іноземних джерел дозволило 

б доповнити вже відомі явища нашого минулого, а 

можливо б відкрити й певні маловідомі чи невідомі його 

сторінки. 
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acquaintance’s state of the French public with Ukraine in the 

middle of the XVIIIth century. The reasons for the interest of 

the French to the Ukrainian-Polish confrontation in 1768 are 

analyzed. The main subject of the study is the events of 

Koliyivshchyna on the lands of Right-Bank Ukraine and the 

French influence on the course of this uprising. The influence 

of the ideas of French enlighteners on the social and political 

situation in Poland is investigated. The facts of the direct 

participation of the French in hostilities on the side of the Bar 

Confederation are determined. The main attention is paid to the 

works of such authors as Claude Carloman de Rulhière, Pierre 

Joubert and Louis-Félix Guynement de Kéralio. 

In the second half of the eighteenth century France tried 

to continue to pursue a hegemonic policy in Europe, opposing 

the growth of the power of the Russian Empire. For this 

purpose Versailles actively supported the countries that 

naturally acted (or could have acted!) as rivals or opponents to 

Russia, such as the Ottoman Empire, the Crimean Khanate and 

the Commonwealth. That is why in those countries the French 

government established an extensive system of missions and 

consulates. It is clear that the greatest expectations in Poland 

of Louis XV, the husband of Maria Leszczyńska, were 

associated with the activities of the Bar Confederation as the 

largest opponent of the promotion of Russian expansion to the 

West. The Versailles leaders provided the Confederates with 

political, economic and military assistance. However, with the 

support of Austria, which was an ancient opponent to France, 

the "empire of the rulers" was able not only to defeat its old 

enemies, but also completely eliminate such countries as the 

Commonwealth and the Crimean Khanate from the political 

map and considerably weaken the Ottoman state. A catalyst for 

the large geopolitical changes in Eastern Europe was the great 

uprising of the Haydamaks – the Koliyivshchyna  – which was 
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to some extent inspired by the tsarist government under the 

slogan, inherent with the Right-Bank Ukraine, to protect the 

Orthodox faith. 

Keywords: Koliyivshchyna, haidamakas, Ukraine, Polish-

Lithuanian Commonwealth, France. 

 

Луняк Е.Н. Французское влияние на ход 

Колиивщины в Украине. В статье рассмотрено 

состояние ознакомления французской общественности с 

Украиной в середине ХVIII в., Проанализированы причины 

интереса французов к украинско-польскому 

противостоянию в 1768 г. Главным предметом 

исследования являются события Колиивщины на землях 

Правобережной Украины и французское влияние на ход 

этого восстания. Исследуется влияние идей французских 

просветителей на общественно-политическую ситуацию в 

Польше. Определяются факты непосредственного 

участия французов в боевых действиях на стороне 

Барской конфедерации. Основное внимание уделено 

работам таких авторов как Клод-Карломан де Рюльер, 

Пьер Жубер и Луи-Феликс Гинеман де Кералио. 

Ключевые слова: Колиивщина, гайдамаки, Украина, 

Речь Посполитая, Франция. 
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ON THE IDEAS SHAPING EUROPEAN UNION 

ENVIRONMENTAL LAW. PART I: FROM 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 

The article is dedicated to the legal protection of the 

European Union environment. The author states that the EU 

countries are now facing a very important problem of 

environmental protection. However, the fundamental 

environment protection issues were in fact formulated not more 

than half a century ago when they were included into XXIII 

session of the General Assembly agenda. Since that time 

European Union is in the constant process of solving 

environmental problems, adopting various fundamental 

documents in the field of environmental law, setting up Action 

Programs in the field of environmental protection as well as 

setting framework for the entire European Union’s 

environmental policy. 

All law-making initiatives are based on some ideas. 

Every legislator creates a law in order to achieve an assumed 

goal, which is directly or indirectly connected with 

philosophical assumptions adopted by him, ideology or 

political doctrine. This is no difference in the case of the 

European Union. Because European Union law is valid in 28 

countries, and affects many more associated countries, it is 

worth looking at what ideas stand behind the extremely 

dynamically developing environmental law of the European 

Union. This is the purpose and objective of a series of texts, of 

which this is the first.  
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The text aims to answer the question on ideological and 

philosophical fundaments of European Union Environmental 

Law. Therefore its first part describes the evolution of 

European Union programs regarding legal protection of the 

environment, with the background of the development of 

interest in environmental protection at the international level. 

In the second part, the text distinguishes the principle of 

sustainable development, which became the foundation of 

European Union’s environmental law. The whole text ends with 

conclusions and a list of used sources.  

Keywords: European Union law, international law, 

environmental law, sustainable development 

 

Problem of research. Evolution of the legal protection 

of the European Union's environment. 

           On a global scale since the turn of the 60s and 70s of 

XXth century, the environmental protection movement has 

become visible. D. Runnalls describes this period as the "End 

of the innocence era" and the present times "The beginning of 

the era of environmental enlightenment" [24, pp. 28–34]. In 

1968, environmental issues became the focus of the XXIII 

session of the General Assembly of the United Nations. At that 

time, for the first time, economic and social threats related to 

environmental degradation were pointed out. The findings of 

that session obliged the then General Secretary U Thant to 

prepare an appropriate report. This document, entitled "Man 

and his environment", became the basis for further work in the 

field of environmental protection at the global, regional and 

local level. 

The report above stated that environmental pollution 

knows no borders and therefore this problem should be solved 

globally. This application became the reason for convening in 

1972 in Stockholm a special international conference devoted 

to environmental issues. It was entitled "Only One Earth" and 

became the first step in solving global environmental problems. 
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During the conference, the "Declaration on the human 

environment" was adopted, which is a fundamental act in the 

field of international environmental law [4, p. 24]. 

 The text aims to answer the question on ideological and 

philosophical fundaments of European Union Environmental 

Law. Therefore its first part describes the evolution of 

European Union programs regarding legal protection of the 

environment, with the background of the development of 

interest in environmental protection at the international level. In 

the second part, the text distinguishes the principle of 

sustainable development, which became the foundation of 

European Union’s environmental law. The whole text ends 

with conclusions and a list of used sources.  

Analysis of literature sources. The text is based on the 

international, mostly American and German, and national for 

author – Polish literature of international relations, 

administrative law and environmental law, including author’s 

own publications. Legal acts, used in this text are valid on May 

31
st
 of 2018. 

Presentation of the main part of research. An 

important event was the creation by the General Assembly of 

the United Nations in 1983 the Commission for Environment 

and Development headed by Gro Harlem Brundtland. The 

report she developed under the title "Our common future" [10] 

analyzed the tendencies resulting from both economic growth 

and the deteriorating state of the environment as well as the 

declining amount of natural resources [20, p. 74–108]. This 

report for the first time defined the concept of sustainable 

development. 

Twenty years after the Stockholm Conference, the United 

Nations Conference called „Environment and Development” 

was held in 1992 in Rio de Janeiro, the aim of which was to 

embody the concept of sustainable development [27, p. 26] as a 

guiding principle and the principle of world environmental and 

development policy [29, p. 34]. Such conferences are held 
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cyclically from now on. The European Union and its member 

countries are leading worldwide in the fight against the threat to 

the environment, the EU law is the most restrictive in this 

respect and the citizens are most aware and involved in pro-

environmental activities. 

The Action Programs in the Field of Environmental 

Protection, dated from the 70’s of 20th century, have specific 

meaning in the activities of the European Union in the area of 

environmental law. They are an important factor in the 

development of policy in this area and are also a basis for the 

creation of binding acts, such as regulations, directives and 

decisions. 

The first of the adopted programs was the one for the 

years 1973–1975. It presented a clearly sectoral approach to 

environmental issues, especially water and air, focusing mainly 

on its control and analysis. These activities coincided with the 

start of international interest in environmental protection, in 

which the current European Union, then the European 

Economic Community, quickly began to lead. The Second 

Program covered the years 1976–1981 and continued the 

distribution approach to environmental protection involving the 

setting of acceptable quality limits. For the first time, this 

program has included the reduction of noise emissions as an 

issue covered in politics and environmental law. The Third 

Action Program concerned the period from 1982 to 1986 and 

made the first attempt to define a strategic approach in the field 

of environmental protection, in particular through the 

prevention of pollution, and postulated the need to integrate 

environmental policy with other activities of the European 

Community. The Fourth Action Program, covering the years 

1987–1992, adopted for the first time a common environment 

policy for the European Union. He also introduced the concept 

of integrated protection. The Fifth Program, designed for 1992–

1997, with a title "On the Road to Sustainability", referred 

directly to the provisions of the Rio de Janeiro conference [19] 
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and the principle of sustainable development. It introduced 

such tools as voluntary participation in environmental 

protection, eco-labeling, environmental taxes, access to 

information on the environment. 

The Sixth Program, for the years 2002-2010, entitled 

"Environment 2010: Our future, our choice" defined the basic 

priorities of the EU environmental protection law [14, pp. 1–

15]. Its main goals were set out in three areas: improvement of 

EU environmental law, increase of participation of public 

opinion in environmental protection and improvement of the 

access to the information on environment, creation of 

institutional and framework conditions for integration of 

environmental policy with other policies. The indicated four 

areas of action of the Sixth Program, implemented in 

cooperation with producers and consumers of goods, focused 

on: climate protection, health and environment, nature and 

biodiversity, natural resources. The above was written out to 

partial programs. 

The up-to-date, Seventh Program [15, pp. 171–200] 

includes nine priority goals. Three of them concern the main 

areas of activity: nature conservation, more efficient use of 

resources and the transition to a low-carbon economy, and 

protection of human health against environmental threats. Four 

other objectives are related to the ways in which these 

assumptions are achieved by the European Union and the 

member states, while the last two are aimed at improving urban 

areas and cooperating on a global scale. 

This program sets the framework for the entire 

European Union's environmental policy up to the year 2020. It 

is consistent with the previous „Europe 2020” strategy, which 

indicates sustainable growth as one of the three main priorities, 

and one of its flagship initiatives is saving the resources. The 

first priority of the program concerns "natural capital" - basic 

services that are essential to life, such as fresh water, clean air 

and unpolluted arable land. This concept also takes into account 



 

153 

  

all the interconnected elements of healthy ecosystems, 

including plant pollinating insects, seas being fish habitats, 

forests inhibiting carbon dioxide and climate changes  as well 

as wetlands and inland waters that protect lowlands from 

flooding. The Seventh Program sets targets to halt biodiversity 

loss by 2020 and restore a healthy state of at least 15% of 

damaged ecosystems. 

The second priority emphasizes the need to "achieve 

more with less resources". Humanity is consuming our planet's 

resources faster than they are being replenished, and the 

growing shortages are even increasing prices. To achieve 

sustainable growth and maintain global competitiveness, the 

European Union needs to move to a greener, low-carbon 

economy, responsibly using resources and natural resources. 

European Union plan for saving resources indicates such 

directions. It is also necessary to quickly implement the climate 

and energy package and the action plan on the transition to a 

low-carbon economy, which will allow achieving the goals set 

up to the year 2020. 

The third priority of the Seventh Program focuses on the 

key role of the environment for our well-being. Air and water 

pollution, excessive noise and hazardous chemicals pose a 

serious threat to human health. Under the Seventh Program, the 

air quality and noise regulations will be updated by 2020 and 

the quality of drinking water and bathing water will be 

improved. By 2018, the European Union strategy on a non-

toxic environment should be adopted and dangerous substances 

replaced with harmless, sustainable materials. 

The principle of sustainable development as a 

fundament of the EU environmental law. The principle of 

sustainable development is derived from international law, 

from the 60's and 70's of the last century, when humanity 

became aware of the threats caused by the state of the 

environment and began to search for a new model of 

management. The notion of "sustainable" is derived from 
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sustainable forest management and has been applied in multi-

annual forest management plans that forbade the felling of trees 

in numbers that exceed the number possible to reproduce [27, 

p. 26]. Therefore, it referred to the economic mechanism of 

securing a long-term benefit instead of a short-term gain.  

The term "sustainable development" is mostly 

understood as a political and legal doctrine aimed at securing 

prosperity and social peace for present and future generations, 

while removing the disproportion of the distribution of wealth, 

taking into account the environmental situation and the 

dynamics of population growth in the world. The notion 

understood in this way has become the supreme legal motive 

for the long-term development of societies and economies. 

Definitions can also be found that the concept of sustainable 

development should be understood as conducting all economic 

activities in harmony with the environment, in order not to 

cause irreversible changes in nature or as ecologically 

acceptable management, socially desirable and economically 

justified, or as continuous, limited social development – 

economic with respect for and use of the environment. 

It should be assumed that the concept of sustainable 

development means striving for economic growth in line with 

environmental protection requirements. At the same time, 

numerous authors, including K. Górka, B. Poskrobko and W. 

Radecki, indicate that sustainable development is not a state, 

but a dynamic process [5, p. 80] affecting all structures, 

institutions, technical progress and human consumption 

behaviors. It is also a tool for solving all existing and future 

environmental problems, but also for economic, social, political 

and technical problems [1, pp. 81–94]. 

The principle of sustainable development can be defined 

as an attempt to combine environmental protection with social 

and economic development, in a fair way for present and future 

generations, by means of rational utilization of the wealth of 

the Earth [8, pp. 41–42]. It should be pointed out that the 
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principle of sustainable development is fundamental and at the 

same time a framework for the whole system of environmental 

law. It has been incorporated into the law of the European 

Union and legal regimes of individual countries from 

international law. 

As M. Nyka [7, p. 229] claims, the rule of sustainable 

development, which is the principle of principles, or a kind of 

metarule [18, p. 31] of environmental protection, takes into 

account the intra-generation perspective and the 

intergenerational perspective. The principle of sustainable 

development also has its intergenerational dimension [3, pp. 

30-32; 6, pp. 167–176]. Fair distribution of environmental 

goods must take into account both the interest of individuals 

forming the present generation, as well as potential and future 

individuals [22, p. 42]. Thus understood sustainable 

development creates a community of interest between the 

present generation functioning within the framework of intra-

generational justice. 

The concept of sustainable development is usually 

understood as a broad political and legal doctrine aimed at 

removing the disproportion of the distribution of goods, taking 

into account the environmental situation and demographic 

dynamics. Sustainable development can be understood as a 

socio-philosophical idea, interdisciplinarly penetrating from 

ecology, to economics and law, showing the need to change the 

existing system of values and activities. In addition to the most 

popular formulations of sustainable development, having 

clearly legal, economic and pragmatic orientations, broad 

approaches are also proposed, taking into account 

philosophical, social, axiological and historical horizons. 

Currently, social [25], religious and cultural [26, pp. 62–67], 

economic [23] and health [9] dimensions of sustainable 

development are also emphasized. Being present in the entire 

modern economy, sustainable development is also present in 

tourism [11; 21]. 
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The concept of sustainable development corresponds 

also with the theory of  M. Mesarović and E. Pestel, known as 

"Restricted growth", and with the social and ecological 

philosophy of the market economy implemented in the Alpine 

regions of the southern Germany, Austria and Switzerland. Its 

creators, instead of traditional economic growth counted only 

in per-capita figures, concentrate on the economic growth of 

the social product as a measure of the growth of prosperity. 

This rejection also results from the premise that economic 

growth based on the domination of industry leads to excessive 

consumption of broadly understood environmental resources 

[13]. Nowadays, such a trend is visible in many highly 

developed and prosperous countries of the world, outside the 

European Union, among others in Australia, New Zealand or 

Canada. 

Sustainable development is also found in European 

Union law under the name of sustainable growth, among others 

in the Maastricht Treaty. Its provisions set up "sustainable 

economic growth with respect for the natural environment" as 

the constitutional principle of the European Union and one of 

the basic tasks of it and the member states. This document has 

changed article 2 of the Treaty of Rome in the area of 

community goals, including sustainable development, as 

confirmed by the Treaty of Amsterdam and the Charter of 

Fundamental Rights. The important issue in the Treaty of 

Lisbon is also devoted to this issue. 

The principle of sustainable development, in Poland, 

has a constitutional base [12], which gives it an 

interdisciplinary character and does not allow to restrict only to 

the law of environmental protection. The legal doctrine and 

jurisprudence [17] show that the principle of sustainable 

development is a directive of interpreting the law, whose role is 

emphasized when doubts arise as to the scope of duties, type of 

duties and the manner of their implementation against the 

background of conflicting interests the sustainable development 
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rule should be in use. It is also pointed out that the principle of 

sustainable development, understood in a broad manner, and 

thus without limiting it exclusively to the issues of 

environmental protection, is a general policy principle. In turn, 

the results of the systemic interpretation lead to the conclusion 

that it is also a political system. This means, among other 

things, the need to include the principle of sustainable 

development in lawmaking. The consequence may be appealing 

to the Constitutional Court legal acts in connection with their 

non-compliance with this principle [2, pp. 63–73]. 

Conclusions and Prospects of future research 

In summary, the following conclusions can be drawn: 

1. International political and legal activities related to 

environmental protection were undertaken on a large 

scale at the turn of the 1960s and 1970s at the United 

Nations. At that time, the first documents, reports, 

conferences and conventions were created. The basic 

concept of sustainable development for this topic was 

introduced into the legal space in the 1980s. 

2. Since the 1970s of XX century, the then European 

Union clearly includes environmental protection in its 

activities, adopting policies and regulations in this area. 

This is done on the basis of Environmental Action 

Programs adopted cyclically. The seventh  is currently 

being implemented. 

3. EU Environmental Action Programs have evolved over 

the years. At the beginning, they focused on the sectoral 

protection and control of water and air, over time they 

took into account the elimination of harmful substances 

such as freon and noise protection. In the end, these 

programs also included horizontal and economical 

instruments as well as climate protection, coming to 

broad  taking into account environmental objectives in 

all community activities and policies.  
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4. The principle of sustainable development has become 

the basic principle for both international and EU 

environmental law. However, in the case of the 

European Union, it has been particularly developed and 

is subject to implementation far more advanced than in 

the case of other, comparable regions of the world. 

5. The principle of sustainable development, derived from 

forest management, in the basic view refers to the 

relationship between economic development and 

environmental protection, between the current 

management of resources and the needs of future 

generations. In broader terms, we find it in all areas of 

human life and activity, even: tourism, infrastructure, 

culture or health care. 

6. This principle is nowadays the metarule, or the principle 

of principles that overlie other principles of EU law not 

only environmental. It has legitimacy in treaties and 

development in lower-level files. The situation is 

similar in the Polish legal system, where it is included 

in the constitution. The principle of sustainable 

development is the foundation of the environmental law 

of the European Union. 
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  Бояр-Фіалковский Т. Ідеї щодо формування права 

навколишнього середовища Європейського Союзу. 

