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І. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І БЕЗПЕКОВИЙ ПРОСТІР У СВІТІ 

 
УДК: 327.5 
ББК 64.4(0),633 

Судак І.І., м. Київ 
 

ПРІОРИТЕТИ СПІВРОБІТНИЦТВА НАТО 
 З КРАЇНАМИ-ПАРТНЕРАМИ 

 
       У дослідженні проаналізовано три широкі категорії 

діяльності, які визначають більшу частину роботи НАТО 
з партнерами останніми роками – спільна підготовка, 
спільні консультації і спільні дії. 
           Прослідковано ключові інструменти НАТО для 
підтримки взаємодії з партнерами, зокрема: ініціативу 
Об’єднаних Сил (ІОС); Концепцію Сил реагування НАТО 
(СР); ініціативу Інтелектуальної оборони; Концепцію 
оперативних можливостей (КОМ). 

       Увага зосереджується на основних напрямках 
проведення політичних консультацій НАТО з країнами-
партнерами. Двосторонній канал для загальних політичних 
обговорень використовується найактивніше, за його 
допомогою НАТО безпосередньо контактує з окремими 
країнами. Кожна з Програм індивідуального партнерства і 
співробітництва, погоджених Альянсом і партнерами, 
включає в себе зобов'язання проводити консультації. 
Основним видом консультацій є так звані «традиційні 
формати»: Рада євроатлантичного партнерства (РЄАП), 
Середземноморський діалог (СД) і Стамбульська 
ініціатива співпраці (СІС). Кожна з них відіграє важливу 
роль у сприянні міжнародному взаєморозумінню і 
співпраці.  
           Ключові слова: НАТО, країни-партнери, 
Міжнародні сили сприяння безпеці (МССБ), ініціативи 
Об’єднаних Сил (ІОС), Концепція Сил реагування НАТО 
(СР), Концепція оперативних можливостей (КОМ), Рада 
  



 
євроатлантичного партнерства (РЄАП), 
Середземноморський діалог (СД), Стамбульська ініціатива 
співпраці (СІС). 

 
       Постановка проблеми в загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими та практичними 
завданнями. Як і будь-яка міжнародна організація, що вже 
тривалий час діє на світовій арені, НАТО розвивалась не 
тільки рівномірно, а й іноді переживала переломні моменти 
– ключові події, що привели до її структурних змін. 
Падіння Берлінської стіни, а потім і розпад Радянського 
Союзу дозволило організації домовитися з колишніми 
противниками і досягти миру за допомогою діалогу та 
співробітництва. Балканські війни змусили Альянс взяти на 
себе активну оперативну роль як єдиної міжнародної 
організації з достатнім військовим потенціалом для 
забезпечення миру. У дійсності, війна в Афганістані 
розширила горизонти для НАТО на всьому шляху до Азії.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій на цю 
тему засвідчує зацікавленість аналітиків і дослідників у 
питаннях, пов’язаних із основними напрямками 
проведення політичних консультацій НАТО з країнами-
партнерами, а також співпрацю з партнерами НАТО, 
спираючись на спільний досвід у проведенні військових 
операцій і реформ в оборонній сфері. Зокрема, ці та низку 
інших питань досліджували Е. Адлер, Б. Бузан, Ф. 
Доніновська, А.М. Матіісен, Дж. Олсен. 

      Формулювання мети статті. Основна мета статті 
полягає в дослідженні основних категорії діяльності, які 
визначають більшу частину роботи НАТО з партнерами 
останніми роками, зокрема: спільну підготовку, спільні 
консультації і спільні дії; зосереджується увага на 
основних напрямках проведення політичних консультацій 
НАТО з країнами-партнерами. 
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       Виклад основного матеріалу дослідження з 

повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. За часів «холодної війни» було лише одне 
небезпечне протистояння, яке мало значення, а саме між 
двома основними супротивниками і з чітко визначеними 
правилами: НАТО і Радянський Союз. Світ нині, звісно, 
зовсім інший. Існує ціла низка загроз міжнародній безпеці, 
починаючи з нестабільності в таких стратегічно важливих 
районах, як Близький Схід, і закінчуючи міжнародним 
тероризмом і кібератаками. Ці загрози не зупинити 
прикордонними контрольно-пропускними пунктами, і 
жодна країна, незалежно від того, наскільки вона потужна, 
не може ефективно їх подолати. Безпека сьогодні схожа на 
командну спортивну гру, у яку грають на світовій арені, де 
майже кожна країна та організація виконує потенційно 
важливу роль. 

      НАТО має унікальну можливість значно вплинути на 
цю гру. Операція в Афганістані виявилася виснажливою і 
дорогою, але все ж загартування найбільш здібних, 
досвідчених і оперативних сил у світі, а можливо і в історії, 
мало позитивний ефект. Міжнародні сили сприяння безпеці 
(МССБ) стали тією мережею, що з'єднала НАТО з 
партнерами з усього світу, як з військового, так і з 
політичного боку. Завдяки рівномірній, спокійній 
дипломатії НАТО погодила програми партнерства зі 
співпраці з понад двома десятками країн і поглибила 
відносини з великими міжнародними організаціями. Крім 
того, відповідно до змін в основній політиці НАТО, 
починаючи зі Стратегічної концепції 2010 року, Альянс 
отримав мандати, щоб взяти на себе нові функцій і 
розв’язати цілу низку нових глобальних проблем: від 
розповсюдження ракет до кіберзахисту та енергетичної 
безпеки [5]. 

      Отже, для НАТО закінчення бойової місії в 
Афганістані наприкінці 2014 року стало ще одним 
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переломним моментом в історії. Саме сила допоможе 
Альянсу знову трансформуватися, щоб закріпити 
«доробок» партнерств, створений у Гіндукуш, залучити 
партнерів до нової співпраці і разом з ними взятися за 
розв’язання нових проблем для взаємної вигоди [6]. У часи, 
коли ресурси (людські та фінансові) є обмеженими, слід 
поставити питання: на чому варто акцентувати увагу, що 
Альянсу слід робити і з ким? 

       Ці питання обговорюються в НАТО в межах 
загальних ідей про її майбутнє. Звісно, консенсусу щодо 
відповідей на них ще не досягнуто. Проте схоже, що 
загальний напрямок руху партнерства НАТО матиме три 
основні шляхи: спільну підготовку, спільні обговорення і 
спільні дії. 

      Місія Міжнародних сил сприяння безпеці 
завершилась, і Альянс перейшов до нової, набагато меншої 
місії «Рішуча підтримка» в Афганістані, що входило до 
його стратегічних планів. Після понад десяти років 
великих військових операцій, починаючи з Боснії та 
Герцеговини, Косова та Афганістану (включаючи безліч 
дрібних операцій, з них щодо боротьби з піратством біля 
берегів Сомалі), розпочався період з набагато нижчою 
швидкістю здійснення місій. Але з досвіду цих операцій 
два моменти стали дуже вигідними. По-перше, як уже 
згадувалося вище, сили Альянсу перебувають на 
унікальному рівні можливостей і взаємодії один з одним. 
По-друге, стандарт оперативності НАТО нині є глобальним 
золотим стандартом, який розділяють і до якого прагнуть 
країни в усьому світі. Він є позитивним не тільки для 
НАТО. За визначенням, існування єдиного стандарту має 
сенс для багатонаціональних військових операцій: війська з 
різних країн, які працюють разом, повинні вміти говорити 
однією мовою, за допомогою радіо і комп'ютерів, і 
проводити військові операції відповідно до загальної 
тактики, методів і процедур. Навіть коли НАТО не бере 
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участі, часто залучаються союзники, серед іншого до 
коаліцій добровольців або в операціях санкціонованих 
Організацією Об'єднаних Націй, як це мало місце на ранніх 
етапах операції в Лівії 2012 року. Як показала остання 
стадія операції в Лівії, НАТО залишалося єдиною 
організацією, здатною командувати і контролювати велику 
багатонаціональну бойову операцію, а це означало, що в 
майбутньому в НАТО буде більше операцій [1; 3; 5]. 

      Через ці причини Альянс налаштований не втрачати 
високий рівень взаємодії, якого він досягнув в Афганістані. 
Його партнери, як звичайно, прагнуть того ж, з тих же 
причин, наполягаючи на максимально можливій співпраці 
з НАТО у військовій сфері [6].  

      Одним з найголовніших інструментів НАТО є 
Політично-військова програма, затверджена 2010 року на 
Берлінському засіданні міністрів закордонних справ. По 
суті, вона закріплює те, за що боролися під час місії 
Міжнародних сил сприяння безпеці – найбільшу роль у 
визначенні рішень, ухвалених під час операцій на чолі з 
НАТО, у які вкладаються всі сили. Ситуація в Лівії 
показала, що НАТО виконує свої зобов'язання, коли за 
день після того, як партнерів утвердили в ролі 
співучасників операції, їх посли в алфавітному порядку 
вже посіли своє місце в організації, беручи участь у всіх 
обговореннях (без винятку) з питань ведення операцій. Це 
новий стандарт НАТО, що перевершує умови, які 
пропонують своїм партнерам інші міжнародні організації 
[7]. 

      Ініціативи Об’єднаних Сил (ІОС), погоджені на 
саміті в Чикаго 2012 року, також є ключовим інструментом 
для підтримки взаємодії з партнерами. ІОС включатимуть у 
себе серію завдань, тренувань і навчань зосереджених на 
забезпеченні зв'язку як між союзниками, так і між 
партнерами. Крім того, Концепція Сил реагування НАТО 
(СР) пропонує інший механізм підтримання зв’язку з 
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партнерами. СР створені стати своєрідною «теплицею» для 
тестування і спільного використання новітніх технологій і 
теорій, так само, як і силами швидкого реагування для 
Альянсу. Кілька партнерів підписалися надати війська в 
СР, що продемонструє новий етап військової еволюції 
НАТО [8]. 

       Спільна підготовка також чітко простежується в 
ініціативі Інтелектуальної оборони, яка пропонує 
партнерам можливість тісно співпрацювати з групами 
союзників для розвитку спільних можливостей. У часи 
жорсткої економії багато країн не можуть самотужки мати 
можливості, а за допомогою Інтелектуальної оборони вони 
об'єднають ресурси для їх спільної розробки і купівлі. 
Партнери вже є частиною цього процесу, який не тільки 
сприяє політичній солідарності, а й поліпшує 
взаємосумісність: для збройних сил простіше, як з точки 
зору логіки, так і з точки зору теорії, працювати разом, 
оскільки вони працюють з тим же обладнанням [9]. 

      І, нарешті, Концепція оперативних можливостей 
(КОМ) – маловідомий інструмент, який уже допоміг 
поліпшити взаємодію з партнерами, має реальний 
потенціал, щоб істотно вплинути на поліпшення. КОМ 
являє собою систему, у якій партнери визначають підрозділ 
або підрозділи, які здатні взаємодіяти з НАТО відповідно 
до об'єктивного набору критеріїв або до різних рівнів 
взаємосумісності. Оперативний штаб НАТО, що базується 
в місті Монс (Бельгія), визначає (чи відповідає) такий 
підрозділ стандарту. Якщо так, то він автоматично 
«підключається і працює» із силами НАТО. Наприклад, 
наступного дня після того, як було вирішено, що Швеція 
приєднається до операції в Лівії, шведські «Гріпени» 
летіли пліч-о-пліч з винищувачами НАТО. Це стало 
можливим, тому що вони відповідали рівню КОМ [9]. 

      Усі перераховані вище інструменти виявляться 
цінними в майбутньому. Партнери НАТО повинні 
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прагнути досягти стану «повної готовності», як це робить 
НАТО: разом тренуватися, виконувати завдання, вчитися і 
розвивати спільні можливості так, щоб коли вдарить 
наступна криза і НАТО попросять втрутитися, Альянс 
зможе відіграти свою роль у створенні ефективної та дієвої 
коаліції. 

       Військова сумісність є «операційною системою» 
багатонаціональних військових операцій; вона діє за 
лаштунками, що в основному викликає стурбованість 
фахівців. Тоді, коли вона є необхідною, її недостатньо. 
Ефективний внесок у міжнародний мир і безпеку вимагає 
також політичної сумісності, тобто загального розуміння 
проблеми і розв’язання. Важливість цього було закріплено 
в Стратегічній концепції, що зобов’язує НАТО бути 
відкритою для консультацій з партнерами щодо питань, які 
становлять загальний інтерес [5]. 

     НАТО має три основні напрямки проведення 
політичних консультацій. Усі вони мають реальний 
потенціал, так само, як і реальні проблеми. Двосторонній 
канал для загальних політичних обговорень 
використовується найактивніше, за його допомогою НАТО 
безпосередньо контактує з окремими країнами. Кожна з 
Програм індивідуального партнерства і співробітництва, 
погоджених Альянсом і партнерами, включає в себе 
зобов'язання проводити консультації. Альянс активно 
запрошує партнерів для зустрічі із союзниками в штаб-
квартирі НАТО, щоб обмінятися думками про регіональні 
виклики безпеки, з якими вони зіштовхуються, і 
міжнародні виклики, які, на їхню думку, повинні 
вирішувати разом. Зокрема, Азербайджан висловив власну 
точку зору щодо проблеми безпеки на Південному Кавказі, 
Австралія – щодо Азійсько-Тихоокеанського регіону, а 
Йорданія – щодо проблем Близького Сходу. НАТО 
докладатиме всіх зусиль, щоб у майбутньому розвинути 
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таку практику, адже глибше розуміння загальних проблем і 
зважання на різні погляди принесе тільки користь [10]. 

      Ще одним видом консультацій, які НАТО 
неофіційно називає «29 + n», є проведення дискусій з 
окремими групами партнерів у межах і поза межами 
існуючих форматів для з’ясування конкретного питання 
або проблеми з огляду на зацікавленість партнера в цих 
питаннях, чи можливість допомогти при їх розв’язанні. 
Консультації було проведено з конкретних невідкладних 
питань, зокрема п'ять країн Центральної Азії звернулися до 
НАТО, щоб висловити свою глибоку стурбованість щодо 
втручання до Афганістану. Подібні зустрічі «гнучкого 
формату» також були проведені для обговорення кібер-
захисту, боротьби з піратством і розвитку військових 
можливостей. Потенціал і переваги таких зустрічей є 
очевидними. Учасники з’ясовують конкретні питання, на 
яких і фокусуються обговорення. Гнучкість формату 
проведення дозволяє учасникам йти в ногу з існуючими 
проблемами [9]. 

      Однак партнери часто зацікавленіші в обговоренні 
нових проблем, про розв’язання яких у НАТО ще не 
домовилися, не кажучи вже про можливу роботу з 
партнерами. Це стає очевидним, коли йдеться про кібер-
захист, адже в цій галузі союзники, по суті, поки що не 
погоджуються з мандатами, які матиме НАТО, як і в 
цілому з її роллю, а співпраця з державами, які не є 
союзниками, може викрити систему оборони НАТО навіть 
на ранній стадії співробітництва. Це також є проблемою з 
огляду на енергетичну безпеку, ще одну сферу, що 
становить інтерес партнерів на Кавказі, Близькому Сході і 
в Центральній Азії, де мандати і роль НАТО досі є 
предметом суперечок. Через повну відсутність 
взаєморозуміння виявилося важко задовольнити бажання 
партнерів встановити «гнучкий формат» зустрічей з НАТО. 
Натомість існує контроль за проведенням зустрічей [8]. 
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     Однак це лише проблеми початкового періоду. 