Частина І: починаючи зі сталого розвитку. Стаття 

присвячена правовій охороні навколишнього середовища 

Європейського Союзу. Автор стверджує, що в даний час 

країни ЄС стикаються з дуже важливою проблемою 

охорони навколишнього середовища. Однак, основні 

питання охорони навколишнього середовища були 

насправді сформульовані не більш ніж півстоліття тому, 

коли вони були включені до порядку денного XXIII сесії 
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Генеральної Асамблеї ООН. З тих пір Європейський Союз 

постійно знаходиться в процесі вирішення екологічних 

проблем, затверждення різних фундаментальних 

документів в області екологічного права, створення 

Програм Дій в галузі охорони навколишнього середовища, а 

також визначення рамок екологічної політики 

Європейського Союзу. 

Всі законотворчі ініціативи засновані на деяких 

ідеях. Кожен законодавець створює закон для досягнення 

необхідної мети, прямо або опосередковано пов'язаної з 

його філософськими припущеннями, ідеологією або 

політичною доктриною. Це не має ніякого значення для 

Європейського союзу. Оскільки законодавство ЄС діє в 28 

країнах і зачіпає багато інших асоційованих країн, варто 

звернути увагу на те, які ідеї стоять за екологічним 

правом Європейського Союзу, яке розвивається 

надзвичайно динамічно. Це і є метою серії статей, з яких 

дана стаття займає перше місце. 

Стаття спрямована на те, щоб відповісти на 

питання про ідеологічні та філософські основи Закону про 

охорону навколишнього середовища Європейського союзу. 

Тому, в її першій частині описується еволюція програм 

Європейського союзу щодо правової охорони 

навколишнього середовища на тлі розвитку інтересу до 

охорони навколишнього середовища на міжнародному 

рівні. У другій частині статті виділяється принцип 

сталого розвитку, який став основою екологічного права 

Європейського союзу. Стаття закінчується висновками і 

списком використаної літератури. 

Текст статті грунтується на міжнародних, в 

основному, американських і німецьких, а також на 

національних, для автора - польських, джерелах 

літератури з питань міжнародних відносин, 

адміністративного права та екологічного права, 

включаючи власні публікації автора. Правові акти, які 
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використовуються в цьому тексті, дійсні станом на 31 

травня 2018 року. 

Ключові слова: право Європейського союзу, 

міжнародне право, право навколишнього середовища, 

сталий розвиток 

 

Бояр-Фиалковский Т. Идеи формирования права 

окружающей среды Европейского Союза. Часть І: 

начиная с устойчивого развития. Статья посвящена 

правовой охране окружающей среды Европейского Союза. 

Автор утверждает, что в настоящее время страны ЕС 

сталкиваются с очень важной проблемой охраны 

окружающей среды. Однако, основополагающие вопросы 

охраны окружающей среды были на самом деле 

сформулированы не более полувека назад, когда они были 

включены в повестку дня XXIII сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН. С тех пор Европейский Союз постоянном 

находится в процессе решения экологических проблем, 

утверждения  различных фундаментальных документов в 

области экологического права, создания Программ 

Действий в области охраны окружающей среды, а также 

определения рамок экологической политики Европейского 

Союза. 

Все законотворческие инициативы основаны на 

некоторых идеях. Каждый законодатель создает закон 

для достижения предполагаемой цели, прямо или косвенно 

связанной с его философскими предположениями, 

идеологией или политической доктриной. Это не имеет 

никакого значения для Европейского союза. Поскольку 

законодательство ЕС действует в 28 странах и 

затрагивает многие другие ассоциированные страны, 

стоит взглянуть на то, какие идеи стоят за чрезвычайно 

динамично развивающимся экологическим правом 

Европейского Союза. Это и является целью серии статей, 

из которых данная статья занимает перове место. 
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Статья направлена на то, чтобы ответить на 

вопрос об идеологических и философских основах Закона об 

охране окружающей среды Европейского союза. Поэтому 

в ее первой части описывается эволюция программ 

Европейского союза в отношении правовой охраны 

окружающей среды на фоне развития интереса к охране 

окружающей среды на международном уровне. Во второй 

части статьи выделяется принцип устойчивого развития, 

который стал основой экологического права Европейского 

союза. Статья заканчивается выводами и списком 

используемой литературы. 

Текст статьи основывается на международных, в 

основном американских и немецких, а также на 

национальных, для автора – польських, источниках 

литературы по вопросам международных отношений, 

административного права и экологического права, 

включая собственные публикации автора. Правовые акты, 

используемые в этом тексте, действительны на 31 мая 

2018 года. 

Ключевые слова: право Європейского союза, 

международное право, право окружающей среды, 

устойчивое развитие 
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УДК: 327.5 

ББК 64.4,633 

Судак І.І., м. Київ 

 

СТРАТЕГІЯ КООПЕРАТИВНОЇ БЕЗПЕКИ 

НАТО 

 

У дослідженні визначаються основні політичні 

моделі, які претендують на формування курсу НАТО. 

Зосереджується увага на питаннях, пов’язаних із 

розвитком кооперативної безпеки, а також оцінюється 

ґрунтовність зусиль Організації у здобутті глобального 

статусу та більшої політичної згуртованості.  

Проаналізовано визначальну роль країн-партнерів 

НАТО в досягненнях стратегічних цілей Альянсу, які 

роблять внесок у політичну вмотивованість діяльності 

Організації далеко поза межами Євроатлантичного 

регіону. Прослідковано значні можливості для зміцнення 

НАТО, зокрема: посилення політичних консультацій з 

країнами-партнерами НАТО завдяки збільшенню їхньої 

частоти і зосередженню уваги на конкретних питаннях із 

загальним інтересом; тісніша співпраця з партнерами 

НАТО, спираючись на спільний досвід у проведенні 

військових операцій і реформ в оборонній сфері; 

можливість посилити співпрацю у військовій підготовці, 

відповідних освітніх програмах і навчаннях для 

забезпечення готовності і здатності впоратися з 

непередбачуваними ситуаціями майбутнього. Саме це є 

метою Ініціативи об’єднаних сил та інших програм 

професійної військової підготовки, які розробляються в 

межах Альянсу.  

Ключові слова: НАТО, стратегічні концепції, 

концепції безпеки, кооперативна безпека, колективна 

безпека, урегулювання кризових ситуацій. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими та практичними 

завданнями. Країни-партнери НАТО відіграли 

визначальну роль у досягненнях стратегічних цілей 

Альянсу протягом останніх років. Ведучи діалог і 

співпрацюючи з понад сорока партнерами по всьому світу, 

НАТО розробила кооперативний підхід до безпеки. 

Союзники Організації роблять внесок у політичну 

вмотивованість її діяльності далеко поза межами 

Євроатлантичного регіону, тому надійні партнерські 

відносини є настільки ж важливими для НАТО, як 

найсучасніша військова техніка і підрозділи швидкого 

реагування. Вони становлять частину основної діяльності 

Альянсу. 

Яскравим прикладом можуть слугувати Міжнародні 

сили сприяння безпеці (МССБ) в Афганістані, створені під 

егідою НАТО. Нараховуючи 22 країни-учасниці на піковій 

стадії військових операцій, вони є однією з найбільших 

коаліцій у новітній історії, у яку зробили доволі значний 

внесок і країни-партнери. Зокрема, підготовка місії – 

операція «Рішуча підтримка» – призначена для навчання, 

консультацій і допомоги афганським силам безпеки після 

завершення місії МССБ наприкінці 2014 року [8]. 

Присутність підрозділів НАТО в Афганістані 

перейшла на стадію згортання, але проблеми в галузі 

безпеки залишаються реальними. Піратство, 

розповсюдження ракетної зброї і кібератаки мають 

транскордонний характер і негативно впливають як на 

держави-члени Альянсу, так і на його партнерів. Для 

дієвого розв’язання цих проблем НАТО і її союзники 

повинні бути готовими до дій поза географічними межами 

блоку. З огляду на це необхідно продовжити зміцнення 

мережі безпекових партнерств. 

Ідеться не про розширення впливу НАТО на інші 

регіони світу чи взяття на себе відповідальності за його 
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долю – ідеться про розуміння керівництвом Альянсу 

ситуації у світі, підтримання зв’язків на глобальному рівні і 

забезпечення спроможності діяти в будь-якій точці земної 

кулі. У цьому сенсі досі існують значні можливості для 

зміцнення НАТО. 

По-перше, слід посилити політичні консультації з 

країнами-партнерами НАТО завдяки збільшенню їхньої 

частоти і зосередженню уваги на конкретних питаннях із 

загальним інтересом. 

По-друге, тісніше співпрацювати з партнерами 

НАТО, спираючись на спільний досвід у проведенні 

військових операцій і реформ в оборонній сфері. 

Наприклад, можливість посилити співпрацю у військовій 

підготовці, відповідних освітніх програмах і навчаннях для 

забезпечення готовності і здатності впоратися з 

непередбачуваними ситуаціями майбутнього. Саме це є 

метою Ініціативи об’єднаних сил та інших програм 

професійної військової підготовки, які розробляються в 

межах Альянсу [7]. 

Простір для співпраці НАТО і її країн-партнерів 

існує також у галузі програм розбудови військового 

потенціалу. За допомогою Ініціативи інтелектуальної 

оборони НАТО заохочує союзників поєднувати зусилля 

для забезпечення наявності вкрай необхідних засобів 

навіть за умов урізання фінансування, серед яких слід 

згадати розвідувальні дані, супутникове спостереження, 

безпілотні літальні апарати, стратегічні перевезення 

військових вантажів і літаки для дозаправки в повітрі. 

Співпраця з країнами-партнерами у формуванні такого 

потенціалу вже розгорнута – зокрема, у програмі 

стратегічних перевезень С17. Існують можливості для 

подальших дій, які принесуть вигоди як членам Альянсу, 

так і його союзникам, які долучаться до подібних проектів 

й обмінюватимуться здобутим досвідом. Це дасть змогу 

максимально ефективно використовувати обмежені 
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ресурси для досягнення найвищого ступеня 

обороноздатності [5].  

Разом із розширенням предметного поля співпраці, 

НАТО також повинна бути готовою збільшити коло країн, 

з якими проводить діалог. Зокрема, Генеральний секретар 

НАТО Андерс Фог Расмуссен здійснив візит до Південної 

Кореї. Крім того, відвідав Японію й Австралію, де було 

укладено важливі договори. Такі країни, як Китай та Індія 

теж відіграють важливу роль на світовій арені. 

Активізуючи діалог із цими державами, НАТО зможе 

краще розуміти безпекові інтереси одне одного і закласти 

основу для практичної взаємовигідної співпраці [11]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій на цю 

тему засвідчує зацікавленість аналітиків і дослідників у 

питаннях, пов’язаних із розвитком кооперативної безпеки 

НАТО, а також співпраця з партнерами НАТО, спираючись 

на спільний досвід у проведенні військових операцій і 

реформ в оборонній сфері. Зокрема, ці та низку інших 

питань досліджували Б. Бузан, Л. Хансон, К. Девіс, Дж. 

Олсен, А.М. Матіісен, Е. Адлер. 

Формулювання мети статті. Основна мета статті 

полягає в дослідженні основних політичних моделей, які 

претендують на формування курсу НАТО; принципу 

кооперативної безпеки як одного з головних визначальних 

рис НАТО; зосереджується увага на питаннях, пов’язаних 

із розвитком кооперативної безпеки, а також оцінюється 

ґрунтовність зусиль Організації у здобутті глобального 

статусу та більшої політичної згуртованості. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 

повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів. На зустрічі лідерів держав-членів НАТО в 

Лондоні 5–6 липня 1990 року було ухвалено рішення, що 

Альянс «протягне руку дружби» колишнім ворогам у 

Центрально-Східній Європі і Радянському Союзу 

(Декларація НАТО щодо трансформованого 
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Північноатлантичного альянсу, ухвалена на Лондонському 

саміті). Немає сумніву в тому, що очільники держав добре 

усвідомлювали сміливість формулювання Лондонської 

декларації і вбачали у своєму рішенні засіб породження 

змін у новому безпековому середовищі, що виникло після 

«холодної війни» [2]. Незважаючи на це, мало хто міг 

уявити, що двадцять років потому мережа партнерів 

Альянсу набуде такого розмаху або що принцип 

кооперативної безпеки стане однією з головних 

визначальних рис НАТО. Простежуючи роль Лондонської 

декларації від минулого до сьогодення, її можна вважати 

початком динамічної та дедалі активнішої програми 

партнерства, яка призвела до збільшення кількості членів 

Альянсу до 29 держав і створення широкої багаторівневої 

мережі співробітництва. Кульмінацією цього процесу стала 

Стратегічна концепція, погоджена в листопаді 2010 року в 

Лісабоні, яка підняла принцип кооперативної безпеки на 

рівень ключових завдань НАТО разом із колективною 

безпекою і врегулюванням кризових ситуацій і підготувала 

Альянс до ухвалення в квітні 2011 року документа щодо 

політики партнерства під назвою «Активна участь у 

кооперативній безпеці: шлях до більш дієвої та гнучкої 

політики партнерства» [1]. 

Незважаючи на те, що рішення, ухвалене в Лондоні, 

виявилося важливим, було б помилкою вважати, що нова 

партнерська політика НАТО може розглядатися лише як 

продовження процесу, що розпочався в червні 1990 року. 

Протягом усього свого існування розвиток мережі 

партнерств Альянсу був відповіддю на умови 

міжнародного середовища, а також на напруженість і різні 

точки зору всередині блоку, хоча врешті-решт даний 

політичний механізм продемонстрував підтримку 

зовнішньополітичних цілей і стратегічних планів 

Сполучених Штатів з боку європейських країн. Нова 

політика партнерства НАТО не є винятком із цієї 



 

172 

  

закономірності і відображає значні зміни як у 

зовнішньополітичних цілях, так і в міжнародній безпековій 

кон’юнктурі. Тоді як партнерська політика НАТО під час 

панування ліберальних поглядів на світову політику в 

1990-х роках формувалася під впливом ейфористичної віри 

в перемогу Заходу в «холодній війні», то на початку 

третього тисячоліття вона характеризувалась акцентом 

адміністрації Дж. Буша-молодшого на т. зв. «коаліціях 

згодних» і розгляданні партнерства як способу вираження 

підтримки суперечливої політики Білого дому [2].. 

Поточна політика партнерства за часів президенства 

Б. Обами докорінно відрізняється, оскільки, з одного боку, 

її можна вважати спробою поновити обґрунтованість 

американського лідерства в ліберальному світовому 

порядку, а з другого – як намагання використати механізм 

партнерства як засіб – серед них геополітичний – для 

підтримання істотних рис ліберального світу. Сюди ж слід 

віднести прагнення змінити його устрій так, щоб він став 

прийнятнішим для тих країн, що розвиваються, які не 

поділяють ліберальних цінностей, що лежать в його основі. 

У зв’язку з цим механізм партнерства і співпраці можна 

розглядати як головну ланку американських 

зовнішньополітичних пріоритетів. Зміст цього твердження 

ілюструється словами колишнього державного секретаря 

Гілларі Клінтон, яка 2009 року сказала, що цей політичний 

засіб «відображає сучасний світ, а не його минуле», світ, у 

якому США «домінуватимуть, стимулюючи ширшу 

співпрацю між ширшим колом акторів і знижуючи рівень 

протистояння, схиляючи шальку терезів від 

багатополярного до багатостороннього партнерського 

світу» [12]. Наводиться також твердження, що новий 

формат політики партнерства НАТО й акцент на концепції 

кооперативної безпеки слід розглядати саме в контексті 

американських стратегічних ідеалів. 
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Останніми роками Організація 

Північноатлантичного договору мала нагоду для 

внутрішньої перебудови та оновлення своїх керівних 

принципів, які стануть підсумком широкомасштабного та 

значною мірою грубого втручання у внутрішні справи 

Афганістану під час її воєнної місії. Ключовими аспектами 

цієї можливості є кооперативна безпека та партнерство, 

оскільки вони дають простір для застосування 

дипломатичних засобів і розбудови мирної співпраці і 

значно відрізняються від експедиційних операцій, які 

вимагають великих ресурсних витрат [10]. 

Однак, незважаючи на наявність політичної волі 

просуватись у зазначеному напрямку, Альянсу буде важко 

досягти цієї мети. Окремі такі питання, як партнерство, 

тісно пов’язані з іншими аспектами діяльності НАТО, що 

відображає складні геополітичні реалії організації. Деякі 

учасники союзу продовжать віддавати перевагу 

проведенню операцій та оперативному потенціалу – 

принаймні тому, що, на їхню думку, саме в цьому полягає 

політика стримування НАТО та її політичний авторитет. 

Жодному питанню не буде відводитися керівна роль, а 

тому для повної реалізації стратегій партнерства та 

колективної безпеки останні слід розглядати в межах 

оновленої версії «атлантичної солідарності». 

Питання кооперативної безпеки та партнерства 

аналізуються через призму Стратегічної концепції НАТО 

2010 року. Прослідковано і представлено найдискусійніші 

проблеми щодо трьох головних опор документа відповідно 

до порядку їх викладу в ньому: колективної оборони, 

урегулювання кризових ситуацій і кооперативної безпеки 

[7].  

Географічна сфера дія статті 5 

Північноатлантичного договору колись була предметом 

дискусій. Прихильники зміни її змісту аргументували, 

якщо НАТО не вийде за прописані в договорі просторові 
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межі, то її діяльність втратить практичну цінність. 1999 

року, коли Стратегічну концепцію 1991 року було 

переглянуто, члени Альянсу домовилися про незначне 

розширення географічного охоплення, зосередивши при 

цьому головну увагу на Євроатлантичному регіоні [7]. 

Після початку війни в Афганістані сформувалася 

думка, що будь-які просторові обмеження діяльності 

НАТО зняті і проблема остаточно розв’язана. Оскільки 

осередки Аль-Каїди, яка здійснила напад на Сполучені 

Штати, в основному розташовувалися на території 

Афганістану, а також з огляду на те, що 12 вересня 2001 

року в НАТО не послалися на статтю 5, не існувало жодної 

причини дотримуватися старого «євроатлантичного» 

районування дії цього положення. Звідси стає зрозумілою 

логіка Стратегічної концепції 2010 року, яка не вказує, 

який саме географічний простір охоплюється статтею 5. 

Проте Афганістан не підпадає під її дію. У вересні 2001 

року Сполучені Штати відмовилися дати їй чітке 

визначення, а тому мандат НАТО в Афганістані був лише 

мандатом на підтримання стабільності, а не колективної 

безпеки [8]. Ситуація в країні порушує питання про те, 

коли і як військова присутність НАТО – яка, судячи з 

усього, заснована на статті 5, – переросте в кризове явище. 

Подібна ситуація зустрічалась і раніше – 2011 року, у Лівії, 

де під егідою Альянсу було проведено операцію 

«Об’єднаний захисник». 

Такі дискусії всередині НАТО викликали інтерес до 

зв’язку статті 5 зі статтею 4, яка передбачає, що за 

наявності зовнішньої загрози кожен союзник може 

звернутися із проханням про проведення консультацій. 

Дане положення може виступати або як вихідний пункт 

для статті 5, або засіб, за допомогою якого Альянс може 

займатися безпековою проблематикою, яка не стосується 

захисту його території. Ті союзники, які розглядають 

діяльність НАТО здебільшого через призму статті 5, 
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хочуть перекрити шляхи для застосування механізму 

консультацій, оскільки вони применшують значимість 

цього положення [1]. Немає потреби проводити 

консультації з усіх безпекових проблем – це стосується 

лише тих із них, що несуть потенційну загрозу 

територіальній цілісності. Однак із такою точкою зору 

погоджуються не всі члени Альянсу. Прагнучи оновлення 

блоку та збільшення можливостей для втручання, вони 

виступають за якомога більше розширення застосування 

цього механізму. 

Дискусії тривають, але на першому етапі 

прихильникам проактивної позиції вдалося здобути 

перевагу: згідно зі Стратегічною концепцією НАТО 2010 

року, проведення консультацій на регулярній основі на всіх 

стадіях кризової ситуації буде «розширено та 

інтенсифіковано» [1]. Однак опоненти такої позиції зуміли 

вплинути на становище, оскільки так звана «Олбрайтська 

доповідь» від травня 2010 року – документ, який був 

опублікований до концепції – закликає до «більш творчого 

та постійного застосування» консультацій без «очікування 

на появу неминучої загрози згідно зі статтею 5». Саме в 

такому напрямку було викладено компромісне 

формулювання Стратегічної концепції, але слід також 

згадати деякі інші особливості [7]. 

Прихильники проактивної позиції також 

зазначають, що стаття 4 є надзручною для середовища з 

визначальною роллю неконвенційних загроз, а в 

Стратегічній концепції ми стаємо свідками акцентування 

уваги саме на останніх. Це, своєю чергою, говорить про 

розширення концептуального бачення Альянсу. Однак у 

тексті документа міститься контрположення, згідно з яким 

посилання на зобов’язання за статтею 5 можливе лише 

тоді, коли «основоположні підвалини безпеки» союзників 

перебувають під загрозою. Це означає, що для задіяння 

положення необхідно більше однієї кібератаки. Тим не 
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менш, НАТО взяла на озброєння динамічніший підхід до 

розуміння зовнішнього середовища та статті 4 і таким 

чином послабила зв’язок між двома положеннями. 

Можливість застосування механізму консультацій була 

підвищена, а простір для статті 5 був звужений (чи 

залишився незмінно високим) [13]. 

Зі змісту Стратегічної концепції випливає, що 

НАТО починає дотримуватися більш динамічної та гнучкої 

політики щодо другого виміру, який буде розглянуто 

нижче, – урегулювання кризових ситуацій. У згаданому 

документі відображено кілька ініціатив, які можуть 

послугувати засобом вибудовування потенційної 

спроможності Альянсу в цій галузі діяльності. Серед них 

слід згадати розширення можливостей «моніторингу та 

аналізу» міжнародного середовища, організацію 

«відповідного інструментарію для урегулювання 

громадянських криз із помірним втручанням», 

спроможність «готувати місцеві підрозділи в кризових 

районах», а також «пошук цивільних фахівців із держав-

учасниць і їхня підготовка до швидкого реагування». Ці 

ініціативи здебільшого стосуються організаційних 

аспектів, однак мають вагомий вплив на політичний 

складник, оскільки передбачають діяльність НАТО в 

умовах складних і  непередбачуваних обставин, які не 

обмежуються лише типовими збройними конфліктами [1].  

Тим не менш, у випадку врегулювання кризових 

ситуацій спостерігається більша схильність до 

компромісів, ніж у питанні колективної оборони. Це 

спричинено насамперед тим, що управлінський потенціал 

Альянсу буде «помірним». Мається на увазі, що 

передбачається поділ праці з такими цивільними 

організаціями, як ООН чи ЄС. На додачу, підготовка 

місцевих підрозділів не прирівнюється до 

повномасштабної реформи безпекового сектору, що знову 

ж таки інституційно обмежує НАТО: поки Альянс 
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здійснюватиме підготовку кадрів, ООН і ЄС 

проводитимуть управлінську роботу, розвиватимуть і 

реформуватимуть судову систему. Нарешті, роль НАТО в 

підготовці цивільних спеціалістів повністю побудована на 

добровільній основі, оскільки тут союзникам удалося 

досягти згоди [10; 11]. 

Отже, компроміс полягає в розширенні діяльності 

Альянсу, однак більшою мірою як військового актора. Така 

позиція є доволі хиткою, оскільки вона не є прийнятною ні 

для Сполучених Штатів, ні для Франції: якщо перші 

прагнули повної реалізації потенціалу блоку, то друга 

виступала за якомога більше його обмеження. У дійсності 

розбіжності між цими державами пояснюють повну 

нездатність НАТО з’ясувати питання врегулювання 

кризових ситуацій протягом 2004–2010 років. Компроміс у 

межах блоку необхідно підкріпити на практиці, однак слід 

пам’ятати, що ні інтервенція 2011 року в Лівії, ні 

втручання Франції в Малі 2013 року не призвели до 

створення цивільних і військових інститутів для 

поліпшення становища в кризових регіонах. Наступної 

місії в Лівії не відбулось, а у випадку з Малі даною 

проблематикою займаються ООН і Європейський Союз. 

НАТО ж залишається осторонь [5; 10; 6]. 

Що стосується питання кооперативної безпеки та 

партнерства, НАТО передбачає створити «розгалужену 

мережу партнерських відносин з країнами та організаціями 

в усьому світі» і, відповідно, пристосувала свою політику 

партнерства до цього завдання. Переглянутий варіант 

курсу, погоджений у квітні 2011 року в Берліні, створює 

набір засобів, який переважно пов’язаний із внутрішнім 

управлінням, а також дві рамкові програми – для 

прийняття оперативних рішень і консультацій з політичних 

питань. Поява останньої – Військово-політичного 

механізму (ВПМ) – спричинена вимогами країн-партнерів 

щодо інституційного оформлення консультаційного 
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процесу в межах Міжнародних сил сприяння безпеці, 

згідно з якими всі оперативні питання мають розглядатись 

у партнерському форматі – без їхнього попереднього 

обговорення в самому Альянсі, як це було раніше. 

Держави-члени НАТО погодилися на такий крок, тим 

самим посилюючи інституційну спроможність блоку з 

точки зору засобу формування коаліцій [3; 12]. 

Заключний етап питань партнерства стосується 

консультацій із загальних політичних питань, які, 

відповідно, лежать поза межами оперативної діяльності 

Альянсу. У цій дискусії виокремилися дві позиції: перша 

полягала в збереженні наявних регіональних майданчиків 

для партнерства (ідеться про Раду євроатлантичного 

партнерства, Середземноморський діалог і Стамбульську 

ініціативу співпраці) і проведенні більшості консультацій у 

даному форматі; друга позиція зводилася до зниження ролі 

або й повної ліквідації цих механізмів на користь 

двосторонніх консультацій із будь-якою країною-

партнером щодо будь-якого питання. Перша позиція була 

суто геополітичним підходом у тому розумінні, що вона 

заснована на організації «геополітичних» підходів до 

європейського простору та їхньому ув’язуванні до 

структури НАТО. Друга теж характеризувалася певним 

ступенем геополітичності, однак вписувалась у глобальну 

модель, за допомогою якої Альянс прагнув поліпшити 

свою здатність структурувати політичні відносини на 

євразійській шаховій дошці. У вищезгаданій Олбрайтській 

доповіді було зроблено вибір на користь другого вектора з 

огляду на громіздкість регіональних форумів. Замість того, 

щоб обмежувати партнерство з країнами поза Альянсом 

регулярними формальними зустрічами великого масштабу, 

слід орієнтуватися на інтереси партнерів. Це, своєю 

чергою, дозволить додати політиці гнучкості та 

можливості пристосовуватися до мінливих умов [11]. 
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Саме гнучкість посідає ключове місце в поточному 

напрямі діяльності НАТО. Політичний курс блоку за 

формулою «29+n» не знає жодних географічних обмежень. 

Тим не менш, він накладається на старий механізм 

партнерства, регіональні форуми, щодо яких у межах 

Альянсу ще не вироблено єдиної позиції. Крім того, навіть 

якщо гнучкість буде закріплена на інституційному рівні, 

вона може зіштовхнутися зі значними перешкодами через 

політичні розбіжності: перед НАТО досі стоїть завдання 

зняти вето Туреччини щодо питань партнерства з Ізраїлем, 

а також невдалої спроби зняти блокаду сектору Газа 

турецьким флотом 2010 року. Завдяки тому, що НАТО 

пішла на поступки Стамбулу і розмістила на його прохання 

ракети «Патріот» на території країни у відповідь на 

початок громадянської війни в Сирії, вдалося досягти 

певних успіхів, але це не позбавляє механізм партнерства 

підводних каменів [5]. 

Висновки з даного дослідження і перспективи 

подальших розвідок з цього напрямку. Стратегічні 

альтернативи участі Альянсу в міжнародних процесах є 

зразковими моделями, які логічно виводяться зі складних 

формулювань Стратегічної концепції. Кожна з цих моделей 

є теоретичним зразком для НАТО, причому, кожна з них 

користується політичною підтримкою і впливає на порядок 

денний всієї Організації. Отже, зразкові моделі не втілені в 

життя, а є лише загальним уявленням про мету і рушійною 

силою діяльності блоку. Саме завдяки логічному 

виокремленню цих теоретичних зразків ми можемо 

зрозуміти найфундаментальніші мотиви функціонування 

Альянсу. 

При аналізі практики НАТО та Стратегічної 

концепції можна виділити дві моделі під умовними 

назвами «швидке глобальне реагування» та «регіональний 

бастіон». Перша передбачає продовження глобалізації 

географічного простору та стирання меж між окремими 
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регіонами. Друга заснована на припущенні про збереження 

значення географічного фактора в цілому та важливості 

Північноатлантичного регіону зокрема [1]. 

Згідно з моделлю «швидкого глобального 

реагування» передбачається необхідність долучення НАТО 

до розв’язання кожної проблеми, що пов’язана з 

глобальною безпекою й обороною [1]. З огляду на те, що ці 

питання мають власну специфіку в кожному конкретному 

випадку і що різні актори залучені до різних питань, 

головне завдання Альянсу полягає у швидкому реагуванні. 

Зазвичай організації займаються обмеженим колом 

проблем, а їхня діяльність обмежується правилами 

процедури, проте це не заважає вбудовуванню такого 

механізму в структуру НАТО: зобов’язання щодо 

колективної оборони в межах Альянсу (згідно зі статтею 5) 

можна переорієнтувати на неконвенційні загрози; НАТО 

може дати зелене світло для нових типів цивільно-

військової взаємодії; Альянс може вибудувати гнучкий 

механізм політичних консультацій [7]. 

Модель «регіонального бастіону» передбачає, що 

Організація зосереджуватиметься на окремих безпекових 

потребах Північноатлантичного регіону, тобто на 

територіальному вимірі безпеки та впливі сусідніх регіонів 

[7]. Звідси випливає структурне оформлення Альянсу: 

НАТО може віддавати перевагу колективній підготовці до 

непередбачуваних подій військового характеру в 

Євроатлантичному регіоні, що також передбачає 

включення експедиційних операцій до структури 

колективного командування; НАТО може залишати 

простір для цивільно-військової взаємодії, але має 

розробити шляхи та засоби збереження своєї військової 

компетенції; Альянс може прив’язати політику партнерства 

до чітко структурованого географічного простору. 

Ці зразкові моделі змагаються за контроль за 

внутрішніми аспектами діяльності НАТО, хоча і в 
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непростий спосіб. Суть питання полягає не просто у 

формуванні двох таборів союзників на основі вибору тієї 

чи іншої моделі. Обидва теоретичні бачення можуть 

здобути підтримку всіх країн-членів, але різною мірою. 

Тим не менш, спостерігається тенденція до 

переважання «швидкого глобального реагування». До 

цього призводять кілька чинників, серед яких тривале 

випробування Альянсу на міцність у вигляді сухопутної 

війни (чи місії зі стабілізації в грубій формі) в Афганістані, 

яка вимагала значної швидкості у військово-політичному 

реагуванні [4; 8]. Ще одним фактором є невпинне 

зростання ролі Китаю та інших азійських країн, які 

набирають ваги у двосторонній дипломатії НАТО в таких 

регіонах, як Афганістан і Африка, і змагання яких за 

гегемонію в Азії може значно вплинути на безпеку держав-

членів Альянсу [11]. Крім того, негативним аспектом 

глобалізації є збільшення вразливості перед 

революційними технологіями (ракетами, кібератаками 

тощо) та ідеологіями (терористичними рухами тощо). 

Очевидно, що Сполучені Штати як лідер Організації та 

наддержава отримали б вигоду від впливового 

атлантичного блоку, який здатен вести гнучку політику. 

Проте тенденція не обов’язково визначає хід 

майбутнього. Закінчення операції в Афганістані 

ознаменувало зосередження на безпосередній географічній 

зоні Альянсу; Росія продовжує викликати занепокоєність, 

передусім для тих держав-членів блоку, які розташовані 

поблизу її кордонів, а події «арабської весни» та 

регіональна нестабільність, до якої вона призвела 

(подекуди, як у Сирії, до повномасштабної громадянської 

війни), говорять про важливість забезпечення безпеки 

географічного осередку НАТО та збереження географічних 

підходів Організації [5]. 

Головним випробуванням для держав-членів 

Альянсу в цілому є досягнення балансу між розглянутими 
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моделями. Не слід будувати політику, виходячи з 

міркувань, що одній із них можна просто віддати перевагу. 

Натомість, союзникам слід забезпечити співіснування 

стратегічних поглядів і, як буде показано нижче, 

переглянути поточні тенденції і зосередити більшу увагу 

на моделі «регіонального бастіону». 

Шукаючи шляхи для поглиблення та розширення 

мережі безпекових партнерств НАТО, не можна нехтувати 

іншими зобов’язаннями. У новій Стратегічній концепції 

Альянсу чітко вказано, що, на додачу до кооперативної 

безпеки, серед ключових завдань НАТО залишаються як 

колективна безпека, так і врегулювання кризових ситуацій. 

Для успішного розв’язання сучасних безпекових 

викликів глобального рівня Альянс повинен діяти в будь-

якому регіоні, де безпека його учасників поставлена на 

карту, – у Європі, Євроатлантичному регіоні і поза їхніми 

межами. Механізм партнерства є і залишатиметься 

важливим у цій справі. 
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Sudak I.I. NATO cooperative security strategy. The 

study identifies the main political models that claim the 

formation of the course of NATO. The focus is on issues related 

to the development of cooperative security, and the 

effectiveness of the Organization's efforts to achieve global 

status and greater political cohesion is assessed. 

         The key role of NATO partner countries in achieving the 

Alliance's strategic objectives which contributes to the political 

motivation of the Organization far beyond the Euro-Atlantic 

area is analyzed. Significant opportunities for strengthening 

NATO have been noted, in particular: strengthening political 

consultations with NATO partner countries through increasing 

their frequency and focusing on specific issues of common 

interest; closer cooperation with NATO partners, based on 

shared experience in conducting military operations and 

defense reforms; the opportunity to strengthen cooperation in 

military training, relevant educational programs and exercises 

to ensure readiness and ability to cope with unpredictable 

situations in the future. This is the purpose of the Unified 

Forces Initiative and other programs of professional military 

training that are developed within the Alliance.  

          The field for cooperation between NATO and its partner 

countries also exists in the sphere of military potential 

development programs. Along with the expansion of the subject 

of cooperation, NATO must also be prepared to increase the 

range of countries with which the dialogue is conducted. Such 

countries as China and India, Japan, Australia, South Korea, 
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etc. play an important role in the global arena. By activating a 

dialogue with these states, NATO will be able to better 

understand the security interests of each other and lay the 

groundwork for practical mutually beneficial cooperation. The 

Alliance's network of partners has grown to such an extent that 

the principle of cooperative security has become one of the 

main defining features of NATO. The strategic concept agreed 

in Lisbon in November 2010 has raised the principle of 

cooperative security to the level of NATO's core tasks, together 

with collective security and crisis management. Throughout its 

existence, the development of the Alliance's network of 

partnerships has been a response to the conditions of the 

international environment, as well as to the tensions and 

different points of view within the bloc; although in the end this 

political mechanism demonstrated the support of the foreign 

policy goals and strategic plans of the United States by 

European countries. 

Keywords: NATO, strategic concepts, security concepts, 

cooperative security, collective security, crisis management. 

 

Судак И.И. Стратегия кооперативной 

безопасности НАТО. В исследовании определяются 

основные политические модели, которые претендуют на 

формирование курса НАТО. Концентрируется внимание на 

вопросах, связанных с развитием кооперативной 

безопасности, а также оценивается основательность 

усилий Организации в получении глобального статуса и 

большей политической сплоченности. 

Проанализировано определяющую роль стран-

партнеров НАТО в достижениях стратегических целей 

Альянса, которые делают вклад в политическую 

мотивированность деятельности Организации далеко за 

пределами евроатлантического региона. Прослежены 

значительные возможности для укрепления НАТО, в 

частности: усиление политических консультаций с 
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партнерами НАТО благодаря увеличению их частоты и 

сосредоточению внимания на конкретных вопросах с 

общим интересом; тесное сотрудничество с партнерами 

НАТО, опираясь на общий опыт в проведении военных 

операций и реформ в оборонной сфере; возможность 

усилить сотрудничество в военной подготовке, 

соответствующих образовательных программах и учениях 

для обеспечения готовности и способности справиться с 

непредсказуемыми ситуациями будущего. Именно это 

является целью Инициативы объединенных сил и других 

программ профессиональной военной подготовки, которые 

разрабатываются в рамках Альянса.  