Згодом НАТО визначить обсяги своєї ролі при розв’язанні 
нових проблем безпеки і можливостей співпраці з 
партнерами. Це допоможе розпочати новий етап «гнучких» 
обговорень реальних викликів ХХІ століття, з правильними 
партнерами та з огляду на прагматичність і 
результативність.  

    Третім основним видом консультацій є так звані 
«традиційні формати»: Рада євроатлантичного партнерства 
(РЄАП), Середземноморський діалог (СД) і Стамбульська 
ініціатива співпраці (СІС). Кожна з них відіграє важливу 
роль у сприянні міжнародному взаєморозумінню і 
співпраці [8].  

     РЄАП мала стати політичною парасолькою для 
програми «Партнерство заради миру», заснованої НАТО 
після закінчення «холодної війни» для того, щоб охопити 
країни в усій Європі, через Кавказ і до Центральної Азії. 
Вона виявилася корисною платформою для проведення 
зустрічей і обговорень спільних проблем широким колом 
країн. Для тих із них, які не мають солдатів, діючих під 
командуванням НАТО (наприклад, Швейцарія), Рада є 
важливим механізмом для взаємодії з Альянсом і для 
використання організації з метою власного внеску в такі 
невійськові проекти, як навчання, освіту або розмінування 
[1]. 

     Проте з часом виявилося важко утримувати РЄАП. 
Багато з її найактивніших учасників, зокрема з регіону 
Західних Балкан, стали повноправними членами Альянсу. 
Решта учасників мали труднощі з погодженням певних 
спільних проектів, в основному тому, що країни 
розташовані в різних географічних регіонах і мають справу 
з різними регіональними проблемами. Тому іноді важко 
встановлювати відкритий політичний діалог. Незважаючи 
на ці проблеми, союзники і партнери працюють над 
відновленням РЄАП. Основою цих зусиль став гнучкіший 
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підхід: «тигрові штурмові команди» стали частиною 
РЄАП, невеликі групи країн, включаючи не менше одного 
союзника та одного партнера, які об’єднують зусилля, щоб 
розробити пропозицію, яка може являти інтерес для 
широких груп: наприклад, розробити та узгодити загальні 
стандарти для роботи приватних охоронних компаній у 
військових операціях. Ці «тигрові команди» дають енергію 
РЄАП, а із зусиллями та уявою вони можуть принести 
реальні результати [1]. 

      Середземноморський діалог (СД), до якого входили 
Ізраїль і шість важливих країн Північної Африки, також 
зазнав ускладнень. А оскільки він є структурою, яка 
об'єднує країни, що безпосередньо постраждали від 
заворушень на Близькому Сході, ускладнення були 
неминучими. Але також є і великий потенціал прогресу. 
Двосторонні відносини з країнами, які взяли участь у СД, є 
практичними, політичними і продуктивними. НАТО 
погодилася на індивідуальні програми співпраці з усіма 
сімома членами і консультується з ними з політичних 
питань в індивідуальному порядку. Альянс допомагає їм 
модернізувати свої оборонні установи, роблячи їх 
доступнішими, підконтрольними і спроможними краще 
працювати один з одним – такі зусилля є необхідними під 
час перехідного періоду в багатьох країнах. НАТО також 
працює з партнерами СД для розв’язання найактуальніших 
проблем у галузі безпеки, зокрема розмінування мінних 
полів. Зі свого боку, усі вони, у тій чи іншій формі, 
сприяють операціям та місіям під проводом НАТО [2]. 

      Займатися багатосторонньою діяльністю виявилося 
складніше. НАТО не бере і не прагне брати участь у 
близькосхідному мирному процесі та докладає всіх зусиль, 
щоб не виносити це питання на порядок денний і тримати 
подалі від Середземноморського діалогу. Певною мірою це 
стало можливим: зустрічі всіх семи країн з 29 союзниками 
відбуваються на всіх рівнях, що може стати унікальною 
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можливістю для Ізраїлю та інших арабських країн разом 
обговорити співпрацю у сфері безпеки [10]. 

     Однак, у цілому, відмінності між членами 
ускладнили проведення консультацій та співробітництва у 
форматі СД, передусім на політичному рівні. Заворушення, 
які охопили регіон, посилили існуючі проблеми, і це 
звернуло увагу країн Середземноморського діалогу на 
внутрішні розробки і стало причиною розходження в 
поглядах щодо того, як упоратися з такими основними 
проблемами, як насильство в Сирії.  

    Середземноморський діалог досяг чудових 
результатів як на користь усіх учасників, так і на користь 
Альянсу. Його політична цінність місця зустрічі членів не 
викликає сумнівів, так само, як і потенціал як основа для 
подальшої співпраці з країнами, перед якими стоять 
аналогічні проблеми, оскільки політичні умови стають 
сприятливішими. 

    Стамбульська ініціатива співпраці (СІС) також 
досягла результатів на користь своїх членів. На 
двосторонній основі співробітництво між НАТО і країнами 
СІС спрямовується на підтримку реформ і 
взаєморозуміння. Справді, Кувейт ухвалив рішення про 
відкриття центру СІС, який стане першим об'єктом НАТО 
в Перській затоці, де НАТО і країни-партнери Затоки 
зможуть проводити тренування і навчання в галузях, що 
становлять взаємний інтерес, серед іншого вивчення мов, 
поширення культурної обізнаності і проведення 
консультацій з безпеки [3].  

     Тим не менш, протягом багатьох років занепокоєння 
з питань безпеки серед партнерів НАТО з Перської Затоки 
переважно викликали, по-перше, енергетична безпека, а 
по-друге, Іран, і це пояснюється тим, що Іран неодноразово 
публічно погрожував перекрити транзит судноплавства 
через Ормузьку протоку, важливий прохід, через який 
енергоресурси надходять на ринки. Партнери СІС хотіли б, 
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аби НАТО відігравало активнішу роль при розв’язанні цих 
проблем; хоча союзники підтримували партнерів Альянсу 
в Перській затоці за допомогою двосторонніх каналів і не 
використовують НАТО як основну платформу для 
обговорень.  

     Існує ще одна «категорія» партнерів, які не 
підпадають під конкретний формат, але мають тільки 
двосторонні, індивідуальні відносини з НАТО: те, що 
Альянс називає «глобальними партнерами»: Афганістан, 
Австралію, Японію, Республіку Корея, Пакистан, 
Монголію і Нову Зеландію. Очевидно, ці партнерські 
відносини з’явились унаслідок операції МССБ, але вони 
збережуться на тривалий час, тому що кожен партнер 
поділяє інтереси НАТО підтримувати і будувати 
відносини, як з політичного, так і з практичного боку [7].  

    Спільна підготовка гарантує можливість ефективно 
співпрацювати; спільні консультації допоможуть 
упевнитися, що партнери поділяють погляди на проблеми, 
з якими мають справу, – усе це заходи, які НАТО та її 
партнери вже досягають і посилюють. Але навіть беручи 
до уваги вищезазначене, найбільший вплив матиме саме 
спільна діяльність. 

    Звісно, не можна передбачити коли або де НАТО та її 
партнери знову розпочнуть воєнні дії. Такий хід подій є 
неминучим. Коли справа доходить до командування та 
проведення багатонаціональних військових операцій 
середнього або високого рівня, або операцій, які 
загрожують набрати великих розмірів, НАТО має 
можливості. А якщо НАТО втручається, то з огляду на 
досвід, Альянс є ефективнішим, якщо він співпрацює з 
партнерами [10]. 

    Проводилося багато роботи, не пов’язаної з 
військовими операціями, – роботи, яка показала, як багато 
може бути досягнуто у співпраці НАТО з і її партнерами. 
Нарощування потенціалу є однією з таких сфер. 
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Наприклад, персонал НАТО працював у штабах 
Африканського союзу, допомагаючи йому поліпшити свої 
навички в управлінні масштабними багатонаціональними 
військовими операціями – сфери, у якій Африканський 
союз ще тільки розправляв свої крила, а 
Північноатлантичний союз уже мав знання і досвід, яким 
можна поділитися. Під час навчальних місій НАТО в Іраку 
та Афганістані були зроблені великі зусилля, щоб 
збільшити можливості міністерств, для того, щоб вони 
могли керувати своїми країнами - інші партнери НАТО 
також доклали власних зусиль [9]. 

    «М'яка сила» НАТО також полягає в сприянні 
освітній реформі. У межах програми «Удосконалення 
військової освіти» НАТО дає поради партнерам, як 
будувати, розвивати і реформувати освітні установи в 
галузі безпеки й оборони. НАТО також допомагає 
інтегрувати тренувальні та навчальні центри партнерів з 
центрами союзників для обміну досвідом. У межах 
Програми з розбудови цілісності союзники і партнери 
разом допомагають зацікавленим країнам – зокрема 
Південно-Східній Європі та Афганістану – посилювати 
управління і підвищувати прозорість і підзвітність в 
оборонних інституціях. І через  низку великих цільових 
фондів, НАТО і її партнери разом роблять внесок у 
проекти в багатьох країнах, щоб допомогти знешкодити 
міни, знищити непотрібні або старі боєприпаси та 
перекваліфікувати військових, яких скоротили через 
реформу, щоб знайти їм нові робочі місця [1]. 

    Зрештою, коли справа стосується розв’язання нових 
проблем безпеки, для ефективності яких безсумнівно 
необхідне співробітництво, існує ймовірність, що НАТО 
посилить співпрацю зі своїми партнерами. 
Найочевиднішим прикладом є кібер-захист. Тоді як країни 
несуть основну відповідальність за кібер-безпеку, є 
можливість виникнення ситуацій, у яких співпраця матиме 
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додаткову ефективність, наприклад, дозволить зробити 
раннє попередження про майбутні кібератаки, або надати 
підтримку країні, система оборони якої перевантажена. 
Коли всі аспекти будь-якої потенційної ролі НАТО повинні 
бути узгоджені зі всіма союзниками, схоже, що існує 
консенсус, що альянс може мати певні додаткові переваги, 
серед іншого, коли йдеться про співпрацю з партнерами. 
Це досить важливо з огляду на масштаби кібер-загроз і 
високі ставки для національної безпеки, зважаючи на 
розміри та успішність кібер-атак [1].  

     Разом ці три широкі категорії діяльності – спільна 
підготовка, спільні консультації і спільні дії – 
визначатимуть більшу частину роботи НАТО з партнерами 
останніми роками, адже Альянс пристосовується до нового 
стану справ, який запровадила місія Міжнародних сил 
сприяння безпеці. 

     Відносини НАТО з іншими міжнародними 
організаціями зазнали кардинальних змін за останні два 
десятиліття. Будучи колись «добре ізольованою», зараз 
організація встановила відносини з Європейським Союзом 
та Організацією Об'єднаних Націй. І хоча багато перешкод 
все ще потрібно подолати, співпраця з цими організаціями 
очевидно матиме потенціал для досягнення взаємної 
вигоди всіма зацікавленими сторонами [2]. 

     Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун і 
генеральний секретар НАТО Яап де Гооп Схеффер разом 
підписали політичну декларацію, що закріпила існуюче 
співробітництво, що розвинулося преважно за допомогою 
співпраці під час Балканських війн. Декларація також 
заклала початок майбутнім подіям: створення посади 
співробітника зі зв'язку і взаємодії НАТО в ООН в Нью-
Йорку, регулярні переговори співробітників, розширення 
співробітництва в Афганістані і підтримка персоналу ООН 
під час місій. Звісно є більше видів діяльності, оскільки 
ООН має справу зі складними проблемами, у яких НАТО 
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може надати технічну допомогу, якщо цього попросять, 
наприклад, Альянс провів навчання на імпровізованому 
вибуховому пристрої для персоналу ООН під час операцій 
в Африці. Хоча в деяких колах ООН усе ще існують 
сумніви, чи варто тісніше співпрацювати з Альянсом, який 
досі розглядається в застарілому контексті «холодної 
війни», з часом обидві організації разом зроблять дуже 
багато [2]. 

     Європейський Союз повинен, без сумніву, стати 
організацією, з якою НАТО найтісніше і найактивніше 
співпрацюватиме. Двадцять дві країни є членами обох 
організацій, і обидві організації розробляють можливості, 
за які платитимуть і які використовуватимуть одні і ті ж 
держави-члени. Обидві мають персонал, залучений в одних 
і тих же військових діях, від Балкан до Афганістану та 
морів поблизу берегів Сомалі. Однак, останнього часу 
співпраця охоплена політичними труднощами, які, по суті, 
ідуть ззовні до обох організацій. Коли ці труднощі 
подолають (якими б неминучими вони не були), це 
поліпшить політичні консультації, військове 
співробітництво та розвиток можливостей, на які платники 
податків країн Європи заслуговують уже давно [3]. 

     Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок з цього напрямку. Партнерства 
НАТО є раніше не баченою, але дуже важливою частиною 
Альянсу сьогодні. Вони сприяють успіху операцій із 
забезпечення миру, підтримують реформи та стабілізують 
ситуацію в усьому світі, а також забезпечують форум для 
консультацій, щоб зміцнити довіру та спільно розв’язувати 
загальні проблеми. Цей доробок спільноти варто зберегти. 

     Як і у випадку НАТО, партнерства стоять на 
роздоріжжі. З одного боку, закінчення МССБ може 
залишити наші партнерські відносини без можливостей і 
цілей, тому знизиться їх рівень значущості, їх діяльність і 
результат; як наслідок операції не будуть ефективними, 
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сповільняться реформи, світ стане нестабільним. З другого 
боку, необхідно зміцнювати вже існуючі засади діяльності 
та модернізувати партнерство задля забезпечення безпеки 
після завершення місії МССБ з усе ще складною 
обстановкою. Із завзяттям, цілеспрямованістю і спільним 
розумінням важливості партнерства потрібно 
продовжувати співпрацювати. 
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          Sudak I.I. Priorities of NATO cooperation with partner 
countries. The study analyzed three broad categories of 
activities that will determine most of NATO’s work with 
partners in recent years - joint training, joint consultations and 
joint actions, as the Alliance adapts to the new state of affairs 
that has introduced the mission of the International Security 
Assistance Force (ISAF). It was noted that the International 
Security Assistance Force became the network connecting 
NATO with partners from all over the world, both from the 
military and the political side. 

     The key NATO tools to maintain partnerships is 
researched that including: the United Nations Initiative (UNI), 
which include a series of tasks, trainings and exercises focused 
on communication between allies and between partners; The 
Concept of the NATO Response Force (NRF), created to 
become the Alliance’s Rapid Reaction Forces; Intellectual 
Defense Initiative, which offers to partners the opportunity to 
work closely with allied groups to develop common 
opportunities; Operational Capabilities Concept (OCC). 