Ключевые слова: НАТО, стратегические 

концепции, концепции безопасности, кооперативная 

безопасность, коллективная безопасность, урегулирование 

кризисных ситуаций. 
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ  

ІНСТИТУТУ НЕШТАТНИХ (ПОЧЕСНИХ) 

КОНСУЛІВ 

 

У статті розглядаються міжнародно-правові 

аспекти функціонування інституту нештатних (почесних) 

консулів. Аналізується природа та тенденції розвитку 

інституту почесних консулів, як особливого соціально-

правового механізму. Характеризуються основні 

інструменти й засоби його діяльності, які полягають у 

захисті громадян у тому регіоні країни, де немає штатної 

консульської установи, але є потреба підтримувати та 

розвивати двосторонні міжнародні відносини. 

Розкривається поняття «почесний консул» та його 

закріплення в національному законодавстві України й у 

Віденській конвенції про консульські відносини; виконаний 

аналіз норм національного законодавства на їх 

відповідність міжнародним нормам. 

Акцентовано увагу на тому, що в даний час при 

призначенні почесних консулів законодавство ряду країн 

віддає перевагу громадянам своєї держави, які живуть за 

кордоном. При відсутності таких на цей пост може бути 

призначений місцевий житель держави перебування, що 

відображено в законодавстві ряду  країн. Дана обставина 

пов'язана з тим, що функції консула носять політичний 

характер, оскільки їх здійснення походить від імені 

акредитуючої держави. Почесний консул перебуває під 

контролем як дипломатичного представництва, так і 

штатного консульства держави перебування.  
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Ключові слова: консул, почесний консул, 

консульська діяльність, консульська служба, захист 

громадян, конвенція. 

 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими та практичними 

завданнями. Постановка проблеми зумовлена насамперед 

тим, що процеси глобалізації, які мають місце нині 

приводять до розширення відносин між державами, 

юридичними особами та громадянами різних країн у 

найрізноманітніших сферах суспільного життя, науки, 

економіки, торгівлі, культури. Норми інституту почесних 

консулів за своїм призначенням є засобами встановлення, 

підтримки і зміцнення широких політичних, економічних, 

культурних відносин між державами, заснованих на повазі 

суверенітету, невтручання у внутрішні справи один одного 

і взаємній вигоді.  

Специфіка інституту почесних консулів полягає в 

тому, що, регулюючи офіційну діяльність суб'єктів 

міжнародного права, він виражається і в нормах 

внутрішнього права. Аналіз даного інституту і 

консульського права взагалі вимагає розгляду певної 

сукупності норм міжнародного права і норм 

внутрішньодержавного права, що регулюють діяльність 

консульських служб.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Враховуючи те, що нині в літературі немає комплексних 

досліджень пов’язаних із вивченням питання інституту 

нештатних (почесних) консулів, у статті були використані 

праці найвідоміших радянських, українських і зарубіжних 

учених, юристів, які займаються проблемами 

міжнародного права, зокрема консульського. Значну роль 

при написанні даної статті відіграли наукові роботи таких 

радянських, українських та зарубіжних вчених, як 

Сандровський К.К., Блищенко І.П., Кривчикова Є.С., 
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Гуменюк Б.І., Пронюк Н.В., Репецький В.М., Тимченко 

Л.Д., Торкунов А.В., Торшина О.М., Фельтхем Р.Дж. 

Джерельну базу статті становлять міжнародно-

правові угоди, що діють у сфері консульських відносин, 

внутрішні нормативні акти з консульських питань України 

і низки інших держав. 

Формулювання мети статті. Метою статті є 

визначення місця і ролі інституту почесних консулів на 

сучасному етапі, аналіз основних напрямків і проблем у 

діяльності почесних консулів у світлі національного 

законодавства і міжнародних угод щодо консульського 

права. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 

повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів. Однією з характерних рис XXI століття є 

зростаючий інтерес населення до питань зовнішньої 

політики та дипломатії. В умовах стрімкої глобалізації 

нашого повсякденного життя консульська служба набуває 

надважливого значення, тому що вона обслуговує весь 

широкий спектр зв'язків з різними державами. Нині 

консульські відносини та консульська служба посідають 

важливе місце в житті громадян усіх держав. В основі 

діяльності консульської служби лежать норми 

консульського права, які до середини XX століття 

сформувалися як самостійна галузь міжнародного 

публічного права [11]. 

Якщо ми звернемося до історії питання, то місцем 

зародження консульського інституту є Антична Греція і 

Древній Рим. В Античній Греції іноземці, будучи 

безправними, для захисту власних інтересів почали 

звертатися за заступництвом до знатних громадянам – 

проксенів, які добровільно брали на себе обов'язок 

піклуватися про них і захищати їх. Таким чином і 

формувалася практика надання покровительства іноземцям 

з боку знатних жителів. Від самого початку своєї 
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діяльності проксени користувались особливою повагою та 

авторитетом і мали низку пільг і переваг перед іншими 

громадянами. Зокрема, проксен мав право розміщувати на 

дверях свого будинку герб держави або міста, яке він 

представляв; мав доступ на засідання народних зборів; він 

міг набувати і володіти нерухомим майном і користувався 

спеціальною печаткою з гербом акредитуючої держави чи 

міста. Одним з важливих переваг проксенів було 

звільнення від деяких зборів і податків; також він мав 

право на першочерговий розгляд справ у судах [15, с. 112]. 

Інститут консулів (у сучасному розумінні) виник 

наприкінці II – початку XII століття. Головною метою 

консулів був захист інтересів європейських купців у 

східних країнах. Свого подальшого поширення 

консульська діяльність набувала в міру розвитку торгівлі 

між європейськими країнами. Прикладом консульської 

діяльності в середні століття є врегулювання відносин 

Європи з азійськими та африканськими країнами, які часто 

встановлювалися за допомогою сили. «Почин зносин з 

різними азіатськими і африканськими державами завжди 

брали на себе європейські держави. Вони навіть силою 

зброї примушували... їх відкрити свої міста для європейців 

і потім наполегливо домагалися, щоб ті погодилися терпіти 

при собі призначених або постійних резидентів» [5, с. 9]. 

На Русі процес зародження консульств відбувався 

повільніше. Перших іноземних консулів почали приймати 

в VI столітті. В 1554 р. перший російський цар Іван 

Грозний в особливій грамоті, жалуваній англійському 

Товариству торгівлі з Росією, надав право мати консула, 

наділеного владою судити і карати своїх співвітчизників. 

Уже в ІІ-й половині XVIII століття інститут консулів набув 

рис, які притаманні сучасності.  

Перший Консульський статут Росії був виданий в 

1820 р., де консульські функції дістали розгорнуте 

визначення[19]. Оскільки Консульський статут Російської 
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імперії ґрунтувався на кращих зразках західного 

міжнародного права. Розвиток торгово-економічних і 

військово-політичних зв’язків Росії в середині XIX ст. 

викликав тенденцію, спрямовану на розширення й 

поглиблення консульських функцій, що знайшло 

відображення в Консульському статуті 1858 р. [20]. 

Сутність консульських функцій зводилася до заступництва 

російських підданих, що перебували в консульському 

окрузі, і захисту інтересів своєї держави у сфері торгівлі й 

мореплавання. У статут вносилися зміни в 1887 і 1903 рр. 

Цей документ, який налічував 190 статей діяв аж до 

Жовтневої революції 1917 р. Для того, щоб скласти 

уявлення про масштаби діяльності російської консульської 

служби, слід зазначити, що в  1900 р. інтереси Росії за 

кордоном представляли 117 консульств, з них 29 

генеральних. Крім цього, малося понад 300 позаштатних 

консулів і консульських агентів.  

Консульський статут Росії був скасований 18 

жовтня 1918 року декретом Ради Народних Комісарів, у 

якому містилося 12 статей. Декретом проголошувалась 

організація радянських консульств. В 1921 р. Народний 

комісаріат закордонних справ підготував першу інструкцію 

консулам РРФСР, у 1922 р. – затвердив тариф 

консульських зборів, а протягом наступних трьох років 

видав кілька циркулярів з окремих питань консульської 

діяльності.  

В 1925 р. був підготовлений і представлений на 

затвердження Раді Народних Комісарів СРСР 

Консульський статут СРСР (затверджений 1926 р. 

Президією ЦВК СРСР), який з деякими змінами проіснував 

протягом 50 років [17].  

Новий Консульський статут СРСР був затверджений 

25 червня 1976 року Указом Президії Верховної Ради 

СРСР. Він складався з 9 розділів і 99 статей, у яких 

регламентувались усі питання організації радянської 
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консульської служби та діяльності консулів за кордоном 

[16, с. 343]. У XVIII–XIX ст. майже всі капіталістичні 

держави призначають і приймають консулів двох 

категорій: штатних (consules missi) і нештатних, або 

почесних (consules electi).  

Віденська конвенція про консульські зносини 1963 

р. зазначає, що «існують дві категорії консульських 

посадових осіб, а саме: штатні консульські посадові особи 

та почесні консульські посадові особи» (п. 2 ст. 1 ). Розділ 

ІІІ Віденської конвенції визначає режим, який 

застосовується до почесних консульських посадових осіб і 

консульських установ, що очолюються такими посадовими 

особами (ст. 58–68 ) [3]. 

Штатний консул, як визначає Віденська конвенція 

про консульські зносини, особа, яка перебуває на 

державній службі держави, що її призначає, як звичайно, є 

її громадянином, отримує встановлену заробітну плату, 

виконує всі консульські функції і користується всіма 

консульськими привілеями. Проте незважаючи на широке 

використання інституту консулів, у міжнародному праві 

немає чіткого визначення терміна «консул», зокрема й у 

Віденській конвенції про консульські зносини 1963 р. Вона 

зазначає лише, що консульською посадовою особою є 

будь-яка особа, включаючи главу консульської установи, 

якій доручено в цьому статусі виконання консульських 

функцій [14, с. 131].  

Позаштатний консул призначається з осіб, які 

постійно проживають у державі перебування консульства і 

користуються у ній авторитетом [16, с. 378]. Часто 

почесними консулами є адвокати, бізнесмени, діячі 

культури. Вони можуть бути громадянами держави, яка їх 

визнає, держави перебування або третіх держав. Почесні 

консули не перебувають на державній службі держави, яка 

їх визнає, і не отримують від неї заробітної плати, ним 

виконуються лише найпростіші консульські функції – 
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сприяння торговому судноплавству, допомога громадянам 

своєї держави; особисто він не користується 

консульськими привілеями.  

Зараз у всьому світі налічується понад 10 тис. 

почесних консулів. Інститут почесного консула широко 

використовують скандинавські та латиноамериканські 

країни, у меншій мірі, ним користуються африканські та 

азійські країни. 

Як показує міжнародна практика, із збільшенням і 

розвитком різноманітних зв'язків між державами зростає і 

кількість почесних консулів. У деяких країнах консульська 

служба своїми успіхами зобов'язана в значній мірі 

почесним консулам, оскільки вони становлять у цій службі 

переважну більшість (наприклад, у Данії, Норвегії, 

Нідерландах, Швеції, Бельгії їхня кількість становить 75–

95 % від загальної кількості консулів) [6]. 

Нині нормативними актами України, що визначають 

діяльність почесного консула України, є Консульський 

статут України, затверджений Указом Президента України 

від 2 квітня 1994 року  №127 (127/94) [9], і Положення 

«Про почесних (нештатних) консульських посадових осіб 

іноземних держав в Україні та консульські установи, що 

очолюються такими посадовими особами» від 2007 року 

[12].  

Термін «Почесна консульська посадова особа», 

відповідно до зазначеного положення, означає посадову 

особу, яка очолює консульську установу та виконує окремі 

консульські функції від імені держави, що акредитує, на 

визначеній території України [12]. Можна констатувати, 

що в положенні, як у нормативному акті, що стосується 

консульської служби України, дається визначення поняттю 

«почесний консул», чого не було в Консульському статуті 

1976 р. 

Слід зазначити, що, незважаючи на широке 

використання інституту почесних консулів, у 
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міжнародному праві немає точного визначення терміна 

«почесний консул». Віденська конвенція про консульські 

зносини 1963 р. також не дає конкретного визначення 

«почесний консул». 

Різні держави, що використовують діяльність 

почесних консулів, у своєму законодавстві та в 

міжнародних угодах дають часто найрізноманітніші 

визначення цього поняття. Так, наприклад, згідно з 

Консульським законом Естонської Республіки від 2003 

року зазначається, що почесний консул – це особа, яка 

надає консульські послуги та консульську допомогу в 

межах компетенції, визначеної Міністром закордонних 

справ і який призначається Міністром закордонних справ 

на визначений або невизначений термін. Міністр 

закордонних справ повинен визначити повноваження 

кожного почесного консула окремою директивою [8].  

Законодавство низки країн при призначенні 

почесних консулів віддає перевагу громадянам своєї 

держави, які проживають за кордоном (тобто в державі 

перебування). За відсутності таких на цей пост можуть 

бути призначені громадяни держави перебування. Це 

відображено в консульському законодавстві Бельгії, 

Франції, Греції, Данії, Швейцарії тощо. Інші країни (і таких 

більшість) дотримуються практики призначення почесних 

консулів з кола громадян держави перебування [6]. 

У багатьох двосторонніх консульських конвенціях 

іноземних держав міститься положення, що почесними 

консулами можуть бути, як громадяни країни, що 

призначає або приймає, так і громадяни третіх країн. 

Отже, якщо говорити про громадянство почесного 

консула, то він може бути: 1) громадянином акредитуючої 

держави; 2) громадянином держави перебування; 3) 

громадянином третьої держави. 

Почесні консули поділяються на такі класи: а) 

почесний генеральний консул; б) почесний консул; в) 
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почесний віце-консул, г) почесний консульський агент. Ця 

класифікація повністю відповідає змісту ст. 9 Віденської 

конвенції «класи глав консульських установ» [3]. 

Згідно з українським законодавством почесний 

консул призначається Міністром закордонних справ 

України. При розгляді питання про призначення особи 

почесним консулом враховується його суспільне 

становище, особисті якості та можливість належно 

виконувати консульські функції – такі, у загальному 

вигляді, критерії, що пред'являються до кандидатури на 

посаду почесного консула України. 

У нормативних актах іноземних держав вимоги до 

особистості почесного консула викладені докладніше. 

Наприклад, у законодавстві Данії нештатні генеральні 

консули і консули призначаються королем, а віце-консули 

– міністром закордонних справ. Кандидатури на посаду 

нештатного консула підбирає дипломатичне 

представництво Данії в країні перебування. У коротких 

відомостях на кандидатів у нештатні консули, що 

спрямовуються в міністерство закордонних справ, 

вказуються національність, освіта, займані до цього 

посади, а також чи не є дана особа консульським 

представником інших держав і чи була на консульській 

роботі раніше. У разі, якщо кандидат є комерсантом, 

представництво має з'ясувати рід діяльності фірми, у якій 

він працює, ділові зв'язки фірми з Данією та її економічний 

стан. При призначенні особи на посаду нештатного 

консула до уваги береться знання ним іноземних мов, і 

передусім – національної данської мови. 

В інструкції Міністерства закордонних справ 

Республіки Болгарія від 1999 р. «Про призначення 

почесних (нештатних ) консульських посадових осіб в інші 

держави» йдеться, що розгляд кандидатур і призначення 

почесних (нештатних ) консульських посадових осіб 

необхідно здійснювати з місцевих громадян і в таких 
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районах іноземної держави, у яких дипломатичне чи 

консульське представництво не в змозі ефективно 

забезпечувати захист інтересів своїх громадян, фізичних 

або юридичних осіб, а також у таких районах іноземної 

держави, де не вигідне утримання штатного консула на 

посадовому окладі. Розгляд кандидатури почесної 

посадової особи здійснюється на основі пред'явленої 

Міністру закордонних справ пропозиції від керівника 

дипломатичного або консульського представництва 

Республіки Болгарія в країні яка приймає; до цієї 

пропозиції додаються: а) автобіографічні дані про 

кандидатуру почесної (нештатної) консульської посадової 

особи та її професійна діяльність; б) довідка про 

відсутність судимості; в) відомості про кандидата і його 

лояльне ставлення до Болгарії, про його контакти і зв'язки 

в Болгарії, про його суспільне становище та можливість 

надавати допомогу в здійсненні економічного і 

культурного співробітництва між Болгарією та окремими 

районами країни, що приймає, а також відомості про його 

контакти з представниками болгарської колонії та його 

можливості для її залучення в інтересах Болгарії; г) 

документи, що підтверджують майновий і фінансовий стан 

кандидата, його можливості забезпечувати і підтримувати 

за власний кошт нормальне функціонування консульського 

приміщення площею не менше 500 кв. м; д) інформація про 

основні характеристики консульського округу, населення, 

торгово-економічний потенціал, зв'язки і контакти в 

інтересах Болгарії, міграційний потік громадян Болгарії; е) 

пропозиції, складені від імені кандидата на почесну 

консульську посадову особу, що містять план заходів, ідей 

і перспектив, спрямованих на подальший розвиток 

економічних, торговельних і культурних зв'язків між 

Болгарією і державою яка приймає;          ж) попередню, 

неофіційну думку Міністерства закордонних справ 

приймаючої країни щодо прийняття почесної консульської 
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посадової особи Республіки Болгарія і призначення 

конкретного кандидата; з) відгуки та рекомендації 

впливових політиків, державних діячів, наукових, 

фінансових і культурних діячів приймаючої країни щодо 

висунутої кандидатури. 

На наш погляд, положення Інструкції Республіки 

Болгарії являють інтерес і могли б бути використані в 

консульській практиці України при підборі кандидатів на 

посаду почесного консула. 

Порядок призначення почесного консула України 

дещо відрізняється від порядку призначення голів штатних 

консульських установ України. Після запиту й отримання 

попередньої згоди держави перебування кандидатура 

затверджується Міністром закордонних справ. Укладення 

угоди про відкриття почесного консульства, як такого в 

консульській практиці України не передбачається. При 

призначенні почесний консул отримує патент, що засвідчує 

його повноваження і вказує його повне ім'я, прізвище, 

громадянство, клас, до якого він належить. Почесний 

консул допускається до виконання своїх функцій після 

отримання від Міністерства закордонних справ України 

дозволу (екзекватури) [12]. 

Особа, призначена почесним консулом, має дати 

письмове зобов'язання про те, що вона буде справно 

виконувати доручені консульські функції і не буде 

вимагати за це заробітної плати або іншої винагороди. 

Відповідно до ст. 92 Консульського Статуту України, 

«нештатними (почесними) консулами можуть бути, як 

громадяни України, так і іноземні громадяни з кола осіб, 

які займають певне становище в суспільстві держави 

перебування і мають необхідні особисті якості. Вони не 

повинні бути на державній службі в державі перебування 

або брати активну участь у її політичному житті» [9]. 

Міжнародна практика використання інституту 

почесних консулів свідчить, що більшість розвинених 
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країн Європи й Америки призначають почесних консулів у 

тих державах, де вже існують посольства та консульські 

установи з метою їх підсилення. Водночас зарубіжні країни 

використовують інститут почесних консулів, як перший 

крок до забезпечення своєї дипломатичної або 

консульської присутності в певному регіоні. 

В Україні запроваджено використання діяльності 

почесних консулів в обмеженому обсязі. Це зумовлюється 

кількома чинниками, зокрема: недостатньо розгалуженою 

мережею дипломатичних представництв і консульських 

установ України в деяких регіонах світу; доцільністю 

функціонування почесних консулів під керівництвом 

голови вже існуючого дипломатичного представництва або 

консульської установи України з метою налагодження 

економічних, торговельних та інших зв’язків України з 

державою перебування; фінансовим фактором (оскільки 

діяльність консульської установи України має 

фінансуватися за рахунок почесного консула, включаючи 

роботу обслуговуючого персоналу, обладнання 

приміщення необхідними засобами зв’язку, оргтехнікою, 

меблями та іншим устаткуванням) [7]. 

Слід також зазначити наявність ще одного чинника, 

який зумовлює доцільність призначення почесних консулів 

України. Це – існування країн (або окремих регіонів країн), 

де проживає значна за кількістю українська громада, де 

головними обов'язками почесних консулів України є: а) 

захист у державі перебування інтересів України, громадян 

України, її юридичних осіб у межах, що допускаються 

міжнародним правом; б) сприяння розвитку торговельних, 

економічних, культурних та наукових зв'язків між 

Україною та державою перебування, розвитку дружніх 

відносин між ними іншими шляхами відповідно до 

положень Віденської конвенції про консульські зносини; в) 

з’ясування всіма законними засобами умов і подій у 

торговельному, економічному, культурному та науковому 
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житті держави перебування, повідомлення про них Уряду 

України в особі міністра закордонних справ України, а 

також надання відомостей заінтересованим особам; г) 

надання допомоги та сприяння громадянам України, її 

юридичним особам. 

Серед консульських функцій, що виконуються 

почесними консулами, дуже актуальними стають послуги в 

таких питаннях: а) надання консультаційних послуг у 

питаннях встановлення контактів і розвитку ділового 

співробітництва з партнерами в країні перебування, 

інформування про закони країни перебування у сфері 

економічної діяльності, про правила оформлення 

документів, пов'язаних з такою діяльністю; б) оформлення 

документів для здійснення експортно-імпортних операцій 

(ліцензій, сертифікатів тощо), митних документів, а також 

легалізації їх при потребі; в) оформлення статусу 

перебування в країні, допомогу в отриманні віз, дозволів на 

роботу, виду на проживання; г) сприяння в придбанні або 

продажу рухомої і нерухомої власності, іншого майна, 

найм квартир і приміщень, оформлення необхідних для 

цього документів [18]. 

При цьому, визначаючи обсяг повноважень 

почесних консулів, та чи інша держава в кожному 

окремому випадку виходить із власних інтересів у країні 

перебування почесного консула. 

Згідно з даними Міністерства закордонних справ 

України, за межами нашої держави функціонує 124 

консульські установи України, з них: 85 консульських 

підрозділи дипломатичних представництв України;  29 

генеральних консульств; 9 консульств; 1 консульське 

агентство. Окрім цього, за кордоном у 62 країнах діє 99 

консульських установ, що очолюються почесними 

консулами України [10]. 

Аналізуючи перелік почесних консулів і країн, у 

яких вони здійснюють свою діяльність, можна дійти 
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деяких висновків щодо статусу призначених Міністерством 

закордонних справ почесних консулів і «географії» цих 

призначень. Майже всі почесні консульства очолюються 

іноземними громадянами (деякі установи – іноземними 

громадянами українського походження), які є 

представниками ділових кіл, відомими діячами й 

адвокатами. Аналіз практики призначення Міністерством 

закордонних справ почесних консулів України дає змогу 

простежити розвиток тенденцій, які умовно можна 

згрупувати за такими ознаками: 

- призначення почесних консулів у тих країнах, де 

вже є дипломатичні представництва України, для 

підвищення ефективності діяльності посольств, 

спрямованої на розвиток економічних, торговельних, 

наукових, культурних відносин між Україною та країнами 

перебування почесних консулів як на міждержавному, так і 

на міжрегіональному рівнях; 

- забезпечення дипломатичної присутності України 

завдяки використанню інституту почесних консулів у тих 

країнах, де немає посольства нашої держави. У цьому 

випадку на початковому етапі враховуються як фінансові 

можливості почесних консулів, так і їх зв'язки з урядовими, 

діловими й громадськими колами держави перебування, 

що сприятиме створенню в подальшому умов для 

відкриття дипломатичних представництв і консульських 

установ України, очолюваних кадровими працівниками 

МЗС. 

Слід також зазначити наявність ще одного фактора, 

який обумовлював доцільність призначення почесних 

консулів України – це існування країн (або окремих 

регіонів країн), де проживає численна українська громада 

(Австралія, Ізраїль, Аргентина, Бразилія). 

Діяльність почесних консулів України в Австралії, 

Аргентині, Бразилії, Бельгії, Нідерландах, Люксембурзі, 

Данії та Норвегії в цілому позитивно оцінюється нашими 
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посольствами в цих державах і визнається ними як така, що 

сприяє розвитку двосторонніх відносин цих держав з 

Україною. 

Почесний консул звільняється від своїх обов’язків 

Міністерством закордонних справ України і припиняє 

виконувати свої функції: а) після повідомлення державою, 

що акредитує, Міністерства  закордонних  справ  України  

про  припинення функцій почесного консула; б) після 

анулювання екзекватури; в) після  повідомлення  

Міністерства закордонних справ держави, що акредитує, 

про те, що Міністерство закордонних справ України 

перестало вважати його почесним консулом [12]. 

Висновки з даного дослідження і перспективи 

подальших розвідок з цього напрямку. Останніми 

роками інститут почесного консула отримує широкий 

розвиток у консульській практиці держав і України 

зокрема. Почесний консул здатний надати дієву допомогу 

штатним співробітникам посольств і консульств. 

Найважливіший цей інститут для тих держав, які не мають 

своїх посольств на території тієї чи іншої країни. Почесний 

консул у цьому випадку є в дійсності єдиною сполучною 

ланкою між державою, що направляє, і державою 

перебування. 

Аналізуючи етапи діяльності почесних консулів, 

можна стверджувати що вони свідчать на користь 

практичної доцільності вдаватися до послуг цього 

інституту. Слід зазначити, що важливою запорукою успіху 

роботи почесного консула є ступінь його співпраці з 

відповідною консульською установою за кордоном і 

налагодженості взаєморозуміння між ними. При розгляді 

правового статусу почесного консула можна говорити про 

наявність певної тенденції, спрямованої в цілому на 

зміцнення інституту почесних консулів, на визнання його 

ролі і необхідності, серед іншого і в економічному 

спілкуванні між державами. 
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При аналізі діяльності інституту слід передбачати, 

що він, безумовно, має власні переваги і недоліки, що 

зумовлює питання про доцільність його використання в 

тому чи іншому конкретному випадку. Цілком очевидно, 

що почесний консул не може бути повноцінною заміною 

штатного консульства, зокрема, у таких районах, як 

Канарські острови або інші регіони, які активно 

відвідуються нашими співвітчизниками. Проблеми, які 

постають у таких регіонах, носять специфічний характер і 

тому позаштатний консул розв’язувати їх у повному обсязі 

не в змозі. 

У цілому можна твердити, що інститут почесних 

консулів може і повинен виступати в ролі допоміжного 

інструменту в консульських зносинах. При цьому слід 

розуміти ступінь можливостей даного інструменту, не 

допускати надмірного захоплення ним і не робити його 

рівноцінним штатним консульським установам.  
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Panfilova Y.M. International legal aspects of activity 

institute of neshtath (honorary) consulars. The article deals 

with international legal aspects of abnormal Institute 

(honorary) consuls. Analyzes the nature and trends of 

institution of honorary consuls, as a special social and legal 

mechanism. Presented the basic tools and means of activity that 

is to protect citizens in the region of the country where there is 

no regular consular post, but there is a need to maintain and 

develop bilateral relations. 

The concept of "honorary consul" and its consolidation 

in the national legislation of Ukraine and in the Vienna 

Convention on Consular Relations are revealed; the analysis of 

the norms of the national legislation for their compliance with 

international norms has been carried out. 

The attention is paid to the fact that at present, when 

appointing honorary consuls, the legislation of a number of 

countries prefers citizens of their state, who live abroad. In the 

absence of such a post, a local resident of the receiving state 

may be appointed, which is reflected in the legislation of 

several countries. This circumstance is due to the fact that the 
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functions of the consul are of a political nature, since their 

implementation comes from the name of the accrediting state. 

The Honorary Consul is under the control of both the 

diplomatic mission and the staffing consulate of the receiving 

state. 

It should be determined that an abnormal consul is a 

person who is not a member of the state diplomatic service but 

who performs consular functions on behalf of the sending state 

and with the consent of the receiving state. Can engage in 

entrepreneurial activities, may or may not receive 

remuneration from the sending state for the performance of 

consular duties. According to the Vienna Convention on 

Consular Relations of 1963, the non-consular consuls enjoy the 

same basic privileges and immunities as the regular consuls 

(except for the personal immunity granted to them only in the 

performance of consular functions). 

It is considered that the host State, as a rule, itself limits 

the immunities and privileges granted to them to non-consular 

consuls, and the state represented at its discretion determines 

and limits the functions of non-regular consuls. 

Keywords: Consul, Honorary Consul, Consulate 

activity consular service, protection of citizens convention. 

 

Панфилова Ю.М. Международно-правовые 

аспекты деятельности института нештатских 

(почетных) консулов. В статье рассматриваются 

международно-правовые аспекты функционирования 

института нештатных (почетных) консулов. 

Анализируется природа и тенденции развития института 

почетных консулов, как особого социально-правового 

механизма. Характеризуются основные инструменты и 

средства его деятельности, заключающиеся в защите 

граждан в этом регионе страны, где нет штатного 

консульского учреждения, но есть потребность 
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поддерживать и развивать двусторонние международные 

отношения. 

Раскрывается понятие «почетный консул» и его 

закрепление в национальном законодательстве Украины и 

в Венской конвенции о консульских отношениях; выполнен 

анализ норм национального законодательства на 

соответствие международным нормам. 

Акцентировано внимание на том, что в настоящее 

время при назначении почетных консулов 

законодательство ряда стран отдает предпочтение 

гражданам своего государства, живущих за рубежом. 

При отсутствии таковых на этот пост может быть 

назначен местный житель государства пребывания, что 

отражено в законодательстве ряда стран. Данное 

обстоятельство связано с тем, что функции консула 

носят политический характер, поскольку их 

осуществление происходит от имени представляемого 

государства. Почетный консул находится под контролем, 

как дипломатического представительства, так и 

штатного консульства государства пребывания. 

Ключевые слова: консул, почетный консул, 

консульская деятельность, консульская служба, защита 

граждан, конвенция. 
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УДК 351.861(595):323.285](045) 

ББК 66.3(5М А3) 

 

Крупеня І.М., м. Київ  

 

«ІСЛАМ ХАДХАРІ» АБО «ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ 

ІСЛАМ»: КОРИСНИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ  

«Хто взяв меч, від меча загине» 

 (Євангелія від Святого Матвія 26:52) 

 

У статті розглянуто концепцію Іслам Хадхарі, яка 

є елементом безпекової політики Малайзії і націлена на 

збалансований і комплексний економічний розвиток країни, 

що поєднує моральні практики з усеосяжним економічним 

розвитком з метою протистояння викликам глобалізації, 

систематизації та просуванні наукових і технічних знань 

завдяки перенавчанню людських ресурсів. Дану концепцію 

розробили прем’єр-міністри Малайзії Махатхір Мохаммад 

(1981– 2003 рр.) і Абдула Бадаві (2003–2009 рр.) після подій 

11 вересня 2001 р.  

 Розробка концепції Ісламу Хадхарі була викликана 

серйозними проблемами внутрішньополітичного розвитку 

в самій Малайзії, у міжнародному ісламському русі, а 

також у світі в цілому, у зв’язку з поширенням 

мусульманського екстремізму і тероризму. Концепція була 

націлена на підрив ідеології терористичних організацій, 

трансформацію країни на лідера мусульманського світу, 

створення іміджу Малайзії як толерантної і поміркованої 

мусульманської країни із постіндустріальною економікою. 

Ключові слова: АСЕАН, Аль-Каїда (Al-Qaeda), 

Барісан Націонал (Barisan National), ідеологія завоювання 

«сердець і розуму», Іслам Хадхарі (цивілізаційний іслам), 

Об’єднана національна організація малайців (ОМНО), 

Організація Ісламська Конференція (ОІК), «статус-кво». 
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими та практичними 

завданнями. На перший погляд може здатися дивним і 

нелогічним, що до епіграфа статті, присвяченої 

ідеологічній концепції Іслам Хадхарі, яку розробили 

прем’єр-міністри Малайзії Махатхір Мохаммад  (1981–

2003 рр.) і Абдула Бадаві (2003–2009 рр.), де офіційною 

релігією країни відповідно до Державної Конституції є 

Іслам, винесені відомі слова з Нового Заповіту. Проте, на 

наш погляд, ця християнська мудрість може бути 

використана Україною як механізм боротьби з 

нетрадиційними загрозами, так само, як це свого часу було 

зроблено урядом Малайзії після подій 11 вересня 2001 р.  

Україна нині потребує нестандартних підходів і 

рішень після подій Революції гідності (листопад 2013 року 

– лютий 2014 року) для відновлення суверенітету та 

територіальної цілісності у зв’язку з анексією Криму, 

конфліктів у Донецькій, Луганських областях, захисту 

свого національного інтересу, разом з цим, 

перезавантажити державний механізм у контексті 

побудови нової системи відносин між громадянином, 

суспільством і державою на основі цінностей свободи і 

демократії.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Увага до 

вивчення й аналізу концепцій і стратегій національної та 

регіональної безпеки в ПСА з головним акцентом на 

розвиток політики безпеки Малайзії як одного із лідерів 

АСЕАН після подій 11 вересня 2001 р. приділялася як 

вітчизняними, так і зарубіжними фахівцями. Варто 

виділити працю Ендрю Хамфрейс (Andrew Humphreys) 

«Malaysia’s post-9/11 security strategy: winning «hearts and 

minds» or legitimizing the political status quo»? Аналогічна 

тематика ґрунтовно висвітлена в роботах Ендрю Тана 

(Andrew Tan) «Security strategies in the Asia-Pacific», 
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Памели Содхи (Pamela Sodhy) «U.S.-Malaysia Relations on 

the Security Front», Шаріфа Башіра (Sharif Bashir) «Islam 

Hadhari: Concept and Prospect». Серед українських 

науковців цю проблематику досліджував І. Лоссовський у 

таких роботах: «Еволюція безпекових концептів у 

субрегіоні Південно-Східної Азії: малайзійський акцент», 

«Формирование стратегий национальной и региональной 

безопасности в контексте интеграционных процессов в 

Юго-Восточной Азии». Значний внесок у вивчення 

регіональної безпеки в Південно-Східній Азії в Україні 

зробили С. Шергін, О. Шевчук, Н. Городня, О. Коломієць, 

М. Комарницький та інші. Подальший розгляд теми 

вимагає при цьому як узагальнення наявного наукового 

доробку, так і спеціальний розгляд окремих її вимірів на 

прикладі Малайзії з урахуванням тих проблем, з якими 

країна зіштовхнулася після подій 11 вересня 2001 р., та 

вивчити досвід і можливе часткове застосування цієї 

матриці для України після російської агресії. 

Формулювання мети статті. Основна мета 

дослідження полягає в ознайомленні з концепцією прем’єр-

міністрів Малайзії Махатхіра Мохаммада і Абдули Бадаві – 

«Іслам Хадхарі» або «Цивілізаційний Іслам»; з’ясувати 

вплив ідеологічної концепції на формування політичного 

простору в Малайзії; аналіз складних процесів суспільних 

перетворень, необхідних для забезпечення боротьби з 

тероризмом і позиціюванні Малайзії як провідного 

прикладу прогресивної та толерантної ісламської держави.  

Виклад основного матеріалу дослідження з 

повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів. Після подій 11 вересня 2001 р. засоби масової 

інформації почали писати про прагнення «Аль-Каїди» 

залучити мусульманське населення регіону до загального 

ісламського джихаду через дестабілізацію ситуації в 

окремих країнах і повалення світських режимів. 

Підтвердженням таких прогнозів став потужний вибух на 
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індонезійському о. Балі з численними жертвами в жовтні 

2002 р. Після цього гучні терористичні акти почали 

відбуватися в Індонезії регулярно. Виглядало так, начебто 

вони були приурочені до чергової річниці подій 11 вересня: 

вибухи в готелі «Меріотт» у центрі Джакарти в серпні 2003 

р., біля посольства Австралії в Індонезії у вересні 2004 р., 

на о. Балі у вересні 2005 р. Вибухи пов’язали з «Джемаа 

Ісламійа», було виявлено фінансування її діяльності «Аль-

Каїдою», ідеологічну спорідненість цих організацій, 

використання ними аналогічних методів боротьби, зокрема 

бойовиків-смертників. Це дало підстави твердити про 

зростаючу небезпеку з боку екстремістських організацій, 

можливі зв’язки між «Джемаа Ісламійя» та глобальними 

терористичними організаціями, перенесення діяльності 

«Аль-Каїди» після розгрому в Афганістані до ПСА 

[1, с. 266–267]. 

Малайзія та інші країни субрегіону ПСА усвідомили 

всю серйозність проблеми радикалізації ісламу. Загроза з 

боку його яскравих носіїв – «Кумпулан Мілітан Малайзія» 

і «Джемаа Ісламійя» – і їх зв’язків із Аль-Каїдою 

залишаються досить серйозними, хоча уряди деяких країн 

іноді й намагаються їх применшити. Причинами цих спроб 

є те, що Малайзія, Індонезія та Філіппіни самі є 

ісламськими країнами. Також перебільшення загрози може 

відлякати іноземних інвесторів, що негативно впливатиме 

на економічний розвиток [2, с. 52]. 