    Attention is focused on the main directions of NATO’s 
political consultations with partner countries. The two-way 
channel for general political debate is most actively used, with 
which NATO directly contacts individual countries. Each of the 
Individual Partnership and Cooperation Programs agreed by 
the Alliance and partners includes an obligation to consult. 
Another kind of consultation that NATO unofficially calls «29 
+ n» is to hold discussions with individual groups of partners 
within and outside the existing formats to find out a specific 
issue or problem in view of the partner’s interest in these 
matters, or the ability to help with their solution. The main 
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types of consultations are so-called «traditional formats»: the 
Euro-Atlantic Partnership Council (EAPC), the Mediterranean 
Dialogue (MD) and the Istanbul Cooperation Initiative (ICI). 
Each of them plays an important role in promoting 
international understanding and cooperation. 
           Keywords: NATO, partner countries, the International 
Security Assistance Force (ISAF), the United Nations Initiative 
(UNI), The Concept of the NATO Response Force (NRF), 
Operational Capabilities Concept (OCC), the Euro-Atlantic 
Partnership Council (EAPC), the Mediterranean Dialogue 
(MD) and the Istanbul Cooperation Initiative (ICI).  
 
          Судак И.И. Приоритеты сотрудничества НАТО 
состранами-партнерами. В исследовании 
проанализированы три широкие категории деятельности, 
которые определяют большую часть работы НАТО с 
партнерами в последние годы – совместная подготовка, 
совместные консультации и совместные действия. 
         Прослежены ключевые инструменты НАТО для 
поддержки взаимодействия с партнерами, в частности: 
инициативу Объединенных Сил (ИОС) Концепцию Сил 
реагирования НАТО (СР); инициативу интеллектуальной 
обороны; Концепцию оперативных возможностей (КОВ). 
         Внимание сосредотачивается на основных 
направлениях проведения политических консультаций 
НАТО со странами-партнерами. Двусторонний канал для 
общих политических обсуждений используется активно, с 
его помощью НАТО непосредственно контактирует с 
отдельными странами. Каждая из программ 
индивидуального партнерства и сотрудничества, 
согласованных НАТО и партнерами, включает в себя 
обязательства проводить консультации. Основным видом 
консультаций являются так называемые «традиционные 
форматы»: Совет евроатлантического партнерства 
(СЕАП), Средиземноморский диалог (СД) и Стамбульская 
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инициатива сотрудничества (СИС). Каждая из них 
играет важную роль в содействии международному 
взаимопониманию и сотрудничеству. 
         Ключевые слова: НАТО, страны-партнеры, 
Международные силы содействия безопасности (МССБ), 
инициативы Объединенных Сил (ИОС), Концепция Сил 
реагирования НАТО (СР), Концепция оперативных 
возможностей (КОВ), Совет евроатлантического 
партнерства (СЕАП), Средиземноморский диалог (СД), 
Стамбульская инициатива сотрудничества (СИС). 
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ON THE IDEAS SHAPING EUROPEAN UNION 

ENVIRONMENTAL LAW. 
PART II: TOWARDS A CIRCULAR ECONOMY. 

 
Based on the assumptions of sustainable development, 

the European Union's law and environment protection policy 
are the most advanced, the most restrictive but also most 
effective on a global scale, taking into account the area, 
population and size of the European Union economy. This law 
evolves, which was shown by the author in the previous text in 
this series. Therefore, one should look at contemporary 
philosophical and social movements and economic doctrines 
shaping the current European Union environmental law. It is 
also worth diagnosing, already visible, the directions of 
changes to this law, which may be important for both current 
and future recipients within the European Union and around. 
This is the purpose of a series of texts, of which this is the 
second one. 

This text aims to describe ecological justice as an idea 
and a social movement which, though more characteristic of 
the Americas, also affects the law in Europe and European 
Union. The analysis of ecological justice presented here also 
allows, through the adversarial nature, to characterize the 
contemporary European Union environmental law. In the 
second part, the text presents the latest idea guiding the 
European Union legislator not only in the field of 
environmental law but also the entire economic law. It is a 
circular economy, which has every chance to become a 
doctrine of the future social and economic development of the 
European Union. The conclusions and the list of sources end 
this essay.  
  



 
The text is based on the literature on environmental law 

and public business law, mostly from the USA but also Polish 
and Latin American, and well as legal acts valid on May 31st of 
2018. 
           Keywords: environmental law, European Union, 
ecological justice, circular economy 

 
             Problem of research. 1. Ecological justice. 
Contemporary understanding of ecological justice started up as 
a result of actions opposing social inequalities and the increase 
of the ecological threat coming from industrialization [11, p. 3]. 
These phenomena have accompanied us throughout the 20th 
century, but the concept of ecological justice has entered the 
general trend in the last quarter of century [8, pp. 15–39]. The 
speed of the ecological justice movement has been gained from 
globalization [6]. In contemporary literature, especially 
American one, we even find modifications, refinements or 
derivatives of this concept, like "environmental injustice" [22], 
which began to be connected to the concept of "environmental 
colonialism" [43, pp. 195–207] and "ecological imperialism" 
[17]. We can even find a far-reaching development of 
ecological justice in the concept of "racial justice". The term 
was first used by B. Chavis for the location of a hazardous 
waste site in the neighbourhood of an Afro-American 
neighbourhood in Warren County, North Carolina in the United 
States and events that occurred in the Love Canal district of 
Niagara Falls in the state of New York, which was located in a 
landfill site of 21,000 tons of toxic waste [28, p. 49; 4, pp. 365–
374]. The landfill site of Warren County issue became the 
emblem of the social movement for these reasons that it led to 
social mobilization on an unprecedented scale [10, pp. 9–32]. 

This text aims to describe ecological justice as an idea 
and a social movement which, though more characteristic of the 
Americas, also affects the law in Europe and European Union. 
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Analysis of literature sources. The text is based on the 

literature on environmental law and public business law, mostly 
from the USA but also Polish and Latin American, and well as 
legal acts valid on May 31st of 2018. 

Presentation of the main part of research.Ecological 
justice is also called "ecology of the poor", especially in the 
case of Latin American countries [47, p. 28]. J. M. Alier 
defines it as a struggle between "poor people" for 
environmental protection, sustainable development and fair 
access to natural resources. These people do not call themselves 
ecologists or activists for environmental protection, but 
nevertheless take action to defend the environment and equal 
access to its resources, also to safeguard their life interests and 
the situation of other employees associated with a given sector 
of using natural resources [3, p. 321]. 

The particular development of the doctrine related to the 
concept of ecological justice can be seen in the United States 
and in the countries of South America, where with large social 
disproportions and often extremely free-market economic 
system, which involves unbalanced exploitation of deposits and 
raw materials, it hits fertile ground [46; 48]. In the United 
States, ecological justice, as part of public policy, emphasizes 
the values of human health and the environment as goods 
belonging to everyone regardless of race, origin or economic 
status. According to the definition adopted by the United States 
Environmental Protection Agency, ecological justice is a 
doctrine directed at the honest behaviour of authorities 
manifesting themselves in significant participation, all people 
regardless of race, colour, nationality or income, in the 
development, exercise and enforcement of law, environmental 
rules and policies. Honest behaviour means that no one can feel 
the negative effects of changes and activities in the 
environment only because of their race, origin or economic 
status. Significant participation means that groups potentially 
exposed to the negative impact of the environment, changes in 
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it and its exploitation, have the right to participate in making 
decisions about actions that may cause such damage to them 
and that their comments will be properly considered [26, pp. 3–
4]. 

Although there is no federal law on ecological justice 
basing on American law, such regulations operate at the level 
of particular states, for example in New Mexico [33], New 
Jersey [31; 32], Maryland [29], Michigan [30] and Oregon [34]. 
The State of New Jersey even appointed the "Environmental 
Justice Advisory Council" to the state authorities. Similarly, the 
state of Oregon has established a body dealing with 
environmental justice called the "Environmental Justice 
Citizens Advisory Board". 

Ecological justice is closely related to the concept of 
sustainable development, but rather not identical. Ecological 
justice, which originated in the United States, is clearly more 
accepted there than sustainable development. The sustainable 
development is more suitable for Europe, where the 
environment is to a large extent a public good, public property 
and subject to public law regulations [1, p. 35]. European states 
and European Union regulate access to the environment and its 
elements based on the principle of sustainable development. In 
America private ownership prevails, also to a large extent in 
relation to the elements of the environment, hence the role of 
public law in this area is much smaller. In the United States, the 
private owner more often decides about the use and 
exploitation of environmental elements, and the sustainable 
development assumptions are decidedly less often. The 
American economy, historically, is focused on efficiency and 
expansion, not sustainability. Americans are closer than 
Europeans to the assumptions of ecological justice, with 
elements of equality of races, social classes. Both ideas have 
elements in common, but each works better on the other sides 
of the Atlantic. Ecological injustice is more likely to arise 
where there are no effective rules. Then this law is to provide 
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ecological justice. In the system of European Union law, it is 
not possible to observe too many such areas and situations. It is 
often even said that there are too many environmental 
regulations in the European Union. This key difference 
between the law of the European Union, and hence its Member 
States, and that of the Americas, affects the need and usefulness 
of the concept of ecological justice. 

Ecological justice is in harmony with the principle of 
sustainable development in the area of the right to life in a good 
quality environment, social participation in environmental 
protection and the principles of prevention. The discussion on 
ecological justice, including its philosophical foundations, is 
not entirely alien to European literature [44; 18, pp. 3–22]. On 
this basis, ecological justice is equated with horizontal law, 
social participation in environmental protection and right to the 
environment of due quality as an element of human rights [5, 
pp. 125–142]. Less attention is paid in the European doctrine, 
for example, to equality of race, origin or property in the event 
of a negative environmental impact. It is also influenced by the 
high level of environmental protection in the European Union, 
standards set by it, going beyond legal international 
requirements, historical concern and interest of Europeans in 
the environment in which they live, environmental awareness 
and level of affluence, after all environmental ideas are largely 
implemented by the society at a higher then the average level of 
economic development, whose basic consumption needs have 
already been realized. 

2. Circular economy 
What determines the most important rules today and at 

the same time restrictions on economic freedom in the Member 
States is the law of the European Union, and not national law. 
This applies to a similar degree of environmental law as public 
economic law. An example of such an action of the European 
Union legislator is the idea of a "Circular Economy", 
hereinafter referred to as "CE”. 
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CE as the slogan appeared for the first time in the 

Bulletin of the European Commission, hereinafter referred to as 
„COM/2014/0398” [14], published in 2014, being the European 
Union strategy on waste management entitled "Towards a 
closed circuit economy: a zero waste program for Europe". As 
we read in this document, "CE is a development strategy 
assuming economic growth without increasing resource 
consumption, a deep transformation of production chains and 
consumption habits and the transformation of industrial 
systems at the system level. It is based on technological, social 
and organizational innovation. It requires a new range of skills 
and knowledge, as well as new financial instruments and the 
involvement of many interested parties. It can be supported by 
activities related to introducing innovations to the market, as 
well as deepening awareness, dissemination and 
internationalization", ibidem. 

CE functions, at least so far, as a kind of concept that 
gets increasing interest both among academics and among 
business practitioners. This does not go unnoticed by legislators 
and links the CE with such trends as green economy and 
sustainable development [24, pp. 218–243]. The concept of CE 
should be treated as a meaning of a program character, 
containing the goal to which we go to, which is to be a closed 
cycle of natural resources [2, 45]. At the same time, the 
transition to a more closed circular economy will require 
changes at every link in the production chain and value chain, 
from product design to new business models, from new ways of 
transforming waste into new consumer behaviour. It is 
connected with a complete system change and innovations not 
only in technology, but also in the organization, society, 
methods of financing and economic policy. 

COM/2014/0398 indicates goals for projects and 
innovations for CE. Among them, an important role is played 
by limiting the amount of materials required to provide a 
specific service and extending the life of the products, i.e. their 
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durability. It is postulated to limit the consumption of energy 
and materials at the stages of production and use, i.e. to 
improve efficiency with the restriction of the use of hazardous 
materials or difficult to recycle in products and production 
processes. The creation of markets for recyclable materials 
based on specific standards and new regulations in the field of 
public procurement are also mentioned as a method of 
achieving the CE assumptions. COM/2014/0398 also indicates 
the need to design products that are easier to maintain, repair, 
upgrade, remake or recycle, referred to as "eco-projects" and 
the need to develop the necessary services for consumers in a 
given area in the field of product maintenance and repair, not 
theirs utilization and exchange for new ones. In its bulletin, the 
European Commission encourages consumers to reduce waste 
and high quality segregation and to use waste collection 
systems that minimize recycling costs and reuse. It is also 
stated about stimulating conditions conducive to broader and 
better consumer choices through lease, rental or sharing 
services, as an alternative to owning products, while 
safeguarding consumer interests in terms of costs, protection, 
information, contractual terms and insurance aspects. 

On the basis of COM/2014/0398, acts are already 
issued, although declaratory and not being a universally 
binding law, clearly indicate the intentions of the European 
Union legislator and the direction of further actions. European 
Parliament Resolution 2014/2238 [20] underlines the change 
towards a sustainable society and such an economy, including 
sustainable consumption and production patterns. It can create 
the potential of both job creation and the transformation of 
existing jobs into green jobs in practically all sectors and the 
entire value chain, from research to production, distribution and 
service provision, and in the sectors of new, highly advanced 
ecological technologies, as in the renewable energy sector as 
well as in traditional industries such as production and 
construction, or in service sectors such as tourism, catering, 

40 
  



 
transport and education. This document also calls on the 
Member States to take action to secure and modernize public 
buildings in order to increase energy efficiency and reduce 
energy consumption. Such actions are already taken by UE and 
national legislation, including Polish act of 20 May 2016 on 
energetical efficiency (Journal of Laws 2016, item 831, with 
amendments), which establishes an obligation on public sector 
entities, including state and community owned companies to go 
thru energetic audit procedure. Resolution 2014/2238 also 
stresses that local self-governments can play a key role in 
promoting employment development in the green economy and 
increasing the number of decent jobs that promote social 
inclusion by placing greater emphasis on public procurement, 
including the use of social and environmental clauses in public 
procurement, and support both green small and medium 
entrepreneurs and making their activities „eco”. 

This document calls on the Member States to fully 
comply with the new provisions of European Union legislation 
on public procurement and to support the development of 
public services, in particular by actively providing them, 
especially in the areas of communication, energy, transport, 
waste management and water management. Resolution 
2014/2238 also encourages Member States to introduce 
targeted grants or tax exemptions for start-ups and fulfilling the 
criteria for micro, small and medium-sized entrepreneurs, as 
well as those supplying goods and services with highly added 
value in terms of the environment. This document, at least in 
several areas, indicates the need for changes in such areas of 
public economic law as public procurement or public aid 
towards preferences for individual groups of entrepreneurs, 
which is often the reverse of the current directions of regulation 
development. 