Очільники проурядової партії «Барисан» Махатхір 

Мохаммад  (1981–2003 рр.) і Абдула Бадаві (2003–2009 

рр.), взявши до уваги комплекс подій у субрегіоні ПСА, 

сформулювали ідеологічну концепцію, націлену як на 

підрив ідеології «Аль-Каїди», так і перетворення Малайзії 

на лідера мусульманського світу, та прагнули зобразити 

Малайзію як толерантну й помірковану мусульманську 

країну із постіндустріальною економікою [3]. 
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Навесні 2007 року при Національному університеті 

Малайзії був створений Інститут Ісламу Хадхарі. Перед 

інститутом була поставлена головна мета – стати 

провідним ісламським дослідницьким центром для 

впровадження підходів, заснованих на принципах Ісламу 

Хадхарі. Інститут покликаний вивчати основні тенденції та 

особливості сучасної трансформації мусульманських 

народів і готувати вчених-аналітиків, здатних розбиратись 

у проблемах, пов’язаних з ісламом. Центр повинен сприяти 

розширенню міжнародних зв’язків із мусульманською 

інтелігенцією, ознайомленню її з Національним 

університетом Малайзії та із самою країною. Однією з 

важливих цілей – підвищення дослідницької культури 

ісламських учених з метою забезпечення міцного 

фундаменту для накопичення знань і розвитку ісламської 

цивілізації. 

Діяльність інституту полягала не тільки у вивченні, 

а й у впровадженні підходів цивілізаційного ісламу як 

однієї з основних концепцій для гармонійного і 

рівноправного розвитку всіх громадян Малайзії в інтересах 

досягнення національного процвітання. Іслам Хадхарі 

спрямований на поліпшення якості життя, підвищення її 

цінності через удосконалення освіти, охорони здоров’я 

тощо. 

Основоположними принципами Ісламу Хадхарі є 

принципи мусульманського віровчення на основі Корану і 

Сунни. Однак Іслам Хадхарі керується не стільки буквою, 

формальним боком віровчення, скільки його священною 

суттю. Іслам Хадхарі закликає до постійного розвитку 

ісламської думки, виходячи з властивих ісламу плюралізму 

й універсалізму, використовуючи принцип «иджтихада» 

(право компетентного богослова виносити власне рішення 

з важливих питань релігійного та суспільного життя на 

основі Корану і Сунни). Нагальною потребою для 

мусульманських богословів і юристів є розробка 
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ісламських відповідей на виклики сучасності. Головне 

завдання Ісламу Хадхарі полягає в реалізації основних 

ісламських постулатів, беручи до уваги виклики та загрози 

ХХІ століття, в інтересах прогресу всіх мусульманських 

народів, підвищення рівня і якості їх життя з метою 

досягнення ними гідного місця серед інших країн і народів. 

Розробка концепції Ісламу Хадхарі була викликана 

серйозними проблемами внутрішньополітичного розвитку 

в самій Малайзії, у міжнародному ісламському русі, а 

також у світі в цілому, у зв’язку з поширенням 

мусульманського екстремізму і тероризму.  

Найбільша проблема Малайзії – нерівномірність 

економічного і соціального розвитку етнорелігійних 

громад, а як наслідок, постійна загроза 

внутрішньополітичної нестабільності. Буміпутра (корінний 

етнос) відставали від представників інших національностей 

за рівнем доходів. Малайська громада як титульна нація, 

вимагала для себе низку привілеїв, обґрунтовуючи свої 

претензії тим, що для бідніших малайців необхідно 

забезпечити деякі переваги в деяких сферах, наприклад, в 

здобутті освіти, придбанні землі, призначенні на 

адміністративні посади, у бізнесі, щоб зрівняти їх стартові 

можливості із заможнішим китайським населенням країни. 

Майже всі прем’єр-міністри Малайзії пропонували 

власні рішення для досягнення фактичної рівності 

основних етносів, проводячи політику щодо викорінення 

диспропорцій у соціально-економічному і політичному 

житті за допомогою різних заходів як економічного, так і 

політичного характеру. 

Перший прем’єр-міністр Тунку Абдул Рахман 

запропонував політичні методи для розв’язання цієї 

важливої проблеми, закріпивши в Конституції спеціальні 

права і привілеї для малайців та інших корінних народів 

країни щодо володіння землею, працевлаштування на 

державну службу, здобуття освіти, придбання акцій 
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підприємств тощо. Однак до кінця 1960-х років виявилося, 

що одних тільки конституційних привілеїв недостатньо. 

Яскравим свідченням цьому стали расові зіткнення 1969 

року. Наступний прем’єр-міністр Тун Абдул Разак 

запропонував доповнити положення Конституції 

концепцією Нової Економічної Політики (НЕП). Метою 

НЕП було зміцнення національної єдності та викорінення 

майнових диспропорцій між етнічними громадами за два 

десятиліття (від 1970 до 1990 року), збільшити частку 

буміпутра в корпоративному секторі від 2 до 30%, 

зменшити бідність населення, передусім в аграрних 

районах. Цей курс був продовжений наступними прем’єр-

міністрами Тун Абдул Разаком, Хусейном Онном, 

Махатхіром Мохаммадом.  

Однак, незважаючи на зусилля уряду і скорочення 

бідності в сільських районах більш ніж у два рази, у цілому 

завдання НЕП до кінця не виконувалися, істотні майнові та 

корпоративні диспропорції між різними етнічними 

громадами зберігалися. Буміпутра використовували свої 

привілеї не стільки для довгострокового підприємництва, 

скільки в спекулятивних цілях, перепродуючи свої акції, 

ліцензії та інші переваги особам інших етнічних груп і 

створюючи для них лише фасадне прикриття. Буміпутра 

продовжували залишатись у полоні власної традиційної 

політичної культури, просякнутою патріархальними 

цінностями і пов’язаним з цим споживацьким ставленням 

до держави.  

Махатхір Мохаммад першим запропонував уряду 

новий шлях до ліквідації суспільно-політичного і 

матеріального відставання буміпутра від інших етнічних 

громад. Він закликав не тільки створювати сприятливі 

матеріальні й соціальні умови для розвитку буміпутра, 

але й зробити головний акцент на їх духовному 

перевихованні в дусі сучасності: оволодіння діловими 

навичками, прагматизмом, умінням виживати в 
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конкурентній боротьбі тощо. При цьому Махатхір 

закликав переймати досвід ведення бізнесу, організації 

праці не в західних країнах, далеких і цивілізаційно чужих 

Малайзії, а в китайців та індійців усередині країни та 

одночасно рівнятися на Японію, Південну Корею, Тайвань. 

Зміна менталітету народу вимагала тривалого часу і 

великих зусиль. Часто заклики прем’єра відійти від 

споживацького способу співіснування до самостійних, 

прагматичних кроків заробляння коштів на життя, 

викликали обурення з боку представників буміпутра. 

Одночасно Махатхіра Мохаммада звинувачували ісламські 

радикали, об’єднані в ісламську партію ПАС, і постійно 

критикували національну й економічну політику правлячої 

партії ОМНО, а її головних посадовців звинувачували в 

секуляризмі, орієнтації на чужі західні та східні цивілізації, 

зраді інтересів правовірних, відході від істинного ісламу 

[4]. 

Відповіддю на цю критику і стала концепція Іслам 

Хадхарі, яка складається з 10 принципів. Перший принцип 

– це віра в Аллаха та вірність Аллаху. Незважаючи на те, 

що Малайзія є мусульманською країною, і на перший 

погляд спостерігається зневажливе ставлення до інших 

релігій, проте перший принцип наголошував на свободі 

релігій і відсутність примусу в релігії. Наступні принципи 

націлені на протистояння викликам глобалізації, 

систематизації та просуванні наукових і технічних знань 

завдяки перенавчанню людських ресурсів; збалансований і 

комплексний економічний розвиток країни, що поєднує 

моральні практики з усеосяжним економічним розвитком; 

справедливий уряд вартий довіри; вільні й незалежні люди; 

висока якість життя для людей; захист прав меншин і 

жінок; охорона навколишнього середовища; сильна 

оборонна можливість. У вужчому розумінні, ці принципи 

прагнули вмістити у формулу: «Іслам – це релігія, яка 

сприяє розвитку». Терміни, що використовувалися, були 
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досить загальними і могли б застосовуватися в інших 

контекстах. Іслам Хадхарі наголошував на змінах у 

напрямку розуміння сучасної епохи в межах Ісламу. 

Абдулі Бадаві вдалося добре закріпити у висловах 

державну ідеологію в легко «ідентифікованій і помітній 

ісламській термінології». Структуруючи Іслам Хадхарі, 

Абдула сподівався перефокусувати Іслам на прогресивну 

релігію, яка підкреслювала особистий і соціальний 

розвиток. Помірність в Ісламі повинна бути відновлена і на 

цьому потрібно наголошувати. Зрештою, концепція Іслам 

Хадхарі була спрямована на полегшення багатьох проблем, 

із якими зіштовхувався ісламський світ [3]. 

У межах міжнародного масштабу, позиція 

Махатхіра Мохаммада щодо динаміки змін у світі після 

подій 11 вересня 2001 р. була оформлена в унікальну 

ідеологію, яка одночасно як підтримувала, так і 

засуджувала підхід США щодо боротьби з тероризмом. 

Відразу після терористичних атак у США уряд Махатхіра 

запросив представників Заходу до Малайзії, щоб ті 

ознайомилися з тим, що він називав «моделлю ісламської 

держави», для прояснення плутанини в трактуванні 

поняття Іслам на Заході.   

Хоча примусові елементи кампаній боротьби із 

тероризмом як у США, так і в Малайзії збіглися 

(насамперед після ухвалення Закону the US PATRIOT Act), 

проте Махатхір диференціював ідеологічний складник 

своєї стратегії, яка відрізнялася від американської. 

Махатхір закликав американський уряд не шукати 

реваншу. Через кілька днів після трагедії 11 вересня 2001 р. 

він заявив: «Реванш призведе до загибелі багатьох людей і 

буде супроводжуватися зворотними контрударами». 

Відмова від військових заходів як єдиного підходу в 

боротьбі з тероризмом стала основним компонентом 

ідеологічної позиції Махатхіра в період «ери тероризму». 

Позиція Махатхіра знайшла своє підтвердження в критиці 
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політики США та військових вторгнень до Афганістану та 

Іраку. У період після першого бомбардування Балі 

Махатхір знову наголосив на тому, що напади на ісламські 

країни ще раз підтвердили неспроможність мілітаристської 

стратегії США. Він стверджував, що стратегія США, яка 

базувалася на основі «розуму і логіки», не спрацювала, 

оскільки вона не зробила жодної спроби усунути корінь 

причин тероризму. У цьому контексті в листі до 

Президента Франції Жака Ширака Махатхір зазначив: 

«Як лікар, я навчений лікувати хворобу, а не 

симптоми. Тероризм є симптомом захворювання 

несправедливості, дискримінації та гноблення мусульман. 

Вилікувати хворобу тероризм  можна, якщо не повністю, 

то принаймні значно зменшити кількість актів терору». 

На думку Махатхіра, основною причиною 

тероризму є питання Палестини. Він стверджував, що тоді 

як палестинські акти терору справедливо засуджені 

світовою спільнотою, то жахливіші акти терору здійснені 

ізраїльтянами не засуджені. З’ясування ізраїльсько-

палестинського питання є ключем боротьби проти загроз, 

які походять від «Аль-Каїди». У листі Дж. Бушу від 4 

жовтня 2001 р. Махатхір заявив, що проблеми Палестини, 

Чечні, Іраку, Ірану, Судану та Лівії як геополітичних 

гарячих точок за участю ісламських рухів мають бути 

розв’язані, щоб виснажити ряди терористів. Він 

стверджував, що бомбардування Афганістану призведе до 

збільшення кількості терористичних випадків, а не усуне 

їх, війна проти тероризму переросте у війну проти 

мусульман, які, у свою чергу, спровокують ще більше 

насильство. Тоді як Ірак, Іран і Північна Корея помічені як 

осі зла, міжнародна спільнота зосередила свою увагу 

тільки на Іраку та Ірані як мусульманських країнах.  

Махатхір заявив, що Малайзія успішно проявила 

себе в боротьбі проти тероризму всередині країни, оскільки 

не покладалася тільки на збройні методи, але прийняла 
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ідеологію завоювання «сердець і розуму», спрямовану на 

усунення причин, які дозволяли розмножуватися 

войовничості через забезпечення більш вищих 

стандартів життя, ліквідації бідності, забезпечення 

якості освіти та охорони здоров’я, а також створення 

нових робочих місць.  

Проводячи історичну паралель у даному контексті із 

періодом запровадження надзвичайного стану 1969 р., було 

зазначено, що успіх Малайзії як держави полягав не в 

розгромі «комуністичних терористів» військовими 

методами, але завдяки ідеології завоювання «сердець і 

розуму» сегментів того населення, яке було вражене 

комуністичною пропагандою. Терористи внаслідок 

реалізації цієї стратегії втратили громадську підтримку. 

Махатхір стверджував, що вигравши лояльність 

незадоволених осіб, допомогло мобілізувати підтримку 

державної позиції в боротьбі проти комуністів.  

Для того, щоб відокремити Іслам від тероризму на 

національному рівні, міністр оборони Наджиб Разак 

наголошував на адміністративній ідеологічній імперативі 

поняття Ісламу: «Правильна інтерпретація Ісламу нашим 

народом - є обов’язковою потребою, оскільки Іслам є 

релігією миру і терпимості, та виступає проти насильства і 

безглуздої загибелі». 

Уряд забезпечив державну інтерпретацію Ісламу, 

поєднуючи сильний апарат примусу, який виступав 

ключовим елементом боротьби з так званим 

«екстремізмом» або, більш конкретно, проти тих, хто не 

підтримував капіталістичну модель розвитку Малайзії та 

домінування проурядової коаліції «Барисан». Це створило 

парадоксальну ситуацію, коли ідеологія завоювання 

«сердець і розуму», по суті, примушувала мусульманське 

населення прийняти державну інтерпретацію Ісламу, під 

страхом бути затриманим через будь-які відхилення. На 

національному рівні, ідеологія забезпечила домінування 
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проурядової коаліції «Барисан», тоді як на міжнародному 

рівні – альтернативу мілітаризму США, таким чином 

проводячи політику умиротворення як на міжнародному, 

так і на національному рівнях. 

Майже відразу після терористичних атак 11 вересня 

2001 р. уряд Малайзії розпочав кампанію, спрямовану на 

боротьбу з радикалізмом у системі освіти. Розглядаючи це 

як частину ідеології завоювання «сердець і розуму», уряд 

намагався так боротися з відхиленнями в релігійній освіті 

та зосередити її у власних руках. У жовтні 2001 р. уряд 

видав розпорядження, згідно з яким усі дитячі садки, 

школи і коледжі, які працювали за програмами опозиційної 

Пан-малайзійської Ісламської Партії (Pan-Malaysian Islamic 

Party (PAS), підпадали під пильнішу увагу через 

занепокоєння, пов’язані з тим, що ці установи можуть 

виявитися розсадником для екстремізму.  

Абдула Бадаві очолив уряд Малайзії 31 жовтня 2003 

р. після свого попередника Махатхіра Мохаммада. У своїй 

передвиборчій програмі пообіцяв застосувати м’якіший 

підхід щодо питань безпеки порівняно із своїм 

попередником, закликаючи населення Малайзії 

«працювати зі мною, але не для мене». Безпековий підхід 

Абдули Бадаві був спрямований більше на усунення 

загрози для режиму, ніж на усунення загроз національній 

безпеці. З точки зору національної ідеології, 

спостерігається багато спільних позицій у політиці двох 

прем’єрів. Відображаючи антиекстремістський акцент 

Махатхіра, Абдула наголосив у своєму першому виступі як 

прем’єр-міністр на жорсткій протидії екстремізму, 

тероризму та будь-якій іншій формі войовничості. Абдула 

Бадаві також розглядав ізраїльсько-палестинський 

конфлікт як ключовий фактор міжнародного тероризму. 

Різниця в риториці двох прем’єрів – незначна. Якщо 

Махатхір бачив Малайзію як модель мусульманської 

країни для наслідування, то концепція Абдули Бадаві Іслам 



 

223 

  

Хадхарі була на один крок далі, розрахована як на 

мусульманську, так і немусульманську аудиторії, а також 

на мусульманську громаду за кордоном. Абдула розглядав 

Малайзію як важливу мусульманську країну, на яку 

покладена місія експорту мусульманської ідеології.  

Для поширення концепції Іслам Хадхарі, уряд через 

Спеціальний департамент Міністерства інформації, 

запустив п’ятирічну інформаційну програму перед 

черговими виборами. Ця програма включала близько 600 

лекторів, до яких належали релігійні лідери, журналісти, 

науковці, юристи та психологи для поширення інформації 

до громадськості про дану концепцію.  

Концепція «Іслам Хадхарі» була спробою 

адміністрації Абдули продовжити політику  Махатхіра та 

відмежувати Іслам від тероризму. У своїй промові в Новій 

Зеландії  2005 року Абдула Бадаві пов’язав Іслам Хадхарі з 

анти-екстримістським порядком денним. Він заявив: «Я 

можу з упевненістю сказати, що ми в Малайзії досить 

успішно стримуємо прояви екстремізму та радикалізму». 

Абдула стверджував, що ліквідація бідності та 

забезпечення належного управління є ключем у боротьбі з 

радикалізмом, і в цьому контексті представив Іслам 

Хадхарі  як малайзійський підхід для досягнення 

національного порядку. Він наголошував: «Цей підхід 

також був натхненний твердою вірою в те, що хороше 

управління, здорові демократичні практики, розширення 

прав і можливостей громадян за допомогою освіти і 

справедливого розподілу доходів від економічного 

зростання привів до видалення будь-яких форм 

радикалізму та тенденції до екстремізму. На прикладі 

Малайзії ми хотіли б показати, що мусульманська країна 

може бути сучасною, демократичною, толерантною та 

економічно конкурентоспроможною». 

Завдяки ідеологічній концепції Махатхіра 

Мохаммада і Абдули Бадаві в сучасній Малайзії іслам 
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підноситься як генератор цивілізації та культур, а не лише 

як джерело релігійного натхнення. Це допомагає 

протистояти екстремістським тенденціям усередині країни 

та надає концептуальну платформу для помірного, 

«цивілізаційного» ісламу. У дійсності завдання нової 

концепції Іслам Хадхарі було переконати виборців і 

світову мусульманську спільноту в тому, що матеріалізм і 

націоналізм правлячої партії Малайзії Об’єднана 

національна організація малайців (ОМНО) не суперечать 

основоположним нормам ісламу.  