In turn, Resolution 2014/2208, hereinafter referred to as 
„Resolution 2014/2208” [21, pp. 65–75] of the European 
Parliament calls on the European Commission to propose a 
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goal to increase the economic management of all resources at 
the level of the European Union by 30% by 2030 compared to 
the levels from 2014. This document also directs the 
requirement to the European Commission to propose a target of 
50% reduction of sea waste by 2025 compared to 2014 levels, 
which must directly transfer into future shipping costs. 
Furthermore, the European Parliament calls on the European 
Commission to propose objectives, measures and instruments 
for the effective handling of food waste, including setting a 
binding target of reducing food waste by at least 30% by 2025 
in the production, retail and distribution sectors, services 
catering and hotel services as well as in the household sector, 
which sooner or later will shift into specific provisions of law. 
Resolution 2014/2208 also postulate to the European 
Commission to submit a proposal to fully implement the 
circular economy principles and requirements in the 
construction sector and to further develop a policy framework 
for resource efficiency in buildings. The above includes the 
development of indexes, standards and methods relating to land 
use and town and country planning, architecture, construction 
engineering, construction, maintenance, adaptability, energy 
efficiency, renovation and reuse and recycling of building 
materials. It also underlines that sustainability indexes should 
include green infrastructure, for example green roofs, raising 
the importance of a general concept of European construction 
resources. It calls on the European Commission to develop a 
long-term strategy for the renovation of existing buildings and 
the Member States to help to improve recycling by creating 
infrastructure for selective collection and recycling in 
construction industry. 

Resolution 2014/2208 also encourages the European 
Commission to submit a proposal on mandatory public 
procurement procedures in which priority should be given to 
re-used, repaired, remodeled, renewed and other sustainable 
and resource-efficient products and solutions, to be included in 
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future revisions of the European Union public procurement 
law. Moreover, that document calls on the European 
Commission to investigate and propose tax-related measures, 
including reduced VAT rates for recycled products, re-used and 
resource-efficient. Importantly, for the future transformation of 
public competition law, Resolution 2014/2208 asks for 
clarification of the relevant aspects of European Union 
competition policy with regard to the CE. The point is to make 
clear the interdependence between the risk of market collusion, 
which is a negative and penalized phenomenon [45, pp. 556-
571], and the need to deepen cooperation between producers 
and their suppliers, so that the postulated cooperation is not 
understood as acts of unfair competition. 

Verification of all the above goals and composition of 
the map to access to CE was made in the Bulletin of the 
Commission to the European Parliament in 2015 [15]. It 
focuses on issues such as consumption, waste management, 
stimulation of the recycled materials market and re-use of 
water, plastics, food waste, raw materials, construction waste as 
well as innovation and investment. 

Legislative work is currently underway to take into 
account the CE's assumptions in the regulations on waste policy 
[38], packaging and packaging waste [39], landfill disposal 
[37], withdrawn from exploitation vehicles and batteries and 
accumulators as well as on electrical and electronic equipment 
waste [36]. Since 2016, the European Commission has also 
taken a number of initiatives to implement the objectives of the 
CE, such as a draft amendments to the directive on certain 
aspects of contracts for the sale of goods online or other on a 
distance [40], a package of proposals for fertilizers [42], draft 
rules for setting ecodesign requirements for energy related 
products [13], draft rules for the processing of waste into 
energy in a closed circuit economy [16], draft directive on the 
restriction of the use of certain hazardous substances in 
electrical and electronic equipment [12], new criteria for eco 
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public procurement [12], revised guidelines for the application 
of the Unfair Commercial Practices Directive towards 
consumers in the internal market [25]. 

In June 2016, further guidelines were issued in 
connection with the implementation of the water framework 
directive's strategy, which also affected the change of Polish 
water law. In January 2017, a joint platform of the European 
Commission and the European Investment Bank was created to 
prepare financial instruments for the implementation of CE. 

Conclusions and Prospects of Future Research 
In summary, the following conclusions can be drawn:  

1. Ecological justice, as a philosophy and social 
movement, fits more to countries with a smaller degree 
of environmental protection regulation. Hence the 
popularity of this idea in the countries of both 
Americas. In Europe, especially in the European Union, 
the state's control over the environment and the amount 
of regulations largely counteract the unfair distribution 
of negative environmental consequences between social 
groups. This is served, inter alia, by the horizontal 
environmental law in the area of environmental impact 
assessments and social participation. 

2. The circular economy, presented in the European Union 
documents, as a directional code from 2014, indicates 
the direction of future changes to all public law, 
especially those governing business activity. In addition 
to the basic environmental areas of achieving the goals 
of the circular economy, such as waste management, 
recycling, material management, this idea is already 
visible in documents related to public procurement, 
public aid, competition law, even planning and spatial 
development and construction. 

3. The dialogue between the European Commission and 
the European Parliament and the Council of the 
European Union, in the form of messages and 
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proposals, explicitly obliges all parties of the European 
Union legislative process to take into account the 
objectives of the circular economy in further work. This 
idea is already visible in a number of draft directives in 
the field of waste management, electronic equipment, 
green public procurement and re-use of building 
materials. We may expect that within the next few years 
these assumptions will become part of the European 
Union legal system. 

4. Environmental law of the European Union is still 
evolving. From the basic assumptions of sustainable 
development, or sectoral protection, to the vision of a 
circular economy in the sphere of law, ideas and real 
activities, the way is extremely long. Because it has 
already been passed, today the environment of the 
European Union is protected by the most demanding 
regulations in the world, much better in the United 
States or Latin American countries, not to mention Asia 
and Africa. Moreover, the European Union goes beyond 
environmental policy and law traditionally related to 
environmental protection to all commom policies. 
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         Томаш Бояр-Фіалковский. Ідеї щодо формування 
права навколишнього середовища Європейського Союзу. 
Частина ІІ: перехід економіки замкнутого циклу. 
Ґрунтуючись на припущеннях про сталий розвиток, право 
Європейського Союзу і політика в сфері захисту 
навколишнього середовища є найбільш передовими, мають 
найбільш жорсткі обмеження, але також є найбільш 
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ефективними в глобальному масштабі, враховуючи 
територію Європейського союзу, чисельність його 
населення і об’єм економіки. І дана галузь права не стоїть 
на місці, вона розвивається, як це було показано автором у 
попередньому тексті цієї серії статей. Тому і слід 
звернути увагу на сучасні філософські та соціальні рухи і 
економічні доктрини, що формують чинне право про 
захист навколишнього середовища Європейського Союзу. 
Також варто згадати, що на сьогоднішній день існують 
явні зміни в даній сфері права ЄС, які можуть бути 
важливі як для сучасних, так і для майбутніх країн-членів 
Європейського союзу, так само як і для держав, що його 
оточують. Це і є метою публікації серії текстів, в якій 
даний текст є другим. 

Ключові слова: право навколишнього середовища, 
Європейський союз, екологічна справедливість, 
багатооборотна економіка. 
 
          Томаш Бояр-Фиалковский. Идеи формирования 
права окружающей среды Европейского Союза. Часть II: 
переход к экономике замкнутого цикла. Основываясь на 
предположениях об устойчивом развитии, право 
Европейского Союза и политика в сфере защиты 
окружающей среды являются самыми передовыми, имеют 
наиболее жесткие ограничения, но также являются 
наиболее эффективными в глобальном масштабе, 
учитывая территорию Европейского союза, численность 
его населения и объем экономики. И данная отрасль права 
не стоит на месте, она развивается, что было показано 
автором в предыдущем тексте этой серии статей. 
Поэтому и следует обратить внимание на современные 
философские и социальные движения и экономические 
доктрины, формирующие действующее право о защите 
окружающей среды Европейского Союза. Также стоит 
упомянуть, что на сегодняшний день существуют явные 
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изменения в данной сфере права ЕС, которые могут быть 
важны как для современных, так и для будущих стран-
членов Европейского союза, а так же для государств, его 
окружающих. Это и является целью публикации серии 
текстов, в которой данный текст является вторым. 

Ключевые слова: право окружающей среды, 
Европейский союз, экологическая справедливость, 
многооборотная экономика. 
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АФРИКАНСЬКА ДИКТАТУРА ЯК ФЕНОМЕН 
МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 
(НА ПРИКЛАДІ ДР КОНГО)  

 
У статті висвітлюються деякі аспекти 

постколоніального розвитку Конго 1965–1997 роками, 
досліджується постать Мобуту Сесе Секу та 
аналізується роль і вплив провідних акторів міжнародних 
відносин того часу на становлення і розвиток його 
диктатури.   

Мобуту захопив владу 1965 року після державного 
перевороту і став диктатором. Він змінив назву країни з 
Конго на Заїр (1971). Період правління Мобуту 
характеризується надзвичайно низьким рівнем життя 
заїрського населення, корупцією та клептократією. 

Ще з самого початку свого правління Мобуту почав 
цілеспрямовано знищувати своїх політичних опонентів. 
Президент був навчений досвідом своїх попередників і 
добре знав, що для того, аби протриматися у владі, йому 
необхідно буде використати жорсткі заходи. 

Правління Мобуту увійшло в історію як одне з 
найбільш корумпованих в двадцятому столітті. 
Процвітало хабарництво та казнокрадство (в особистих 
цілях один з дипломатів використовував навіть 
посольство Заїру в Японії). У самого президента було 
декілька палаців в Кіншасі та інших містах країни, цілий 
автопарк «Мерседесів» та особистий капітал в 
швейцарських банках, який до 1984 року становив 
приблизно 5 мільярдів доларів (на той момент ця сума 
дорівнювала зовнішньому боргу країни). 

Все це призвело до того, що економічна та 
соціальна інфраструктури країни були майже повністю 
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знищені. Заробітна плата затримувалася місяцями, 
кількість голодуючих та безробітних досягла небувалих 
розмірів, на високому рівні знаходилася інфляція. Єдиною 
професією, яка гарантувала стабільний високий 
заробіток, була професія військового: армія була опорою 
режиму. 

Ключові слова: Африка, міжнародні відносини, 
постколоніалізм, корупція, клептократія. 

 
«Голодні та безробітні люди – це матеріал, з якого 

будуються диктатури» 
 (Франклін Д. Рузвельт, 32-й президент США) 

 
Мобуту Сесе Секо (уродж. Жозеф-Дезіре Мобуту) 

(14.10.1930–07.09.1997)  
Конголезький державний і політичний діяч, 

президент Демократичної Республіки Конго (Заїр) 1965–
1997 роками. Період його правління характеризується 
непотизмом та клановістю. Останній із диктаторів 
періоду «холодної війни». 

 
Демократична республіка Конго (1971–1997 роки – 

Заїр) – держава в Центральній Африці. Незалежна з 
30.06.1960 р. (від Бельгії)1. Межує із Республікою Конго, 
Центральноафриканською Республікою, Південним 
Суданом, Угандою, Руандою, Бурунді, Танзанією, 
Замбією, Анголою. Площа – 2 345 410 км², столиця – 
Кіншаса. Населення – 77,433 млн осіб. Релігія: 
католицизм – 50%, протестантизм – 20%, іслам – 10%, 
кімбангуїзм2 – 10%, місцеві культи та обряди – 10%. 

1У період 1885 – 1908 рр. ДР Конго була власністю бельг. короля 
Леопольда ІІ. 
2Конголезська релігійна община протестантського спрямування, 
заснована 1921 року проповідником Симоном Кимбангу. 
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Офіційна мова: французька; місцеві мови та діалекти – 
лінгала, кінгвана, кіконго, чілуба. ВВП / душу 
населення – $704 (країна має найбільші у світі поклади 
кобальту, германію, танталу, діамантів і найбільші в 
Африці поклади урану, вольфраму, міді, цинку, олова, а 
також значні поклади нафти, вугілля, залізних руд, 
марганцю, золота та срібла). 

 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її 

зв'язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. Новітня історія Африки рясніє 
чудернацькими фігурами на чолі молодих незалежних 
держав. Більшість з них були жорстокими тиранами та 
ледве грамотними. На цьому тлі виділяється колишній 
президент Заїру Мобуту Сесе Секо – талановитий політик і 
одна з найсуперечливыших постатей серед лідерів 
постколоніальної Африки. 

Жозеф-Дезіре Мобуту (уроджене, від 1971-го – 
Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенду ва за Банга, що в 
перекладі з мови бенгала означає «Всесильний воїн, який 
завдяки своїй витривалості і непохитності буде 
перемагати, буде йти від перемоги до перемоги, 
залишаючи за собою лише полум’я») може вважатись 
однією з найколоритніших і найсуперечливіших постатей 
постколоніальної Африки з декількох причин: 

- по-перше, йому вдалося протриматись у владі 32 роки, що 
є типовим, наприклад, для Європи чи Латинської Америки, 
однак,не для Африки, де хунти перманентно змінюють 
одна одну, а військові перевороти в дійсності виступають 
аналогом демократичних виборів; 

- по-друге, зберегти єдність величезної за розміром держави, 
до складу якої входять сотні різних народностей і постійно 
між собою конфліктують. 
          Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Переважна більшість досліджень, присвячених темі, 
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здійснюється у контексті дослідження феномену 
диктатури, національної безпеки держави, вивчення історії 
і проблем постколоніальної Африки та регіональних 
систем міжнародних відносин. Нині абсолютно немає 
вітчизняних досліджень і наукових доробок з теми, однак 
значний внесок зроблений західними дослідниками К. Янг 
[1]; окрім того, у якості теоретичної основи для 
дослідження було використано роботи класиків світової 
політичної думки, зокрема Х. Арендт [4], Ніколло 
Макіавеллі [10], С. Московичи [14] тощо. 
          Формулювання мети статті. Виходячи з постановки 
проблеми, метою статті є  дослідження феномену 
африканської диктатури у період правління Мобуту Сесе 
Секу та вплив цього явища на міжнародні відносини 
періоду «холодної війни»; розглянути місце ДР Конго у 
період 1965–1971 років. 
          Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням результатів дослідження. 
Рідним дядьком майбутнього маршала по лінії матері, на 
честь якого і назвали хлопця, був чаклун Мобуту Сесе 
Куку із селища Гбадоліте, яке Мобуту вважав своєю 
батьківщиною, і вже ставши президентом, саме там 
розмістив свою резиденцію, що називали «Версаль у 
джунглях», а також побудовану поруч злітно-посадкову 
смугу для власного літака марки «Конкорд», подарованого 
американцями, на якому керманич Заїру літав до Парижа 
на шопінг, а також до американського Діснейленду у  
різний час супроводі різних жінок – першої дружини Марі-
Антуанетти, другої дружини Бобі і коханки, яка, як 
стверджують дослідники та очевидці, була, як дві краплі 
води, схожа на Бобі [2; 3]. Що ж стосується державних 
транспортних літаків, то вони, для прикладу, 
використовувалися для того, аби возити на випас до 
Південної Америки особисте стадо породистих корів [5]. 
Існує легенда, що в дитинстві Жозеф проявив 
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безстрашність під час полювання на леопарда і можливо, за 
твердженням І. Муського, пам’ятаючи про це, Мобуту 
ніколи не розлучався з леопардовою шапкою та міцною 
різною тростиною, які стали зовнішнім атрибутом його 
влади [16, 412] та сформували один із найупізнаваніших 
образів ХХ століття. До речі, як стверджували сам вождь та 
офіційна пропаганда, тростина важила 50 кілограмів і 
підняти її міг тільки він [1, 387]. 
           Варто також зазначити, що існує ще низка версій 
щодо походження та дитячих років Мобуту Секу, які також 
прийняті в наукових колах, зокрема, повідомляється про те, 
що в дитинстві майбутній диктатор був усиновлений 
католицьким місіонером, завдяки цьому хлопець не помер 
від голоду та отримав можливість навчатись у 
католицькій гімназії, де грав на позиції голкіпера у складі 
футбольної команди і був звідти відрахований за 
пристрасть до алкоголю та жінок. Що сталось із його 
батьками – невідомо. Відповідно до однієї версії, вони 
загинули внаслідок нещасного випадку; інша версія 
говорить про те, що їх вбили, а третя стверджує, що батьки 
самі кинули хлопця напризволяще [13]. 
            За законами Бельгійського Конго виключення із 
навчального закладу означало потрапляння до армії, тож у 
19 років Жозефа призвали до бельгійських колоніальних 
військ, де йому – молодому, грамотному та 
перспективному – дуже сподобалось. Керівництво 
звернуло увагу на тямущого новобранця і направило його 
до військового училища, яке Жозеф Дезіре закінчив 1953 
року, опанувавши спеціальності секретаря, стенографіста і 
бухгалтера. Потім працював у штабі, де отримав чин 
старшого лейтенанта завдяки доброму знанню французької 
мови та вмінню заводити впливових друзів. 
             Під час проходження служби в армії майбутній 
«Сталін конголезьких джунглів» був завербований 
поліцією і вже після демобілізації у званні лейтенанта 
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бельгійської армії і, працюючи спортивним журналістом 
однієї зі столичних газет, насправді був інформатором 
бельгійської адміністрації [5]. 
             Однак військова справа не приваблювала 
майбутнього керівника. У 25 років він зняв погони і 
влаштувався редактором спочатку до тижневику «Авенир», 
а потім до «Актуаліте Африкан». Тут він захопився 
політикою і 1958 року Мобуту вступає до партії 
«Національний конголезький рух», заснованої та 
очолюваної націоналістом і романтиком Патрісом 
Лумумбою3, – одним з найвідоміших політичних лідерів 
Африки 60-х рр., таким чином закладаючи перший камінь 
у фундамент своєї майбутньої політичної кар’єри. 
1959 р. Мобуту направили стажуватися в «Інформконго» 
до Бельгії, де Лумумба доручив новому соратнику 
представляти партію в Брюсселі. Тут Мобуту отримав 
досить солідну освіту в Інституті соціальних досліджень і в 
Інституті журналістики. Він багато читав і став гарячим 
шанувальником де Голля, французької літератури і 
класичної музики. 
         Коли влітку 1960 року Демократична Республіка 
Конго здобула незалежність від Бельгії, Секо вже обіймав 
посаду начальника генштабу збройних сил. Варто, до речі, 
зазначити, що шлях Мобуту до влади є вкрай типовим для 
Африки: служба в армії, знайомство з впливовим 
політиком, самостійна політична кар’єра. 
         Хай там як, але відразу ж після проголошення 
незалежності країна опинилася зануреною в громадянську 
війну, центром якої стала багата мінеральними ресурсами 
та населена бельгійцями провінція Катанга. Ситуація, до 
того ж, погіршувалася конфліктом між консервативно 
налаштованим президентом Касавубу і прем'єр-міністром 

3Перший прем’єр-міністр ДР Конго після здобуття країною 
незалежності. 
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Патрісом Лумумбою, який дотримувався 
лівонаціоналістичних поглядів. Відкрите протистояння 
двох перших осіб держави викликало параліч роботи 
центрального уряду. Зрештою, 5 вересня 1960 року 
Касавубу і Лумумба оголосили про відставку один одного. 
У даному конфлікті Мобуто спочатку по радіо оголосив 
про те, що він нейтралізує і прем’єра і президента, а 
країною тимчасово керуватиме колегія комісарів, а 
потімстав на бік президента, уперше застосувавши на 
практиці один із класичних принципів макіавеллізму [10], і 
вже на його боці вів боротьбу з іншими претендентами на 
президентське крісло. ООН передала Мобуту мільйон 
доларів на закупку провіанту для армії. Одним із перших 
розпоряджень Секо був наказ про необхідність радянським 
і східноєвропейським дипломатам покинути країну 
протягом 24 годин [18]. Пересічні ж конголезці все частіше 
почали вбачати в постаті Сесе Секо так звану «тверду 
руку», яка була необхідна молодій незалежній державі, а 
кількість прихильників Мобуту щоденно збільшувалась. У 
листопаді 1965 року майбутній маршал-мільярдер 
зрозумів, що більше не потребує допомоги й підтримки 
президента Касавубу і відправив того у політичне заслання, 
вдруге застосувавши принципи макіавеллізму. Почався 
період правління Мобуту Сесе Секо, який тривав майже 32 
роки. 
        Ставши президентом країни, Мобуту насамперед 
подбав про зміцнення свого становища. Він залишив за 
собою посаду головнокомандувача збройними силами і 
очолив ряд ключових міністерств – закордонних справ, 
національної оборони, безпеки території та юстиції. На 
відміну від багатьох африканських тиранів новітнього 
часу, генерал зробив ставку не на військову диктатуру, а на 
створення авторитарного президентського режиму. Нова 
конституція, прийнята в червні 1966 р., легалізувала 
президентське правління. 
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        Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок з цього напрямку. Як будь-який 
політик, що прийшов до влади насильницьким шляхом, 
Мобуту не довіряв армії, особливо вищому офіцерському 
складу. Аби позбутися авторитетних і освічених офіцерів, 
час від часу стали проводитися «чистки», у результаті яких 
дві третини офіцерів, які отримали освіту в Бельгії, були 
заарештовані. Поступово створювалися елітні військові 
частини, до складу яких в основному набиралися люди з 
рідного племені президента – нгбанді. 
           Для боротьби з опозицією у країні були створені 
секретна служба і військова розвідка, навчені ізраїльським 
«Моссадом». Кожна з них розгалужену інформаційну 
мережу, власні в’язниці, фахівців з ведення допитів. 
Обидві служби мали безпосередній доступ до президента і 
кожні шість годин доповідали йому про ситуацію. 
Опозиціонери жорстоко переслідувалися. Широко 
застосовувалися арешти, викрадення, тортури іта страти. 
         Слід відмітити одну характерну особливість стилю 
правління Мобуту, яка, на нашу думку, відрізняла його від 
інших африканських диктаторів, скажімо Іді Аміна чи 
Ж.Б. Бокасси – він не проводив масових репресій іне 
знищував пересічних громадян власної держави. Солдати 
розправлялися лише з політичними конкурентами, які 
реально претендували на владу.  
         Зазначимо, однак, що єдиним серйозним опонентом 
Сесе Секо був Еверісте Кімба, який дотримувся 
політичного курсу П. Лумумби. Кімба та декілька сотень 
його прихильників були публічно страчені через 
повішання. За процесом страти спостерігало 50 тисяч 
глядачів, яких насильно привели на місце виконання 
вироку. Інший опозиціонер – П’єр Мулеле – після 
повернення з еміграції, також був публічно страчений. Під 
час екзекуції йому викололи очі, відрізали геніталії та ноги 
[5]. Очевидно, що саме публічні страти опонентів носили 
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показовий характер і використовувалися для залякування  й 
утримання в покорі місцеве населення. 
         1966 року Лумумбу було проголошено національним 
героєм: новий президент надсилав світовій спільноті 
месседж про свою близькість з колишнім прем’єром та 
непричетність до його повалення. 
           1967 року Мобуту створює власну політичну партію 
– Народний рух революції, яка на цілих 30 років стає 
офіційною та єдиною партією в країні. Віднині 
починається формування культу особи Секу, а також 
оголошується політика заїризації, яка полягала у відмові 
від усього європейського. Ось головні прояви цієї 
політики: 

- заборона називати дітей християнськими іменами (за 
порушення – смертна кара). Саме так Жозеф-Дезіре 
Мобуту перетворився на  Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенду 
ва за Банга; 

- заборона носити європейський одяг (за порушення – 
тюремне ув’язненя); 

- місцеві народи були оголошені привілейованою частиною 
населення, а всі іноземні мови на території держави були 
заборонені; 

- зрештою, країну було перейменовано із ДР Конго на Заїр (у 
перекладі – «ріка, що поглинає інші ріки»), а столицю – із 
Леопольдсвілля на Кіншасу. 
 
         Цікаво знати: у Заїрі перед вечірніми новинами на 
екранах завжди з’являлося зображення диктатора 
Мобуту Сесе Секо, який, посміхаючись, дивився через 
хмари з неба на землю. Він також заборонив у новинах 
згадувати будь-які імена, крім власного. 
         «Заїрізація» передбачала досить жорстку ідеологічну 
обробку населення, спрямовану на створення культу 
особистості Мобуту. На перших порах президент 
спробував надати своїй персоні якийсь сакральний сенс і 
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почав боротьбу з церквою за душі співгромадян. Серед 
заірців було поширене повір’я про те, що вождь має більшу 
«життєву силу», аніж звичайний смертний. Тому Мобуту 
навіював співгромадянам думку про те, що усі його дії є 
справді заїрський і справді демократичні, і що допоки він 
живий, у народу не буде проблем між Богом, Мобуту і 
заїрцямі. Багато років вечірня програма новин показувала 
Мобуту, що спускається з небес на землю подібно Святому 
Духу, що мало означати його месіанську роль. У 
громадських місцях його портрети висіли там, де зовсім 
недавно можна було бачити розп’яття і зображення Папи 
Римського. Одночасно президент підпорядкував 
місіонерські школи державі і вигнав архієпископа 
кіншасського Малулу з його резиденції. Але позиції 
католицизму були дуже сильними серед заїрців. Тому з 
часом Мобуту змінив свою політику. Він помирився з 
єпископом і навіть публічно причастився разом з 
дружиною у папи Іоанна Павла II, коли той в травні 1980 
року служив месу у Кіншасі. 
           Пік культу особи Великого вождя в країні припадає 
на середину 1970-х років. Тут хотілося б акцентувати увагу 
на двох неординарних вчинках, які, на наш погляд, 
виділяють Мобуту з-поміж низки диктаторів (щось 
приблизно схоже було хіба що у Румунії часів Чаушеску). 
Ідеться, як не банально, про спорт. Для Мобуту, який 
прийшов до влади через військовий переворот, спорт був 
способом підняти власні політичні рейтинги. Його 
найбільшим досягненням слід вважати боксерський 
поєдинок 1974 року в Кіншасі між Мухамедом Алі та 
Джорджем Форманом, який обійшовся Сесе Секу в $12 
млн (пізніше цей поєдинок отримав назву «Бійня у 
джунглях» і визнаний найвеличнішим боксерським 
поєдинком ХХ століття), а також вихід національної 
футбольної збірної Заїру у фінальну частину чемпіонату 

66 
  



 
світу з футболу, що проходив на полях Німеччини влітку 
того ж таки 1974 року.  
          На світовий футбольний форум заїрська національна 
команда на прізвисько Леопарди (саме таке прізвисько 
отримала команда з волі Мобуту – для того, аби 
підкреслити зв’язок із знаменитою леопардовою шапочкою  
вождя) їхала у статусі чемпіонів Африки з футболу. 
Футболісти були нагороджені шикарними маєтками та 
автомобілями, які були подаровані їм від імені президента. 
Команда Заїру потрапила до групи разом з національними 
командами Шотландії, Югославії та Бразилії і виступила, 
безумовно, жахливо, програвши всі три матчі із загальним 
рахунком 0:14 (Заїр-Шотландія 0:2; Югославія-Заїр 9:0 
(6:0); Заїр-Бразилія 0:3 (0:1)). Однак цей виступ аж дотепер 
залишається єдиним в активі футбольної збірної ДР Конго. 
           За шість років до цього – 1968 року – національна 
збірна виграла Кубок африканських націй з футболу, їхнє 
повернення додому стало черговою ексцентричної 
витівкою Мобуту. Обвішані квітами футболісти 
спускалися трапом літака з великими білими дощечками на 
шиї, їхні імена були написані на громіздких картонних 
білбордах, одягнутих через голову. Після цього Мобуту 
запросив бразильський клуб Сантос, в якому тоді грав 
Пеле, взяти участь у виставковому матчі в Заїрі. Матч 
проходив на величезній трибуні, побудованій за великі 
гроші спеціально для цього заходу. Це була справжня 
футбольна лихоманка. 
           Після ганьби 1974 року нічого подібного не було. І 
хоча на стадіонах Кубка світу ви могли чути слогани або 
бачити написи на банерах «Заїру–мир!» або «Приїжджайте 
до Заїру!», футболісти були б раді просто залишитися у 
живих після повернення додому, тому що теплого прийому 
їм ніхто не обіцяв. В аеропорту столиці країни Кіншаси 
гравців ніхто не зустрів, і навіть не було надано транспорт. 
Футболістам довелося ловити попутки, тому що грошей у 
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них теж не було. Представники Федерації футболу Заїру 
привласнили собі зарплати всіх гравців. 
          Кращим гравцям країни було заборонено виступати 
за кордоном, їх змушували грати в домашній лізі, у якій 
практично не платили. Також було наказано репатріювати 
народжених у Конго футболістів, які на той момент грали у 
Бельгії. Збірна знялася з відбірного турніру Кубка світу 
1978 року. 
           У документальному фільмі 2010 року «Між Кубком і 
Вибором», що розповідає про зустріч гравців команди 1974 
року, учасники тих подій заходять до пам’ятного  провулку 
під назвою «Квартал Леопардів». Там знаходяться 
будинки, які вони отримали у подарунок Мобуту, а потім 
продали, аби вижити. 
          Серед позитивних наслідків правління Секо можна 
назвати припинення смути, пов’язаної з убивством Патріса 
Лумумби, надання виборчого права жінкам, надання 
державної фінансової допомоги багатодітним родинам і 
фіксація та контроль мінімальної заробітної плати 
державою. Хоча весь іноземний капітал, який надходив до 
держави, осідав у кишенях самого диктатора, його родичів 
і близьких друзів. Країна багата на поклади золота, 
кобальту, діамантів та міді, контроль за торгівлею якими 
здійснювався родиною диктатора. Корупція була насправді 
інституціоналізована як соціальний феномен. Особистий 
капітал вождя, який зберігався у швейцарських банках, 
становив 5 млрд. доларів США, що дорівнювало річному 
бюджету країни [17]. Існують твердження, що наприкінці 
80-х переважна більшість населення країни проживала за 
межею бідності і постійно потерпала від голоду, а зарплата 
виплачувалася стабільно і у повному обсязі лише 
військовослужбовцям, які були опорою режиму ва за Банги 
[5]. 
          Однією з головних опор, які підтримували Мобуту на 
вершині влади, була допомога Заходу. Наприкінці 70-х рр. 
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на країну припадала майже половина американської 
допомоги державам Чорної Африки. Мобуту першим з-
поміж глав африканських держав зустрівся з президентом 
США. Джордж Буш-старший високо оцінив заїрської 
президента, охарактеризувавши його як одну з провідних 
фігур, які сприяють стабільності в Африці і одного з 
найдосвідченіших державних діячів. Після цього візиту 
США надали Заїру позику розміром у в 60 млн. доларів у 
якості військової і цивільної допомоги. 
         Режим Секу було повалено 1997 року, коли за 
допомогою армії Мобуту спробував вигнати з країни 
біженців із сусідньої Руанди – представників народності 
Тутсі, які стали жертвами страшного геноциду у власній 
країні4. Цією ситуацією відразу ж скористався опонент 
Мобуто – Лоран-Дезіре Кабіла5, який повернувся із 
вигнання, оголосив себе лідером повстання Тутсі і разом зі 
своїми партизанськими загонами вирушив до Кіншаси, 
влаштовуючи при цьому масову різню ні в чому 
неповинних місцевих жителів. У травні 1997 року Кабіла 
ввійшов до Кіншаси, а всесильний воїн Сесе Секо 
змушений був тікати до Марроко, де й помер від раку у 
вересні того ж року. 
          Збірна Демократичної республіки Конго після 
повалення режиму Мобуту мала кілька шансів завоювати 
трофей. Вона приймала участь у Кубку африканських націй 
2013 року, де у плей-офф кваліфікаційного турніру ДР 
Конго обіграла збірну Екваторіальної Гвінеї, одного з двох 
господарів Кубка африканських націй 2012 року (до речі,  
країна нового диктаторського режиму, де два 