За допомогою вдало вибраної стратегії Малайзія 

ефективно впоралась із проблемами тероризму, 

сепаратизму в країні, а також з напруженістю між 

світською програмою модернізації та сповідуванням 

малайцями ісламської віри. Зробивши ісламістів та 

ісламські настрої частиною процесу модернізації, країна 

продемонструвала всьому світу, що ісламська віра й 

економічне зростання можуть гармонійно поєднуватися, 

якщо політики є досить компетентними та 

передбачуваними, щоб не ставитися до цих понять, як до 

суперечливих категорій [5]. 

Висновки з даного дослідження і перспективи 

подальших розвідок з цього напрямку. Позитивний 

приклад Малайзії в питаннях боротьби із нетрадиційними 

загрозами завдяки одному із методів, побудованому на 

ідеологічно-релігійній основі, є повчальним не лише для 

держав азійського регіону, але й для європейських країн, 

серед яких і Україна. Тільки на взамін «ісламської 

мудрості» потрібно взяти «християнську мудрість», 

включивши її в основу концепцій боротьби із 

нетрадиційними викликами та політику безпеки України. В 

умовах асиметричної війни, російської агресії не діяти 

методами реваншу, оправдовуючи цю позицію правом на 

самооборону. Приклади американського вторгнення до 

Іраку, Афганістану після подій 11 вересня 2001 р. не 
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принесли очікуваного результату, а терористична 

організація «Аль-Каїда» трансформувалась у потужнішу 

силу під назвою ІДІЛ (Ісламська держава Іраку та 

Леванту). Ми маємо розуміти сучасні світові тенденції, які 

черговий раз показують, що такі матеріальні ресурси, як 

військова сила та потужні військові альянси, які були 

визначальними детермінантами регіональної стабільності 

за часів «холодної війни», є не діючими на часі, оскільки 

розпад біполярної системи міжнародних відносин вплинув 

на зменшення вагомості традиційних геополітичних 

факторів у зіставленні з роллю світової економіки та 

економічні контури сучасного світу перестали збігатися з 

геополітичними, відповідно рівень впливу геополітичних 

факторів знижується, а економічних – зростає. Дж.С. Най, 

представник парадигми транснаціоналізму і 

взаємозалежності, наголошував, що сила після розпаду 

біполярної системи міжнародних відносин стає менш 

дієвим елементом могутності, її використання у відносинах 

між великими країнами стає все менш ефективним і все 

дорожчим і небезпечнішим. Тому Україні потрібно більше 

коштів і зусиль інвестувати в «економічну базу», а не на 

мілітаризацію суспільства. Розробити власну ідеологічну 

концепцію завоювання «сердець і розуму» сегментів того 

населення в Україні, яке є ураженим пропагандою з боку 

Російської Федерації, переконуючи не брати участь у 

злочинних діях «ДНР», «ЛНР». Якщо ми асоціюємо наше 

суспільство із християнською цивілізацією, то за основу 

маємо взяти Євангеліє при розробці власної ідеологічної 

концепції для боротьби із нетрадиційними загрозами та 

впроваджувати нестандартні підходи для відновлення 

суверенітету та територіальної цілісності. Основною метою 

ідеологічно-релігійної концепції «завоювання сердець і 

розуму» має бути підняття стандартів життя населення, 

ліквідації бідності, забезпечення якості освіти та охорони 

здоров’я, створення нових робочих місць. Тоді право на 
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самооборону та ті непосильні витрати самі по собі 

зникнуть, оскільки всі «симптоми захворювання 

суспільства на сепаратизм і тероризм» будуть вилікувані, а 

анексовані території можна буде повернути політико-

дипломатичними шляхами. 
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conflicts in the Donetsk & Luhansk Regions, to protect its 

national interest, along with reloading the state mechanism in 

the context of building a new system of relations between a 

citizen, society and the state on the basis of the values of 

freedom and democracy. The ideological concept of Malaysia 

«Islam Hadhari» which is an element of security policy is 

worthy of attention. Malaysia as a country of the South-East 

Asia sub region, has realized the seriousness of the problem of 

radicalization of the sub region due to the activities of the 

terrorist organizations like «Kumpulan Militar Malaysia», 

«Jemaah Islamiyah», «Al Qaeda» etc. 

Malaysian Prime Ministers Mahathir Mohammad 

(1981–2003) and Abdul Badawi (2003–2009) took note of a 

series of events in the South-East Asia sub region formulating 

the ideological concept of «Islam Hadhari» («civilizational 

Islam») aimed at combating terrorism and separatism. The 

experience of combating «communist terrorists» in 1969 was 

taken as the basis. The experience of combating non-traditional 

challenges with military methods and revenge policy was not 

justified. Only the conquest of the «hearts and minds» of the 

segments of the Malaysian population that was vulnerable to 

communist propaganda by eliminating the causes that allowed 

multiplication of militancy through higher standards of living, 

poverty alleviation, quality of education and health, and the 

creation of new jobs showed positive results and stopped 

proliferation of militancy in the country. 

Malaysia’s positive example in combating non-

traditional threats is instructive not only for the countries of the 

Asian region, but also for European countries, including 

Ukraine. Only in return for «Islamic wisdom» one needs to take 

«Christian wisdom», including it in the basis of the concepts of 

combating non-traditional challenges. Under conditions of an 

asymmetric war, Russian aggression don’t operate by means of 

revenge, justifying this position as a right to self-defence. 

Examples of the American invasion to Iraq, Afghanistan after 
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the events of September 11, 2001 didn’t bring the expected 

result, and Al Qaeda’s terrorist organization transformed into 

a more powerful force called the IDIL (the Islamic State of Iraq 

and the Levant). We must understand the current world trends, 

which once again show that material resources such as military 

force and powerful military alliances that were determining 

determinants of regional stability during the Cold War are not 

timely, since the collapse of the bipolar system of international 

relations has affected to reduce the importance of traditional 

geopolitical factors in relation to the role of the world 

economy, and the economic contours of the modern world have 

ceased to coincide with the geopolitical, respectively, the level 

of influence geopolitical factor is reduced, and economic - is 

growing. 

Ukraine needs more money and effort to invest in the 

«economic base», not the militarization of society. Develop 

their own ideological concept to conquering the «hearts and 

minds» of segments of that population in Ukraine, which is a 

vulnerable propaganda on the part of the Russian Federation, 

persuading not to participate in the criminal actions of the 

«DNR», «LNR». If we associate our society with Christian 

civilization, then we must take the Gospel as a basis for 

developing our own ideological concept to combat non-

traditional threats and implement non-standard approaches to 

restore sovereignty and territorial integrity. And the main goal 

of our ideological and religious concept the conquest of 

«hearts and mind» should be raising standards of living of the 

population, eliminating poverty, ensuring the quality of 

education and health, creating new jobs. Then the right to self-

defence and those overhead costs will disappear by themselves, 

since all «the symptoms of a society’s disease for separatism 

and terrorism» will be cured, and the annexed territories can 

be returned by political and diplomatically methods. 

Keywords: ASEAN, Al-Qaeda, Barisan National (BN), 

the ideology of  winning  «hearts and minds», «Islam 
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Hadhari», United Malays National Organisation (UMNO), 

Organisation of the Islamic Cooperation (OIC), «status-quo». 

 

Крупеня И.Н. «Ислам Хадхари» или 

«Цивилизационный Ислам»: полезный опыт для 

Украины. В статье рассмотрена концепция «Ислам 

Хадхари», которая является элементом политики 

безопасности Малайзии и нацелена на сбалансированное и 

комплексное экономическое развитие страны, 

объединяющее моральные практики с всеобъемлющим 

экономическим развитием с целью противостояния 

вызовам глобализации, систематизации и продвижении 

научных и технических знаний за счет переобучения 

человеческих ресурсов. Данную концепцию разработали 

премьер-министры Малайзии Махатхир Мохаммад (1981–

2003 гг.) и Абдула Бадави (2003–2009 гг.) после событий 11 

сентября 2001 г. 

Разработка концепции Ислама Хадхари была 

вызвана серьезными проблемами внутриполитического 

развития в самой Малайзии, в международном исламском 

движении, а также в мире в целом, у связи с 

распространением мусульманского экстремизма и 

терроризма. Концепция была нацелена на подрыв 

идеологии террористических организаций, 

трансформацию страны в лидера мусульманского мира, 

создание имиджа Малайзии как толерантной и умеренной 

мусульманской страны с постиндустриальной экономикой. 

Ключевые слова: АСЕАН, Аль-Каида, Барисан 

Национал, идеология завоевания «сердец и разума», «Ислам 

Хадхари», Объединенная национальная организация 

малайцев (ОМНО), Организация  Исламская Конференция 

(ОИК), «статус-кво». 
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«ПОДРУЖНЯ ДИКТАТУРА» ЯК ФЕНОМЕН 

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

           (НА ПРИКЛАДІ ФІЛІППІН) 

 

У статті висвітлюються деякі аспекти біографії 

президента Філіппін Ф. Маркоса  протягом 4-х каденцій, а 

також досліджується абсолютно унікальний феномен 

міжнародних відносин – «подружня диктатура», який 

пов’язують також з ім’ям Імельди Маркос. 

 Його епоха з 4 каденцій на посаді президента могла 

запам’ятатися реформами та економічним бумом, який 

поставив Філіппіни міцно на ноги. Але дотепер ім’я 

Фердинанда Маркоса частіше згадують у контексті 

однієї з найгірших диктатур, що асоціюється з 

фінансовими скандалами.  

Маркос втратив свій пост 1986 року внаслідок 

повстання, що спалахнуло після очевидних махінацій під 

час чергових президентських виборів, і був змушений 

емігрувати. 

1988 року проти нього у США було порушено 

кримінальну справу за звинуваченням у корупції і 

викраденні кількох мільярдів доларів з казни Філіппін, яка 

не була доведена до кінця через смерть Маркоса 1989 року. 

Його дружина Імельда Маркос, яка при житті чоловіка 

обіймала низку важливих державних постів, повернулась 

на батьківщину і 1991 та 1995 роками безуспішно 

балотувалась на пост президента. 1995 року вона стала 

депутатом Палати представників, однак через три роки 

залишила політику. 

Вплив Маркоса на політику та економіку країни 

простежується досі, через кілька десятиліть після його 

смерті. Наприклад, з 1986 року і донині на Філіппінах діє 
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особлива Президентська комісія щодо якісного управління, 

основне завдання якої – розслідувати корупційні операції 

колишнього диктатора і в судовому порядку повертати 

нації викрадені в неї кошти.  

Ключові слова: міжнародні відносини, диктатура, 

корупція, клептократія, Філіппіни, Ф. Маркос. 

 

Для політичного керівника досягнення 

щастя народу є його особистим  обов’язком. 

Фердинанд Маркос 

 

Фердинанд Маркос 

(11.09.1917 – 28.09.1989) 

 

Президент Філіппінської Республіки протягом 

1965–1986 років (1973–1981-ті – прем’єр-міністр). 

Політикан, клептократ
1
 і корупціонер. До останнього дня 

свого життя спирався на підтримку США. Невід’ємним 

елементом його режиму була дружина – співачка і 

королева краси Імельда Маркос.  

 

Республіка Філіппіни – острівна держава в 

Південно-Східній Азії. Незалежна з 12.06.1898 р. (від 

Іспанії); з 04.07.1946 р. (від США). Площа –299 764 км?, 

столиця – Маніла; найбільше місто – Кесон-сіті. 

Населення –  102 921 200 млн осіб. Релігія: католицизм – 

81%, протестантизм – 12%, іслам – 5%, традиційні 

місцеві культи та обряди – бл. 2%. Офіційні мови: 

англійська, філіппінська (тагальська). ВВП / душу 

населення – $2978. 

                                                           
1 Клептократія (з грец. Κλπτει ν– красти, грец. Κρτος – влада) – термін, 

яким позначають владу крадіїв, систему влади в умовах якої корупція 

та фінансові зловживання державних чиновниківта політиків стають 

одним із основних стрижнів життя суспільства. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її 

зв'язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. Маркос народився в інтелігентній родині – 

його батько був учителем, а пізніше губернатором і 

конгресменом, а мати вчителькою молодших класів. Своєю 

професією майбутній філіппінський президент обрав 

юриспруденцію. 1939 року Маркос з відзнакою закінчив 

юридичний коледж державного університету Філіппін і 

склав іспити на отримання адвокатського звання. Як 

стверджують біографи Маркоса, ще будучи студентом, він 

став одним зі студентських лідерів, збирав маніфестації, 

був вправним оратором [5], долучившись до активного 

громадсько-політичного життя ще в студентські роки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Переважна більшість досліджень, присвячених темі, 

здійснюється в контексті дослідження феномену 

диктатури, національної безпеки держави та вивчення 

регіональних систем міжнародних відносин. Нині 

абсолютно немає вітчизняних досліджень і наукових 

доробок з теми, однак значний внесок зроблений західними 

та безпосередньо філіпінськими дослідниками, зокрема П. 

Мухаресом [5], К. Педрозою [2], Ф. Манова [10], а також 

класиків світової політичної думки – Х. Арендт [7] та Н. 

Макіавеллі  [9]. 

Формулювання мети статті. Виходячи з 

постановки проблеми, метою статті є дослідження 

феномену «подружньої диктатури» у період правління 

подружжя Маркос, а також вплив цього феномену на 

міжнародні відносини; розглянути місце Філіппін у системі 

міжнародних відносин у період 1965 – 1986 років.  

Виклад основного матеріалу дослідження з 

повним обґрунтуванням результатів дослідження. 
Бойові дії на Тихому океані Маркос, за даними офіційної 

пропаганди, зустрів у званні лейтенанта військової 
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розвідки і брав участь у найзапекліших боях проти японців. 

Із участю Маркоса в Другій світовій війні пов’язана і 

легенда про так зване «золото Маркоса» – скарби (близько 

1000 тон золота), награбовані японськими збройними 

силами в азійських країнах під час Другої світової війни і 

поховані японським головнокомандувачем Томоюкі 

Ямасітою на філіппінських островах, розміщення яких 

стало відоме Маркосу, з’явились у його розпорядженні 

1975 року – саме так родина Маркосів пояснювала власні 

численні статки західним журналістам. 

Після звільнення Філіппін та здобуття незалежності, 

Маркоса було призначено радником президента. Так він 

уперше познайомився з таємницями великої політики. 

Будучи, як ми пам’ятаємо, гарним оратором, Маркос 

вирішив балотуватися до Конгресу, отримавши відразу 

70% голосів виборців і ставши у свої 32 роки 

наймолодшим конгресменом того часу [14, c. 470]. У 

листопаді 1965 року, маючи три терміни як конгресмен, 

один – як лідер Ліберальної партії у Сенаті і голова Сенату, 

а також ідеальну біографію, Маркоса обирають 

президентом. 

Основні ідеї суспільства, що  хотів створити 

Маркос, були викладені ним у книжці «Нотатки про нове 

суспільство Філіппін», у якій описувалися шляхи нового 

соціально-економічного розвитку завдяки підвищенню 

продуктивності праці, опорі на власні сили, проведенню 

радикальної аграрної реформи і соціальної перебудови за 

допомогою капіталістичної модернізації під вирішальним 

впливом держави [4]. 

Він, безумовно, не був класичним диктатором, який 

чинить масові репресії, або щось на кшталт того, хоча, 

ставши президентом, і збільшив удвічі чисельність і 

заробітну плату в армії, а за оцінкою американського 

історика Альфреда Маккоя, його репресії зачепили десятки 

тисяч осіб, з яких понад тридцять тисяч було піддано 
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тортурам, а три тисячі вбито [1, c. 400]. 20 років правління 

Маркоса ввійшли в історію як період тотальної 

клептократії та гіпертрофованої клановості. Режим 

Маркоса, за влучним висловом філіппінського журналіста 

Примітиво Мухареса, отримав назву «подружньої 

диктатури» [5], і, як легко здогадатися, невід’ємним 

елементом цього режиму стала дружина Фердинанда, 

співачка і королева краси Імельда Маркос. 

Імельда Ромуальдес Маркос (народилася 02.06.1929 

р.) – у період правління свого чоловіка була губернатором 

Маніли, міністром, обиралася депутатом парламенту, 

виконувала важливі дипломатичні доручення: має ранг 

Надзвичайного і Повноважного Посла. Після повалення 

режиму Фердинанда Маркоса і вигнання, коли залишилася 

вдовою, вона знову тричі (!!!) обиралася до Палати 

представників (останній раз – 2013 року). За силу і 

жорсткість характеру, у поєднанні з красою і 

витонченістю, її іноді називають «сталевим метеликом». 

Жадібність, марнославство і егоїзм Імельди були 

безмежні. Настільки ж безмежним було і її марнотратство. 

У злиденній, відсталій країні, де люди вмирали від голоду і 

хвороб і жили на 2$ на день, вона одягала на свою собаку 

нашийник з діамантами.  

Туристів, які відвідують палац Малакананг – 

колишню резиденцію президента, а нині музей – вражає 

передусім ненаситна жадібність «сталевого метелика». Під 

колишнім будуаром Імельди міститься приміщення 

площею майже 500 квадратних метрів. Спустившись до 

нього, відвідувачі завмирають від подиву, дивлячись на 

незліченну кількість взуття, сумочок, нижньої білизни, на 

стелажі, забиті шубами з найціннішого хутра та сукнями 

від кращих модельєрів Європи. 

 Під час поїздок до Парижа, Рима чи Нью-Йорка 

Імельда зупинялась у найшикарніших готелях, де її 

апартаменти щодня прикрашалися свіжими квітами. На 
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вечірки з багатими молодими повісами вона відправлялася 

на особистому літаку, обладнаному ванною і душем з 

кранами із золота. Імельда навіть придумала особливу 

назву для таких епатажних надмірностей – Імельдіфік. 

Дитинство Імельди Ромуальдес (Маркос) минуло в 

злиднях. Під час Другої світової війни Філіппіни були 

окуповані японськими військами. Сім’я Імельди 

залишилася майже без засобів до існування. Близькі до неї 

люди запевняли, що саме знедолене дитинство стало 

причиною жадібності майбутньої дружини диктатора. 

Імельда воліла не згадувати свою бідну юність.  Тому вона 

заборонила книжку «Нерозказана історія Імельди Маркос» 

[2], написану філіппінською журналісткою Кармен 

Педроза. 

Після одруження 1954 року Імельда стала 

незамінним помічником свого чоловіка у проведенні 

виборчої кампанії. Часто, щоб залучити народ на 

передвиборні промови, вона виконувала народні 

філіппінські пісні. 