4Геноцид у Руанді (1994) – дії тимчасового уряду Руанди, що прийшов 
до влади в результаті військового перевороту проти представників 
етнічної меншини країни – народності тутсі 
5Президент Демократичної Республіки Конго 1997–2001 роками, 
ватажок повстання, яке поклало край диктатурі Мобуту. Сподвижник 
П. Лумумби 
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екваторіальних диктатори, дядько – Франсиско Масіас 
Нгема (1968–1979) та племінник – Теодоро Обіянг Нгема 
(від 1979– донині), іноді включають у свої плани і футбол, 
наприклад, обмежуючи свободу дій преси на турнірі 2012 
року або розстрілюючи 150 своїх політичних опонентів на 
футбольному стадіоні). На Кубку африканських націй ДР 
Конго 2015 року завоювала бронзу. 
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         Samoylov O.F. Аfrican dictatorship as a phenomenon in 
international relations (on the example of DR Congo). 
Mobutu Sese Seko overthrew the nationalist leader Patrice 
Lumumba in the early 1960’s. His rule, which lasted until 
1997, was know for vast corruption and tyranny. The theft of 
economic resources was so great under his rule that his 
administration was sometimes called a “kleptocracy.” He often 
bribed his rivals into submission using the slogan “Keep your 
friends close, but your enemies closer still.” Western 
intelligence agencies helped keep Mobutu in power as an 
antidote to Marxist influence in neighboring Angola. He was 
finally driven from power by rebels led by Laurent-Desire 
Kabila. 
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During the Congo Crisis, Mobutu, serving as chief of 

staff of the army and supported by Belgium and the United 
States, deposed the nationalist government of Patrice Lumumba 
in 1960. Mobutu then installed a government which later 
arranged for Lumumba's execution in 1961. Mobutu continued 
to lead the country's armed forces until he took power directly 
in a second coup in 1965. As part of his program of "national 
authenticity", Mobutu changed the Congo's name to Zaire in 
1971 and his own name to Mobutu Sese Seko in 1972. 

Mobutu formed a totalitarian regime, amassed vast 
personal wealth, and attempted to purge the country of all 
colonial cultural influence, while enjoying considerable 
support from the West and China due to his strong anti-Soviet 
stance. He became the object of a pervasive cult of personality. 
During his reign, Mobutu amassed a large personal fortune 
through economic exploitation and corruption, leading some to 
call his rule a "kleptocracy". The nation suffered from 
uncontrolled inflation, a large debt, and massive currency 
devaluations. By 1991, economic deterioration and unrest led 
him to agree to share power with opposition leaders, but he 
used the army to thwart change until May 1997, when rebel 
forces led by Laurent-Désiré Kabila expelled him from the 
country. Already suffering from advanced prostate cancer, he 
died three months later in Morocco. 

Marshal Mobutu became notorious for corruption, 
nepotism, and the embezzlement of between US$4 billion and 
$15 billion during his reign, as well as extravagances such as 
Concorde-flown shopping trips to Paris. Mobutu presided over 
the country for over three decades, a period of widespread 
human rights violations. In 2011, TIME described him as the 
"archetypal African dictator". 

Keywords: Africa, international relations, post-
colonialism, corruption, kleptocracy. 
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Самойлов О.Ф. Африканская диктатура как 

феномен международных отношений (на примере ДР 
Конго). В статье освещаются некоторые аспекты 
постколониального развития Конго 1965 - 1997 годы, 
исследуется фигура Мобуту Сесе Секу и анализируется 
роль и влияние ведущих акторов международных 
отношений того времени на становление и развитие его 
диктатуры. 

Мобуту захватил власть 1965 после 
государственного переворота и стал диктатором. Он 
изменил название страны с Конго на Заир (1971). Период 
правления Мобуту характеризуется чрезвычайно низким 
уровнем жизни заирский населения, коррупцией и 
клептократией. 

С самого начала своего правления Мобуту начал 
целенаправленно уничтожать своих политических 
оппонентов. Президент был умудренный опытом своих 
предшественников и знал, что для того, чтобы 
продержаться у власти, ему необходимо будет 
использовать жесткие меры. 

Правление Мобуту вошло в историю как одно из 
самых коррумпированных в двадцатом веке. Процветало 
взяточничество и казнокрадство (в личных целях один из 
дипломатов использовал даже посольство Заира в 
Японии). У самого президента было несколько дворцов в 
Киншасе и других городах страны, целый автопарк 
«Мерседесов» и личный капитал в швейцарских банках, 
который до 1984 года составлял примерно 5000000000 
долларов (на тот момент эта сумма равнялась внешнему 
долгу страны). 

Все это привело к тому, что экономическая и 
социальная инфраструктуры страны были почти 
полностью уничтожены. Заработная плата 
задерживалась месяцами, количество голодающих и 
безработных достигло небывалых размеров, на высоком 
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уровне находилась инфляция. Единственной профессией, 
которая гарантировала стабильный высокий заработок, 
была профессия военного: армия была опорой режима. 

Ключевые слова: Африка, международные 
отношения, постколониализм, коррупция, клептократия. 
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Тараненко Г.Г., м. Київ 
 

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ 
УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ 

МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ 
 
У статті проаналізовано виклики, що постали 

перед українською зовнішньою політикою, зокрема щодо 
реакції на загрози системі міжнародної безпеки. На основі 
проведеного аналізу зроблено висновок, що серед успіхів 
зовнішньої політики України останніх років можна 
зазначити протистояння російській агресії та тривалій 
гібридній війні, впровадження безвізового режиму з 
Європейським Союзом, продовження співпраці щодо 
впровадження Угоди про асоціацію Україна-Європейський 
Союз, реалізацію кроків щодо євроатлантичної інтеграції. 
Можна стверджувати, що на нинішньому етапі існує 
значний потенціал для подальшої ефективної реалізації 
зовнішньої політики України, зокрема з огляду на сучасні 
виклики регіональної європейської та євроатлантичної 
безпеки. Разом з тим важливо відпрацювати вдале 
використання зовнішньополітичних інструментів для 
відповіді на виклики системі міжнародної безпеки. З цим 
пов’язані подальші перспективи дослідження, які 
стосуються протистояння загрозам міжнародної безпеки 
та успішного врегулювання міжнародних конфліктів, 
зокрема у європейському  регіоні та на пострадянському 
просторі.  

Ключові слова: міжнародна безпека, Організація з 
безпеки і співробітництва у Європі (ОБСЄ), Європейський 
Союз (ЄС), Організація Північноатлантичного договору 
(НАТО), зовнішня політика, національний інтерес, 
урегулювання конфліктів, євроатлантична інтеграція.   
   
  



 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими та практичними 
завданнями. Зовнішня політика як один з пріоритетних 
напрямків діяльності суверенних держав має захищати їхні 
національні інтереси та сприяти підвищенню загального 
добробуту населення. Для нашої держави традиційно 
посутніми є європейський, євроатлантичний, євразійський, 
близькосхідний та азійський зовнішньополітичні вектори. 
Ефективне планування зовнішньої політики є 
надактуальними на нинішньому етапі, враховуючи 
глобалізаційні процеси та виклики міжнародній безпеці. 
Одним з основних векторів зовнішньої політики України 
на нинішньому етапі є інтеграція до Європейського Союзу. 
Український науковець С. Шергін стверджує, що 
європейська інтеграційна ідея згодом трансформувалась у 
гарантію соціально-економічного зростання та добробуту 
[18, c. 176]. При цьому надзвичайно важливим 
зовнішньополітичним завданням є протистояння російській 
агресії, захист населення на Сході держави і в Криму, а 
також розв’язання конфлікту на Донбасі.    

Проблематика цього питання викликає 
зацікавленість і варто детальніше дослідити сучасні 
виклики зовнішньої політики України в контексті 
формування і розвитку системи міжнародної безпеки.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій на цю 
тему засвідчує зацікавленість аналітиків і дослідників у 
питаннях зовнішньополітичної діяльності України, а також 
урегулювання міжнародних конфліктів і розвитку системи 
міжнародної безпеки. Зокрема, ці питання досліджували С. 
Шергін, С. Корсунський, М. Кулініч, Г. Максак, Г. 
Руденко, С. Толстов, І. Жовква, С. Кара, В. Марковська, О. 
Михайловська, В. Рибак, А. Ротфельд, В. Сомов, А. 
Вареник, Л. Козер, Г. Зіммель, К. Боулдінг, Р. Дарендорф.  

Формулювання мети статті. Метою цієї статті є 
дослідження сучасних викликів зовнішньої політики 
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України в контексті формування і розвитку системи 
міжнародної безпеки.     

Завдання статті полягають у виявленні та аналізі 
зовнішньополітичних викликів України на нинішньому 
етапі, аналізі міжнародного співробітництва в галузі 
безпекових питань і формуванні ефективної системи 
міжнародної безпеки. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Згідно із Законом України «Про засади 
внутрішньої і зовнішньої політики» (2010 р., №40, ст. 527 
із змінами, внесеними згідно із Законами №1170–VII від 
27.03.2014 р., ВВР, 2014 р., № 22, ст. 816 і №35–VIII від 
23.12.2014 р., ВВР, 2015 р., №4, ст. 13) зовнішня політика 
України ґрунтується на нижчезазначених принципах: 
суверенна рівність держав; утримання від загрози силою 
або її застосування проти територіальної цілісності або 
політичної незалежності будь-якої іноземної держави; 
повага до територіальної цілісності іноземних держав та 
непорушності державних кордонів; вирішення 
міжнародних спорів мирними засобами; застосування 
Збройних Сил України лише у випадках актів збройної 
агресії проти України; застосування міжнародних санкцій, 
контрзаходів та заходів дипломатичного захисту 
відповідно до міжнародного права у випадках міжнародних 
протиправних діянь, які завдають шкоди Україні, її 
громадянам і юридичним особам [11, с. 1].  

Безперечним є положення, що ефективність 
зовнішньої політики залежить здебільшого від належного 
планування та вибору найоптимальнішого вектора 
розвитку і відповідної стратегії, вміння вдало використати 
наявний міжнародно-політичний контекст. Серед основних 
завдань, які має виконати зовнішньополітичне відомство, 
можна виокремити гарантування економічної, соціальної 
та політично-військової безпеки.  О. Михайловська 
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зазначає в цьому контексті: «світова економічна система 
підходить до граничного використання природних 
ресурсів, тому нарощування споживання природних 
ресурсів усіма центрами економічного розвитку 
(аттракторами) одночасно унеможливлено. Щоб 
підтримувати світову конкурентоздатність, аттрактори 
змушені вдаватися або до стратегії ефективнішого 
споживання природних ресурсів, або вони не зможуть 
розвиватися по висхідній» [7, c. 163]. Аналітик В. 
Марковська серед основних політико-економічних загроз 
згадує залежність від імпорту паливно-енергетичних 
ресурсів і матеріалів чи обладнання, що пов’язані з цією 
сферою, критичну залежність імпорту чи експорту від умов 
транспортування, дискримінаційні заходи з боку певних 
країн (за фактом монопольного положення постачальників 
найвикористовуваніших природних ресурсів багато країн 
запроваджує певні механізми, як для оборонної позиції, так 
і для агресивної) [6, c. 155].    

Для досягнення своїх зовнішньополітичних цілей 
Україна налагоджує двостороннє та багатостороннє 
співробітництво з численними державами та 
міжнародними організаціями. Згідно з Державним 
реєстром міжнародних організацій, Україна активно 
співпрацює з такими організаціями, як Організація 
Об'єднаних Націй, Рада Європи, Організація з безпеки і 
співробітництва в Європі, Європейський Союз, НАТО, 
Центральноєвропейська ініціатива, ЮНЕСКО, Організація 
за демократію та економічний розвиток ГУАМ, Світова 
організація торгівлі, Організація економічного 
співробітництва та розвитку, Організація Чорноморського 
економічного співробітництва, Міжнародна організація 
франкофонії (МОФ), Африканський Союз, Економічне 
співтовариство держав Західної Африки (ЕКОВАС) [15, c. 
1].   
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Що стосується власне безпекових питань, зокрема у 

європейському регіоні, Україна є учасницею Організації з 
безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) з 1992 року. 
Заключний акт НБСЄ визначив засади співробітництва 
держав у європейському регіоні. Україна сприяє 
посиленню ролі Гельсінського акта, підвищенню 
миротворчого потенціалу ОБСЄ і таким чином зміцненню 
безпеки нашої держави. Україна, зокрема, долучилася до 
пропозиції інших держав-учасниць цієї організації щодо 
посилення співробітництва ОБСЄ з іншими 
трансатлантичними та європейськими структурами, 
зокрема Організацією Північноатлантичного альянсу, 
Європейським Союзом, Радою Європи.   

Серед важливих віх розвитку відносин Україна-
ОБСЄ варто виокремити Будапештську нараду глав держав 
і урядів (1994 рік) та прийнятий на ній Кодекс поведінки з 
військово-політичних аспектів безпеки, Лісабонську 
декларацію (1996 рік) про модель загальної і всеосяжної 
безпеки для Європи XXI ст., Стамбульську декларацію, 
Хартію європейської безпеки і Віденський документ для 
переговорів щодо заходів зміцнення довіри й безпеки (1999 
рік).    

У Кодексі поведінки з військово-політичних 
аспектів безпеки ОБСЄ основний акцент робиться на 
гарантуванні національної безпеки відповідно до спільних 
зусиль щодо зміцнення стабільності в регіоні ОБСЄ і за 
його межами. Ідеться про такі напрями гарантування 
безпеки, як боротьба з тероризмом, посилення довіри, 
роззброєння, реалізація права на індивідуальну й 
колективну самооборону. Лісабонська декларація стала 
фундаментальним документом щодо основ 
загальноєвропейської безпеки. Вона, зокрема, наголошує 
на створенні єдиного простору безпеки. Безпека має бути 
заснована на співпраці держав і ґрунтуватися на 
демократії, верховенстві закону, повазі до прав людини і 
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ринковій економіці. Хартія європейської безпеки зазначає, 
що ОБСЄ є ключовою організацією з мирного 
врегулювання суперечок у регіоні та основним 
інструментом у галузі врегулювання конфліктів. 

Роль ОБСЄ є, безперечно, важливою у врегулюванні 
конфлікту на сході України. «Зважаючи на порушення 
Російською Федерацією своїх зобов’язань стосовно 
гарантування територіальної цілісності та суверенітету 
України, її військового вторгнення на територію нашої 
держави та ескалацію напруги в Україні та навколо неї у 
зв’язку з агресивними діями російської сторони, 21 березня 
2014 року за результатами тривалих переговорів держави-
учасниці ОБСЄ прийняли рішення про направлення в 
Україну Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ 
ОБСЄ)» [17, с. 1]. Ця місія повідомляє держави-учасниці 
про безпекову ситуацію в зоні конфлікту, серед іншого 
щодо порушення зобов’язань у межах ОБСЄ, сприяє 
налагодженню діалогу з метою деескалації конфліктної 
ситуації. З метою створення належних умов для роботи 
Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні 14 квітня 
2014 року у Відні було підписано Меморандум про 
взаєморозуміння між Урядом України та Організацією з 
безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) про 
розміщення відповідної місії ОБСЄ [17, с. 1].  

Іншим важливим пріоритетом України у сфері 
зовнішньополітичної діяльності є поглиблення відносин 
стратегічного партнерства з Організацією 
Північноатлантичного договору (НАТО). Принципи 
відносин Україна-НАТО закладені в основоположних 
документах, як Хартія про особливе партнерство між 
Україною та Організацією Північноатлантичного договору 
(1997 року), Декларація про її доповнення (2009 року), 
рішення, ухвалені за результатами засідання Комісії 
Україна-НАТО на рівні глав держав та урядів (2014 року).   
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У стратегічній концепції 1999 року зазначалося 

подальше розширення зони відповідальності Альянсу. 
Вона має стосуватися майже всіх регіонів світу в межах 
глобальних завдань організації: протидії розповсюдженню 
зброї масового ураження, підтримки миротворчої 
діяльності, протистояння міжнародному тероризму. 
Документ надає Північноатлантичному альянсу право 
застосовувати військову силу без рішення Ради Безпеки 
Організації Об’єднаних Націй. Цей принцип був 
реалізований 1999 року щодо Югославії, що викликало 
небезпеку для стабільності в регіоні.    

Указом Президента України від 24.09.2014 р. 
№744/2014 уведено в дію рішення Ради національної  
безпеки і оборони України від 28 серпня 2014 року «Про 
невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її 
обороноздатності», яким визначено, що пріоритетним 
національним інтересом України у сфері 
зовнішньополітичної діяльності у 2014 та наступних роках 
є подальший розвиток відносин стратегічного партнерства 
України із США, ЄС і НАТО [17, с. 1]. Відповідно до 
Коаліційної угоди передбачається перехід Збройних сил 
України (до 2019 року) на стандарти Північноатлантичного 
альянсу (STANAG).    

Стратегічне партнерство з НАТО для України є 
посутнім складником курсу на європейську інтеграцію. Це 
є важливим доповненням процесу реформ щодо реалізації 
Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 
Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і 
їхніми державами-членами, важливими реформами 
оборонного та безпекового секторів, оборонно-
промислового комплексу та національних Збройних Сил 
України [10, с. 1]. Однією з головних цілей співробітництва 
Україна-НАТО є реформування українського сектору 
безпеки й оборони. Це має бути зроблене для виконання 
властивих йому завдань як в інтересах держави, так і в 
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інтересах забезпечення регіональної і глобальної безпеки, 
сприяння  розвитку Збройних Сил України для реалізації 
завдань оборони України та участі в міжнародних 
операціях і навчаннях; досягнення взаємосумісності 
Збройних Сил України, інших складників сектору оборони 
та безпеки; підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняного оборонно-промислового комплексу на 
міжнародному ринку [15, с. 1]. 

Серед основних напрямів співробітництва Україна-
НАТО можна виділити політичний (здійснюється 
Президентом України, Міністерством закордонних справ, 
Радою національної безпеки і оборони України), воєнно-
політичний (організується Міністерством оборони України, 
Апаратом Ради національної безпеки і оборони України та 
іншими причетними органами державної влади України), 
військовий (Генеральний штаб Збройних сил України, 
визначені структури сектору безпеки України), оборонно-
технічний (Міністерство оборони України, суб’єкти 
державного сектору економіки, які беруть участь у 
реалізації оборонно-технічної політики) [15, с. 1]. Варто 
також звернути увагу на співпрацю Організації 
Північноатлантичного альянсу з Європейським Союзом у 
питанні врегулюванні міграційної кризи, зокрема щодо 
моніторингу нелегальної міграції [12, с. 2].   

Щодо нещодавніх успіхів української дипломатії 
можна зазначити, що на підтвердження зусиль України 
щодо долучення до системи євроатлантичної безпеки 
Північноатлантичний альянс офіційно визнав за Україною 
прагнення до набуття повноцінного членства в організації 
в березні 2018 року [8, с. 1]. Це означає, що Україна набула 
статусу держави-аспіранта вступу до 
Північноатлантичного альянсу.   

Щодо подальшої регіональної співпраці варто 
виокремити відносини України з країнами Чорноморського 
регіону. Ці багатосторонні відносини є важливим 
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економічним і політичним прецедентом у реалізації 
перебудови регіональної системи безпеки і співробітництва 
[14, c. 248]. Щодо стану співпраці України в рамках 
Організації Чорноморського економічного співробітництва 
(ОЧЕС) наша країна бере активну участь у роботі 
допоміжних органів ОЧЕС, а також її інституцій – 
Парламентської асамблеї Чорноморського економічного 
співробітництва, Чорноморського банку торгівлі та 
розвитку та Міжнародного центру чорноморських 
досліджень. 

Україна бере активну участь у діяльності 
Організації Чорноморського економічного співробітництва 
щодо боротьби з організованою злочинністю –ця робота 
відбувається в межах відповідної Робочої групи та Мережі 
офіцерів зв’язку із боротьби з організованою злочинністю 
[9, с. 1]. На цьому напрямку Організація Чорноморського 
економічного співробітництва налагодила зв’язки з  
Управлінням Організації Об’єднаних Націй з питань 
боротьби з наркотиками та злочинністю (УНЗ ООН) та 
Міжнародною організацією міграції  (МОМ) [9, с. 1].  

У питанні співробітництва Організації 
Чорноморського економічного співробітництва з 
подолання наслідків надзвичайних ситуацій Україна також 
є одним з активних членів цієї структури. 2008 року в 
Одесі Робоча група ОЧЕС зі співробітництва в 
надзвичайних ситуаціях ухвалила базові документи зі 
створення Мережі офіцерів зв’язку з надзвичайних 
ситуацій [9, с. 1]. Реалізуються заходи з налагодження 
співробітництва зі структурами Організації Об’єднаних 
Націй і Міжнародною федерацією товариств Червоного 
Хреста та Червоного Півмісяця. Останнє головування 
України в Організації Чорноморського економічного 
співробітництва проходило у період від 1 січня до 30 
червня 2013 року відповідно до передбаченого Статутом 
ОЧЕС порядку ротації та було спрямоване як на 
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підвищення ефективності та забезпечення поточної 
діяльності Організації, так і на реалізацію завдань та 
інтересів, пріоритетних для України  [9, с. 1]. Наступне 
головування України в Організації Чорноморського 
економічного співробітництва відбулося 2017 року. З 1 
січня 2018 року головування в ОЧЕС було урочисто 
передано вірменській стороні.  

Щодо формування ефективних коаліцій і долучення 
до розбудови ефективної системи міжнародної безпеки, 
варто виокремити відносини стратегічного партнерства 
України з іншими державами. І. Жовква стверджує, що 
класифікувати відносини стратегічного партнерства 
України доволі непросто – з певною часткою умовності 
можна виділити дві основні категорії існуючих 
стратегічних партнерів України. Першою з них є категорія 
партнерів, відносини з якими були закріплені в політично 
та юридично зобов’язальних двосторонніх документах 
(деклараціях, заявах, договорах). Номінально до цієї 
категорії належать Польща, Росія, Узбекистан, Болгарія, 
Азербайджан, США, Туреччина, Бразилія [3, с. 39]. Утім 
нинішні відносини з Російською Федерацією, які 
регулюються Договором про дружбу, співробітництво і 
партнерство між Україною і Російською Федерацією від 
1997 року, надзвичайно ускладнені територіальними та 
політико-економічними конфліктами. До другої категорії 
партнерів зараховуються ті, відносини з якими були 
проголошені в усних заявах у перебігу двосторонніх 
візитів. Таких партнерів у певні періоди було проголошено 
близько двадцяти [3, с. 39].    

Щодо ефективності реалізації зовнішньої політики 
України останніми роками варто згадати дослідження 
«Українська призма: зовнішня політика 2016», проведене 
громадською організацією «Рада зовнішньої політики 
«Українська призма» за підтримки Фонду ім. Ф. Еберта. 
Для оцінювання 2016 року було обрано 45 напрямів 
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зовнішньої політики України, поділених на тематичні 
блоки. Для індикатора «Стратегічне бачення» базою для 
аналізу було обрано: Закон України «Про основи 
внутрішньої і зовнішньої політики», Стратегію 
національної безпеки України, Воєнну доктрину України, 
Стратегію Україна-2020, Енергетичну стратегію-2035, 
двосторонні угоди стратегічного характеру, плани дій, 
операційні плани на виконання вказаних, інші концепції та 
стратегії, які можуть бути схвалені [16, c. 10]. Для 
індикатора «Результати» базою для аналізу стали 
міжнародні угоди та меморандуми, укладені за 
відповідним напрямком зовнішньої політики, інформація 
щодо діяльності Кабінету Міністрів України, Адміністрації 
Президента України, Міністерства закордонних справ 
України та інших відповідних міністерств і відомств, 
Верховної Ради України, статистика торговельно-
економічних відносин, інформаційні та аналітичні 
матеріали за результатами зустрічей, засідань тощо [16, c. 
11].   

Отже, 2016 року інтерес до зовнішньої політики з 
боку головних політичних суб’єктів зосереджувався 
переважно на питаннях, пов’язаних з консолідацією 
міжнародної підтримки щодо протидії російській агресії, 
окремих аспектах здійснення міжнародної торгівлі та 
зовнішньоекономічної діяльності, реалізації Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС, виконання вимог 
безвізового діалогу, співпраці з Організацією 
Північноатлантичного альянсу та ключовими іноземними 
державами [16, c. 15]. До певної міри можна стверджувати, 
що ці тенденції тривали і 2017 року. 

Щодо позиції Президента України щодо 
пріоритетних напрямків зовнішньої політики і безпекових 
питань варто згадати промову під час Мюнхенської 
конференції з питань безпеки 2018 року. Зокрема, основні 
її тези полягають у тому, що гібридна війна, яку веде Росія, 
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поступово перетворюється в повномасштабну світову 
гібридну війну, підвищення оборонного потенціалу 
України збільшить ціну російської агресії; підтримуючи 
Україну, держави-учасниці міжнародних відносин 
захищають власний суверенітет, територіальну цілісність і 
незалежність [2, c. 1]. 2017 року на 53-й Мюнхенській 
конференції з безпеки головною загрозою Європи було 
визнано Росію. Сполучені Штати Америки наполягали на 
збільшенні оборонних бюджетів країн НАТО, гарантуючи 
безпеку для Європи, утім на 2017 рік лише 4 країни – 
Велика Британія, Греція, Естонія і Польща мають 
військовий бюджет у 2%, як і домовлялися попередньо, у 
США цей відсоток значно більший – 3,61% [2, c. 1].    

Зрештою, як стверджують автори дослідження 
«Українська призма: зовнішня політика 2016», необхідно 
відмітити певну вибірковість у питаннях зовнішньої 
політики України з боку основних політичних суб’єктів. 
Жодна політична сила на рівні офіційних заяв чи програм 
не пропонувала системного підходу до зовнішньої 
політики, офіційного закріплення стратегічних пріоритетів, 
стратегій щодо окремих напрямків зовнішньої політики; 
відчувалося зосередження тільки на нагальних питаннях, 
що потребують часом кризового менеджменту [16, c. 16]. 
Уміння ефективно відповідати на виклики в рамках 
кризового менеджменту є, безперечно, важливим для 
політиків і, зокрема, фахівців у галузі міжнародних 
відносин, утім пріоритетною має бути розробка і 
дотримання стратегічних зовнішньополітичних планів.  

Найскоординованішими напрямками 2016 року 
можна вважати європейську та євроатлантичну інтеграцію, 
протистояння російській агресії. Позитивно на подальшу 
інституціоналізацію європейського та євроатлантичного 
напрямку зовнішньої політики вплинуло створення посади 
віце-прем’єра з питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції та призначення на посаду І. Климпуш-Цинцадзе, 

89 
  



 
а серед негативів можна відмітити, що в середині 2016 
року Урядовий офіс з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції протягом декількох місяців 
перебував у дійсності без керівництва через 
реструктуризацію та зміну управлінської команди [16, c. 
16].  

У сфері європейської інтеграції основним 
документом залишається Угода про Асоціацію між 
Україною та Європейським Союзом, зі вступом у силу 
частини про «Торгівлю та суміжні питання (ГВЗВТ)» з 1 
січня 2016 року, і відповідний план уряду з її реалізації на 
2014–2017 роки. Також було схвалено Стратегічний 
оборонний бюлетень і Концепцію державної цільової 
програми реформування та розвитку оборонно-
промислового комплексу на період до 2020 року, які 
передбачають адаптацію до стандартів Організації 
Північноатлантичного альянсу та посилення співпраці з 
країнами-членами НАТО [1, c. 1].     

В умовах агресії Російської Федерації щодо 
України, яка призвела до незаконної анексії території 
Автономної Республіки Крим 2014 року Україна внесла на 
розгляд європейської сторони пропозицію щодо 
започаткування в Україні моніторингової місії ЄС у рамках 
Спільної політики безпеки та оборони (СПБО). 22 липня 
2014 року Радою Європейського Союзу із закордонних 
справ було схвалено рішення щодо розгортання 
Консультативної місії Європейського Союзу з 
реформування сектору цивільної безпеки України (EU 
Advisory Mission for Civilian Security Sector Reform Ukraine 
(EUAM Ukraine) [1, c. 1]. Експерти також звертають увагу 
на необхідність ефективної консолідованої політики 
безпеки в Європі між Організацією Північноатлантичного 
альянсу (НАТО), Організацією з безпеки і співробітництва 
у Європі (ОБСЄ), Організацію договору про колективну 
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безпеку (ОДКБ) та у дещо меншій мірі – з Організацією за 
демократію та економічний розвиток ГУАМ [4, с.1].  

2016 та 2017 роками найвідчутнішим результатом 
зовнішньополітичних зусиль України на тлі зміни 
міжнародного політичного контексту стало збереження 
єдиної трансатлантичної позиції щодо продовження тиску 
на Російську Федерацію. Зокрема, протягом 2016 року 
були подовжені та посилені санкції з боку Європейського 
Союзу, Сполучених Штатів, Канади та інших держав – це 
можна вважати результатом спільних зусиль голови 
держави, очільників уряду, парламентарів і дипломатів з 
використанням різного інструментарію впливу [16, c. 21]. 
Найменш результативними, на думку авторів дослідження, 
були відносини України з Росією, країнами Центральної 
Азії, Китаєм, Іраном, Молдовою. Незадовільно спрацювала 
українська сторона також у питаннях участі в 
Європейському енергетичному співтоваристві та в 
питаннях зміни клімату, навіть незважаючи а ратифікацію 
Паризької кліматичної угоди [16, c. 21]. 