Протягом першої президентської каденції Маркос 

був змушений зважати на конституцію. За існуючими 

законами, через вісім років правління – у разі поразки на 

чергових президентських виборах – він втрачав свою 

посаду. Аби не допустити цього, 21 вересня 1972 року 

Маркос оголосив у країні воєнний стан, що автоматично 

позбавляло його від стомлюючої і непередбачуваної 

виборчої кампанії і від нападок вільної преси, яка тут же 

була поставлена під жорстку цензуру. 

 Однак невдоволення народу його правлінням 

зростало. Уже через два місяці після введення воєнного 

стану на урочистій церемонії один із присутніх накинувся 

на Імельду з ножем. Нападник був убитий одним з 

охоронців, але до цього він встиг ґрунтовно полоснути 

ножем по руках Імельди. Відтоді Імельда за порадою 

знахаря завжди носила на шиї шарф, щоб уберегтися від 
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ножа. До того ж вона ніколи нічого не викидала через 

побоювання, що старий одяг або взуття недоброзичливці 

можуть використовувати проти неї в чаклунських 

ритуалах. 

Хоча воєнний стан і зміцнив владу Маркоса, проте 

свій палац, що ретельно охоронявся, він залишав доволі 

рідко. Багато заокеанських дипломатичних місій 

президент доручав своїй дружині. У пік розпалу «холодної 

війни» перша леді Республіки Філіппіни, союзника 

Сполучених Штатів, як спеціальний представник свого 

чоловіка відвідувала з офіційними візитами Китайську 

Народну Республіку, Радянський Союз, соціалістичні 

країни Східної Європи – Румунію, Угорщину, 

Чехословаччину, Східну Німеччину, Югославію, а також 

Кубу, Ірак, Північну Корею. Очевидно, що вона була 

наділена дипломатичним даром, який дозволяв їй мати 

хороші особисті стосунки не тільки з Річардом Ніксоном і 

Рональдом Рейганом, а й з Мао Цзедуном і Леонідом 

Брежнєвим, Кім Ір Сеном і Саддамом Хусейном. Вона, 

зокрема, зуміла переконати лівійського лідера Муамара 

Каддафі виступити посередником у досягненні перемир’я 

між урядом Філіппін та ісламськими сепаратистами з 

Національно-визвольного фронту Моро
2
, унаслідок чого в 

Тріполі  1976 року були підписані відповідні угоди [11, c. 

300]. 

Завдяки успішним дипломатичним місіям Імельди 

Республіка Філіппіни посіла важливе місце на міжнародній 

арені: ніколи – ані до «ери Маркоса», ані після неї – ця 

країна не мала такого міжнародного авторитету, а її 

керівники вважалися зірками світової політики. 

                                                           
2
 Ісламістська організація, що бореться за створення незалежної 

ісламської держави для народів моро (сповідують іслам) на півдні 

Філіппін. Створена 1981 року. 
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У постійних роз’їздах Імельду супроводжувала 

велика група її прихильниць, прозваних «леді у 

блакитному». Вони носили традиційні білі сукні з 

короткими рукавами-метеликом і блакитними поясами. 

Разом з ними Імельда їздила по світу, витрачаючи шалені 

суми на покупки і банкети. 

Коли вилітав або приземлявся її літак, аеропорт 

Маніли закривали для інших рейсів. Сотні дітлахів, 

одягнених у національні костюми з квітами в руках, 

міністри з дружинами, вищий світ, а також армійська 

верхівка повинні були зустрічати і проводжати її. Її візиту 

в іншу державу передував цілий десант із слуг, камеристок, 

перукарів, кухарів, масажистів, лікарів та ін., а також 200–

300 валіз з особистими речами. 

Під час візиту до Ватикана Імельда була удостоєна 

честі постати перед Іоанном Павлом II. Вона заявила, що 

з’явиться на аудієнцію у своєму звичайному білому 

вбранні. Однак офіційні представники Папи Римського 

ввічливо зауважили, що за протоколом їй слід одягти чорну 

сукню із довгими рукавами. Зрештою Імельда змушена 

була підкоритись. Але вона не забула завданої їй образи. І 

коли Папа Іван Павло II відвідав філіппінську столицю з 

візитом у відповідь, сотні «леді у блакитному» за наказом 

Імельди вітали його у білих відкритих сукнях без рукавів. 

 «Леді у блакитному» допомагали Імельді в 

організації розкішних прийомів. Найурочистіше 

відзначався день народження першої леді. Цей день було 

проголошено  національним святом. Прийом на честь Дня 

народження найчастіше проходив у палаці на березі 

океану, де були два олімпійським плавальних басейни, 

чудове поле для гри у гольф і кілька посадкових 

майданчиків для вертольотів.  

У палаці Імельда із задоволенням співала перед 

гостями. У неї було приємне сопрано, а репертуар включав 

як народні, так і естрадні пісні. Іноді до неї приєднувався 
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Фердинанд, і тоді вони дуетом виконували пісні про 

кохання. Гостям зазвичай дарувалися сувеніри – із 

дорогоцінного каменю або золота. У палаці були комори, 

доверху набиті подібними «дрібничками». Ненаситна 

Імельда 1983 року за три місяці витратила в Римі, 

Копенгагені і Нью-Йорку понад п’ять мільйонів доларів, 

купуючи все, що попадалося їй на очі – від банних 

рушників до картин Мікеланджело.  

Цікаво знати: Імельда витратила багато коштів 

на колекціонування власних портретів і портретів членів 

своєї сім’ї, які замовляла у відомих нью-йоркських 

художників. Один з цих портретів – копія картини 

Боттічеллі «Народження Венери», на якій з мушлі 

піднімається вона сама. У її колекції були портрети Ненсі 

і Рональда Рейганів, її чоловіка Фердинанда Маркоса, 

генерала Макартура – визволителя Філіппін від японських 

окупантів – та інших людей, яких вона цінувала. 

Але Імельда Маркос роз’їжджала по світу не тільки 

для того, щоб поповнити власний величезний гардероб: 

вона шукала і знаходила політичну й економічну 

підтримку режиму Маркоса, умовляючи монархів і 

високопоставлених осіб з Європи відвідати Філіппіни, 

відпочити там і особисто переконатись у процвітанні 

країни. 

1979 року поблизу Маніли був відкритий шикарний 

курорт Марбелла, призначений для багатіїв з усього світу. 

Імельді здалося, що пісок на пляжах недостатньо світлий. 

Вона тут же відправила літак за піском потрібного кольору 

до Австралії.  

За словами тих, хто добре її знав, невгамовне 

прагнення до влади і шалене марнотратство почались в 

Імельди 1969 року – після того, як вона дізналася про 

любовний зв’язок чоловіка з американською актрисою 

Доув Бімс [2]. За наказом першої леді її негайно видворили 

з країни. Однак Бімс, передбачаючи такий хід, запаслася 
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відеоплівками із записами своїх побачень із Фердинандом. 

Копії компрометуючих записів потрапили до рук 

політичних противників Маркоса, зокрема сенатора Акіно, 

який використовував їх у боротьбі проти диктатора. Це 

розлютило Імельду, і 1972 року сенатор за безпідставним 

звинуваченням опинився у в’язниці (а згодом виїхав до 

США). 

Публічно зганьблена невірністю чоловіка і 

розповідями Бімс про те, що Маркос вважав дружину 

фригідною, Імельда висунула своєму чоловікові 

ультиматум. Вона не почне домагатися розлучення і буде 

допомагати йому в усьому, але і він не повинен заважати 

здійсненню її грандіозних планів вивести країну в розряд 

передових. 

Цікаво знати: від середини 1970-х років президент з 

року в рік усе відвертіше зловживав владою. Так, 

наприклад, його син – Фердинанд-молодший – став 

губернатором однієї із філіппінських провінцій у 20-

річному віці, навчаючись при цьому в університеті у США; 

старша дочка, Імельда-молодша, керувала «Радою 

молоді»; інша – Ірен, уже у 20-річному віці дирегувала 

манільським симфонічним оркестром. Брат Імельди, 

Бенджамін Ромуальдес, був послом Республіки Філіппіни в 

КНР, а потім у США. Слід зазначити, що в принципі 

«сімейність», «клановість» філіппінці не вважають 

ганебним явищем [3]. Однак Маркос, очевидно, перейшов 

допустимі межі. Свого друга дитинства, Фабіана Вера, 

він послідовно призначав на різні пости: від особистого 

президентського шофера до начальника Генерального 

штабу філіппінської армії. 

У провінційному центрі Північний Ілокос Маркос  на 

базі звичайної середньої школи відкрив новий Університет 

ім. дона Маріано, названого на честь свого батька. На 

острові Палаван було засновано місто Маркос, одне з 

містечок на острові Ромблон було названо Імельда. 
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Їхніми іменами називалися вулиці, площі, коледжі, 

палаци, конкурси та фестивалі мистецтв. Для  

обслуговування потреб тільки Ф. Маркоса існувала 

спеціальна поліклініка, оснащена за найвищими 

стандартами.  

Для того, щоб забезпечити божевільну примху 

«першої леді» кожного дня з’являтись у новій сукні, 

працювало спеціальне ательє. 

Далекосяжні прожекти Імельди включали в себе і 

проведення в Манілі міжнародного кінофестивалю. 

Почалася шалена гонка. При будівництві величезної 

будівлі, у приміщенні якої повинен був проходити 

фестиваль, сталася катастрофа. На ще сирих бетонних 

перекриттях поспіхом зводилися наступні поверхи, і 

будівля завалилася, поховавши під уламками сто шістдесят 

вісім робітників.  Однак Імельда заявила, що навіть 

національна трагедія не зупинить початої справи, і, аби 

прискорити будівництво, розпорядилася залити руїни 

бетоном і продовжувати роботи. 

До 1975 року Маркос уже повністю втратив 

контроль за дружиною. Вона змусила президента офіційно 

призначити її на один з вищих державних постів і 

перестала приховувати власний інтерес до молодих 

хлопців. Люди, які близько знали Імельду, стверджували, 

що її стосунки з юними «нарцисами» були платонічними. 

Байдужа до плотських утіх, Імельда використовувала їх не 

в будуарі, а лише при появі на публіці, щоб створити собі 

імідж фатальної жінки [2, c. 180]. 

До 1979 року Імельда Маркос отримала таку 

величезну владу, що замінила весь кабінет міністрів, і 

новий уряд називали «кабінетом Імельди». Члени її родини 

та наближені особи отримали високі пости, а всі важелі 

прибуткового бізнесу виявились у руках улюбленців 

«Матері народу», як її почала називати офіційна 

пропаганда. 
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Фердинанд розумів, що на постійних сварках вони з 

дружиною довго втриматися при владі не зможуть. 1981 

року він скасував воєнний стан і висунув свою 

кандидатуру на чергові президентські вибори. Вибори 

відбулись під наглядом військових і нікого не здивувало, 

що Маркос знову став переможцем. На честь перемоги за 

нечувані гроші Імельда придбала в Нью-Йорку торговий 

комплекс, розкішні палаци на престижній П'ятій авеню, 

адміністративні будівлі на Уолл-стріт і Медісон-авеню, 

старовинні маєтки в Нью-Джерсі. 

Політична та соціальна криза, яка назрівала в країні 

вже протягом кількох років, почалась у серпні 1983 року – 

головний політичний опонент Маркоса, сенатор Акіно, 

який перебував після арешту у вигнанні у США, 

повернувся на Філіппіни. Однак при виході з літака він був 

убитий. Тінь убивства впала на Маркоса. Хоча це 

вбивство, ретельно сплановане і вміло здійснене, було 

найшвидше на руку комусь із його політичних противників 

усередині країни або за її межами, які вирішили таким 

непростим шляхом усунути Маркоса від довголітньої 

президентської влади. 

Хай там як, але саме вбивство сенатора Акіно  і 

стало каталізатором масових  народних виступів. Почалися 

щоденні демонстрації протесту. Народ вимагав 

оголошення імпічменту. На Маркоса почали чинити тиск і 

політичні кола США, які тривалий час були вірним і 

надійним союзником і партнером. 1986 року, усе ще 

сподіваючись на щасливий кінець, Маркос оголосив про 

позачергові вибори президента. 

Дострокові президентські вибори в лютому 1986 

року проходили під гаслами підтримки Корасон Акіно, 

вдови убитого сенатора та матері п’ятьох дітей. Був 

створений міф про незіпсовану владою, недосвідчену в 

політичних справах домогосподарку, яка взялася викрити 

диктатора, що погруз у всіляких гріхах. Підтасовування 
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результатів виборів були відмічені з обох боків. Спочатку 

переможцем оголосили Маркоса, а потім К. Акіно – після 

того, як вона закликала до масового протесту й отримала 

потужну підтримку католицької церкви та армії.     

Фердинанд з Імельдою були змушені таємно 

покинути Манілу. 

Змучений хворобою, 28 вересня 1989 року 

Фердинанд Маркос помер у вигнанні на Гавайях, де і був 

похований. І лише 2016 року, за указом президента Родріго 

Дутерте та після тривалих судових процесів, тіло Ф. 

Маркоса було перепоховане на Цвинтарі національних 

героїв у  Манілі [6]. 

«Особиста економіка» подружжя Маркосів 

складалась із безлічі процвітаючих підприємств 

промисловості і сфери обслуговування, оформлених на 

ім’я родичів і знайомих. Американський журнал «Сан-Хосе 

Меркурі ньюс» 1985 р. в серії гучних статей розкрив 

механізм нестримного збагачення родини, передусім у тих 

сферах, які пов’язані зі США. Але він так і не зміг 

визначити всіх джерел прибутку, і дотепер кількість 

грошей Маркоса оцінюється від 5 до 10 мільярдів доларів 

[2]. Незважаючи на морально-етичне засудження 

«особистої економіки» президента, очевидно, з точки зору 

права її не можна ідентифікувати з казнокрадством або 

«грабунком». Недарма ж швейцарські банкіри взагалі 

відмовилися прийняти позов уряду Акіно як недостатньо 

обґрунтований і не розкрили таємних рахунків сімейства 

Маркосів. За рішенням американського суду Імельді 

Маркос дозволено зберігати свої заощадження в 

американських банках [20]. 
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Samoilov O.F. “Conjugal dictatorship” as a 

phenomenon of international relations (on the example of 

Republic of the  Philippines). The article highlights some 

aspects of the biography of the President of the Philippines F. 

Marcos during the 4 cadences, and also explores the absolutely 

unique phenomenon of international relations – "marital 

dictatorship," which also binds with the name of Imelda 

Marcos. 

 His epoch of 4 cadences on the post of president could 

be remembered by reforms and an economic boom that put the 

Philippines firmly on its feet. But still Ferdinand Marcos's 

name is often mentioned in the context of one of the worst 

dictatorships associated with financial scandals. 

Marcos lost his post in 1986 as a result of an uprising 

that broke out after apparent fraud during the next presidential 

election and was forced to emigrate. 

In 1988, a criminal case against him in the United 

States was filed on charges of corruption and the theft of 

several billion dollars from the execution of the Philippines, 
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which was not brought to an end due to the death of Marcos in 

1989. His wife, Imelda Marcos, who, in her husband's life, 

occupied a number of important state posts, returned to her 

homeland, and unsuccessfully run for president in 1991 and 

1995. In 1995 she became a member of the House of 

Representatives, however, after three years she left politics. 

During the 20 years Ferdinand Marcos spent as 

president of the Philippines, his official salary never rose above 

$13,500 a year. Yet by 1986, when the “people power” 

revolution prompted him and his wife Imelda to flee into exile 

in Hawaii, they had amassed a fortune. Mrs Marcos left behind 

her shoe collection, but her husband brought with him 

jewellery, gold bricks and freshly printed Philippine currency, 

together worth around $15m. In all, he and his cronies are 

thought to have plundered perhaps $10 billion. What is more, 

during his time in office thousands of Filipinos were tortured, 

jailed without due process or murdered by the regime’s thugs. 

Marcos left a mixed legacy for future generations. On 

one hand, many laws written by Marcos are still in force and in 

effect. Out of thousands of proclamations, decrees, and 

executive orders, only a few were repealed, revoked, modified 

or amended. On the other hand, his twenty years in power 

represent the bloodiest in the history of Philippines, with more 

extra judicial killings of civic people than those that occurred 

during parallel Latin American dictators like Pinochet. More 

importantly, many people who rose to power under Marcos 

continued to remain in power or even ascended higher after his 

exile, thus leaving a further imprint on present-day Filipino 

affairs. 

Marcos's influence on politics and economy of the 

country is still traced several decades after his death. For 

example, since 1986 to today in the Philippines, there is a 

special Presidential Commission for quality management, 

whose main task is to investigate the corruption of the former 

dictator and to return the nation to the money stolen from it. 
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Keywords: international relations, dictatorship, 

corruption, cleptocracy, Philippines, F. Marcos. 

 

Самойлов О.Ф. «Супружеская диктатура» как 

феномен международных отношений (на примере 

Филиппин). В статье освещаются некоторые аспекты 

биографии президента Филиппин Ф. Маркоса в течение 4 

каденций, а также исследуется абсолютно уникальный 

феномен международных отношений – «супружеская 

диктатура», который связывают с именем Имельды 

Маркос. 

 Его эпоха с 4 каденций на посту президента могла 

запомниться реформами и экономическим бумом, 

который поставил Филиппины крепко на ноги. Но до сих 

пор имя Фердинанда Маркоса чаще упоминают в 

контексте одной из худших диктатур, что ассоциируется 

с финансовыми скандалами. 

Маркос потерял свой пост в 1986 году в результате 

восстания, вспыхнувшего после очевидных махинаций во 

время очередных президентских выборов, и был вынужден 

эмигрировать. 

В 1988 году против него в США было возбуждено 

уголовное дело по обвинению в коррупции и хищении 

нескольких миллиардов долларов из казны Филиппин, 

которая не была доведена до конца по причине смерти 

Маркоса в 1989 году. Его жена Имельда Маркос, что при 

жизни мужа занимала ряд важных государственных 

постов, вернулась на родину и в 1991 и 1995 годах 

безуспешно баллотировалась на пост президента. В 1995 

году она стала депутатом Палаты представителей, 

однако через три года оставила политику. 

Влияние Маркоса на политику и экономику страны 

прослеживается до сих пор, спустя несколько 

десятилетий после его смерти. Например, с 1986 года и по 

сей день на Филиппинах действует особая Президентская 
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комиссия по качественного управления, основная задача 

которой - расследовать коррупционные операции бывшего 

диктатора и в судебном порядке возвращать нации 

похищенные в нее средства. 

Ключевые слова: международные отношения, 

диктатура, коррупция, клептократия, Филиппины, Ф. 

Маркос. 
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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 

mailto:dirai@ukr.net
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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 

 

 

http://www.kymu.edu.ua/vmv
mailto:v.kiu.ua@gmail.com
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