З огляду на суспільно-політичну ситуацію в Україні 
та продовження конфлікту на Донбасі варто звертати увагу 
на потенціал міжнародних організацій. На думку 
польських експертів, саме Організація з безпеки і 
співробітництва у Європі може стати найефективнішим 
посередником для розв’язання цього конфлікту [13, с.1].     

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок з цього напрямку. Зважаючи на 
результати дослідження, можна констатувати, що перед 
українською зовнішньою політикою постало чимало 
викликів, зокрема щодо відповіді на загрози системі 
міжнародної безпеки. На основі проведеного аналізу 
можна дійти висновку, що серед успіхів зовнішньої 
політики України останніх років можна зазначити 
протистояння російській агресії та тривалій гібридній 
війні, упровадження безвізового режиму з Європейським 
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Союзом, продовження співпраці щодо впровадження 
Угоди про асоціацію Україна-Європейський Союз, 
реалізацію кроків щодо євроатлантичної інтеграції. Можна 
стверджувати, що на нинішньому етапі існує значний 
потенціал для ефективної реалізації зовнішньої політики 
України, зокрема з огляду на сучасні виклики регіональної 
європейської та євроатлантичної безпеки. Разом з тим, 
важливо відпрацювати вдале використання 
зовнішньополітичних інструментів для відповіді на 
виклики системі міжнародної безпеки. З цим пов’язані 
подальші перспективи дослідження, які стосуються 
протистояння загрозам міжнародної безпеки та успішного 
врегулювання міжнародних конфліктів, зокрема у 
європейському  регіоні та на пострадянському просторі.  
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Taranenko A.H. Сurrent challenges of Ukrainian 

foreign policy in the context of international security system 
development. Foreign policy as one of the priorities of 
sovereign states’ activity should protect their national interests 
and promote the welfare of the population. For our country the 
most significant foreign policy vectors are traditionally the 
European, Euro-Atlantic, Eurasian, Middle Eastern and Asian 
ones. Effective foreign policy planning is particularly relevant 
at the current stage, taking into account dynamic globalization 
processes and challenges to international security. One of the 
main vectors of Ukraine's foreign policy at the present stage is 
integration into the European Union. At the same time, an 
extremely important foreign policy task is to confront the 
aggression of the Russian Federation, protect the population of 
the Eastern region of the country and the Crimea, as well as 
settle the conflict in the Donbas. 

These research issues are of particular interest and it is 
worth exploring in detail the current challenges of Ukraine's 
foreign policy in the context of the development of international 
security system. Analysis of foreign and Ukrainian scientific 
resources regarding this topic demonstrates the interest of 
analysts and researchers in Ukraine's foreign policy issues, as 
well as in settlement of international conflicts and the 
development of the international security system. 

In 2016 and 2017, the most tangible results of Ukraine's 
foreign policy efforts in view of changes in the international 
political context was keeping the common transatlantic stance 
on continuing pressure on the Russian Federation. In 
particular, during 2016 sanctions were extended and 
strengthened by the European Union, the United States of 
America, Canada and others participants of international 
relations. This can be considered a result of joint efforts of the 
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head of state, government leaders, parliamentarians and 
diplomats using different tools of influence. 

In the research results, it can be stated that currently 
there is a number of challenges facing the Ukrainian foreign 
policy, in particular regarding the response to threats to the 
international security system. On the basis of the analysis, one 
can conclude that among the successes of Ukraine's foreign 
policy in recent years one can mention the confrontation to 
Russian aggression and the long hybrid war, introduction of a 
visa-free regime with the European Union, continuation of 
cooperation on the implementation of the Association 
Agreement Ukraine-European Union, implementation of steps 
towards Euro-Atlantic integration. It can be stated that at the 
present moment there is considerable potential for further 
efficient development of Ukraine's foreign policy, in particular 
in view of the current challenges of regional European and 
Euro-Atlantic security. At the same time, it is important to work 
out the successful utilization of foreign policy instruments to 
respond to challenges of the international security system. 
These aspects are linked to further research prospects that 
address the threats to international security and successful 
resolution of international conflicts, in particular in the 
European region and in the post-Soviet space.  

Keywords: international security, Organization for 
Security and Cooperation in Europe (OSCE), European Union 
(EU), North Atlantic Treaty Organization (NATO), foreign 
policy, national interest, conflict resolution, Euro-Atlantic 
integration.  

 
Тараненко А.Г. Современные вызовы внешней 

политики Украины в контексте развития системы 
международной безопасности. В статье 
проанализированы вызовы, возникшие перед украинской 
внешней политикой, в частности относительно реакции 
на угрозы системе международной безопасности. На 
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основе проведенного анализа можно сделать вывод, что 
среди успехов внешней политики Украины последних лет 
можно отметить противостояние российской агрессии и 
длительной гибридной войне, внедрение безвизового 
режима с Европейским Союзом, продолжение 
сотрудничества по внедрению Соглашения об ассоциации 
Украина-Европейский Союз, реализация шагов по 
евроатлантической интеграции. Можно утверждать, 
что на нынешнем этапе существует значительный 
потенциал для дальнейшей эффективной реализации 
внешней политики Украины, в частности, учитывая 
современные вызовы региональной европейской и 
евроатлантической безопасности. Вместе с тем, важно 
удачно использовать внешнеполитические инструменты 
для ответа на вызовы системе международной 
безопасности. С этим связаны дальнейшие перспективы 
исследования, касающиеся противостояния угрозам 
международной безопасности и успешного урегулирования 
международных конфликтов, в частности в европейском 
регионе и на постсоветском пространстве. 

Ключевые слова: международная безопасность, 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ), Европейский Союз (ЕС), Организация 
Североатлантического договора (НАТО), внешняя 
политика, национальный интерес, урегулирования 
конфликтов, евроатлантическая интеграция. 
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Радченко О.В., Довгань В.І., м. Івано-Франківськ 
 

ЕКОЛОГІЧНА ФУНКЦІЯ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ ТА 
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДНИК 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА ГЛОБАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 
ЛЮДСТВА 

 
У стаття розглядається зміст і сутність 

екологічної функції держави в її взаємозв'язку з 
економічною функцією, ролі державного регулювання 
економіко-екологічних відносин у становленні національної 
й глобальної системи екологічної безпеки. Стверджується, 
що сучасна економічна діяльність суб'єктів 
господарювання має підпорядковуватися вимогам 
екологічної безпеки держави в різноманітних можливих 
формах. Дійшли висновку, що ключову роль у системі 
екологічної безпеки відіграє державний і публічний 
екологічний контроль, завданням якого є постійний 
моніторинг і перевірка відповідності діяльності суб'єктів 
економічно-екологічних відносин вимогам державних 
екологічних норм і стандартів. Вироблено низку 
пропозицій щодо вдосконалення існуючих механізмів  
державного впливу  на стан системи екологічної безпеки 
держави. 

Ключові слова: системний підхід; природний 
капітал; регулювання; держава; державні механізми, 
державна екологічна політика. 

 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими та практичними 
завданнями. Надзвичайної актуальності в сучасних 
умовах розвитку людства набуло дослідження наслідків 
антропогенного впливу на ноосферу та формування 
  



 
глобальної й національних систем екологічної безпеки. 
Розкриття та теоретичне осмислення даної проблеми 
дозволить виконати важливе науково-прикладне завдання 
збереження довкілля й природного капіталу, природних і 
рекреаційних ресурсів, укріплення екологічної безпеки 
держави. Раціональне використання, збереження й 
примноження природного капіталу формує безпечне для 
життя і здоров’я людини навколишнє середовище, 
забезпечує населення продуктами харчування, ліками, 
сировиною для промисловості.  

Як зазначає професор Т. Пішеніна, «…нині існують 
два підходи до розв’язання екологічної проблеми. 
Глобалістичний підхід базується на тому принципі, що 
розвинуті країни зі своїм великим потенціалом зможуть 
знищити весь світ, а тому іншим країнам для забезпечення 
екологічної безпеки слід бути відкритішими. Сучасний 
підхід спирається на визнання пріоритету національної 
безпеки, що досягається на основі самозабезпечення 
шляхом сталого розвитку власної екологічної безпеки 
виробництва, яка базується на концепції 
багатофункціональності безпеки країни, коли кожна 
держава піклується, перш за все, про власні інтереси…» [9, 
с. 21]. Отже, потребує ґрунтовних досліджень 
проблематика формування та реалізації державної 
екологічної політики, спрямованої на виконання 
екологічної функції держави, і ширше – на збереження 
природного капіталу, нашого навколишнього середовища 
та ноосфери в цілому, адже 16 стаття Конституції України 
проголошує, що екологічна безпека і екологічна рівновага 
на території України, збереження генофонду народу – 
обов'язок держави. 

Отже, проблематика дослідження ролі державного 
регулювання економіко-екологічних відносин у 
становленні національної й глобальної системи екологічної 
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безпеки є найактуальнішою для євроінтеграційних 
державотворчих процесів в Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій дає 
підстави стверджувати, що проблематиці формування та 
реалізації екологічної функції держави, зокрема, 
економічних, соціально-політичних, публічно-
управлінських та безпекових її складників у сучасній науці 
надано чималого значення. Значний внесок у розвиток 
теорії та практики екологічної безпеки зробили такі західні 
вчені, як А. Gor, B.I.E. Brink, R.W. Butler, A.N. James, 
M.J.B. Green, J. Paine, J. Dixon, S. Pagiola та інші науковці. 
Серед вітчизняних дослідників варто назвати таких 
науковців як А.Ю. Александрова, О.С. Бадрак, 
В.Г. Боронос, О.О. Веклич, О.В. Врублевська, П.І. Гаман, 
Л.С. Гринів, Ю.М. Грищенко, В.І. Довгань, Л.Г. Мельник, 
Р.В. Мирошниченко, О.А. Палієнко, Т.І. Пішеніна, 
Є.О. Романенко, І.М. Синякевич, А.Я. Сохнич, 
А.Ю. Якимчук та ін. 

Щоправда, у науковому світі ще не вибудовалася 
чітка картина взаємозв'язку екологічної та економічної 
функції держави, ролі державного регулювання економіко-
екологічних відносин у становленні національної й 
глобальної системи екологічної безпеки. Також слід 
виділити нез’ясовані раніше питання формування 
стратегічного планування екологічної політики органів 
публічного врядування та комплексного механізму 
державного впливу на стан системи екологічної безпеки. 

Саме цим обумовлена постановка мети даної статті 
як висвітлення сутності й змісту екологічної функції 
держави, взаємозв'язку державного регулювання 
економічних і соціально-політичних відносин і 
становленням системи екологічної безпеки держави. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. На початку ІІІ тисячоліття в більшості країн 
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світу конституційно закріплено, що держава та її органи 
публічного врядування покликані забезпечити реалізацію 
важливої державно-управлінської функції й 
конституційного права громадян на належні умови 
фізичного існування, чисті повітря та воду, сприятливе 
довкілля, охорону навколишнього середовища, 
забезпечення умов повноцінного відтворення людства. 
Такий підхід став відповіддю на тривожний виклик часу, 
пов'язаний зі стрімким розгортанням світової екологічної 
кризи, що переважно зумовлена антропогенною діяльністю 
й за своїми масштабами ставить під загрозу саме існування 
ноосфери та людської цивілізації. Як зазначає О. Палієнко, 
порушення процесів самоорганізації і самовідновлення 
біосфери, руйнування озонового шару і критичне 
забруднення середовища, катастрофічне виснаження 
природних ресурсів, теплова криза, розширення 
епідемічних захворювань і погроза руйнування геному 
людини є загрозою руйнування природних систем 
життєзабезпечення і саморегуляції біопроцесів планети. 
Тому основною метою суспільства, його стійкого розвитку 
є досягнення екологічної безпеки. У системі цінностей 
такого суспільства екологічна безпека повинна виступати 
як пріоритетна цінність вищого ґатунку  
[8, с. 148]. 

Функції державного управління загалом, їх вид і 
зміст визначаються цілепокладанням суспільного розвитку 
та передбачають певні напрямки діяльності органів 
публічного врядування, до компетенції яких віднесено 
управління відповідними напрямками. Зокрема, 
необхідність створення оптимальних умов життєдіяльності 
людини, раціональне використання природного капіталу та 
збереження навколишнього середовища формує екологічну 
функцію. Сучасна наука визначає стратегію збереження 
природного капіталу однією з найважливіших функцій 
держави, фундаментальним складником процесу розбудови 
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правової демократичної держави з розвиненою ринковою 
економікою. 

Екологічна функція держави, у свою чергу, 
зумовлює відповідний напрямок екологічного управління 
та державної екологічної політики, забезпечення яких 
покладається на організаційно-правові, політичні, 
економічні, соціально-культурні та ін. механізми 
публічного управління.  

Отже, обумовлюється створення системи 
екологічної безпеки держави й суспільства – такого стану 
соціально-економічної та політичної системи, який здатен 
забезпечити як належні умови існування людини, 
збереження її фізичного й духовного здоров'я, так і 
національні інтереси розвитку матеріального виробництва 
за рахунок ефективного використання національних 
природних ресурсів і – ширше – умови для соцієтального 
відтворення людської популяції держави. Отже, 
системність і комплексність інституту екологічної безпеки 
не викликає сумніву. 

На виконання екологічної функції держави 
спрямовуються й затверджені у вересні 2015 р. на саміті 
Організації Об'єднаних Націй зі сталого розвитку та 
прийняття Порядку денного розвитку після 2015 року Цілі 
сталого розвитку (ЦСР) [11] та прийняті відповідно до них 
уточнені Цілі сталого розвитку для України, які 
передбачають виконання завдань ЦСР  за чотирма 
ключовими напрямками:  

1) Справедливий соціальний розвиток;  
2) Стале економічне зростання та зайнятість;  
3) Ефективне управління;  
4) Екологічна рівновага та розбудова стійкості [10, 

с. 9]. 
Як бачимо, один з цих ключових напрямків 

безпосередньо відображає зміст і цілепокладання 
екологічної функції держави. Крім того – 6 із 17 головних 
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цілей сталого розвитку  для України так чи інакше 
стосуються природного капіталу, збереженню нашого 
довкілля (Ціль 6 – Чиста вода та належні санітарні умови; 
Ціль 7 – доступна та чиста енергія; Ціль 12 – відповідальне 
споживання та виробництво; Ціль 13 – пом'якшення 
наслідків зміни клімату; Ціль 14 – збереження морських 
ресурсів і Ціль 15 – захист і відновлення екосистем суші). 

На виконання екологічної функції О. Колєнов 
пропонує широко упроваджувати системний 
інструментарій механізмів державної системи екологічної 
безпеки України, до яких відносить такі:  

– організація, управління та контроль за 
дотриманням вимог екологічної безпеки;  

– планування та координація комплексних програм 
охорони довкілля та раціонального природокористування;  

– контроль за дотриманням єдиної державної 
політики, що гарантує надійність і стійке функціонування 
народногосподарських об'єктів безпеки;  

– запобігання та ліквідація екологічних наслідків 
промислових аварій, природних катастроф і стихійних лих;  

– оцінка стану екологічної безпеки на всій території 
України і в окремих її адміністративно-територіальних 
утвореннях, прогнозування її динаміки [5, с. 132]. 

На наш погляд, механізмами державного впливу 
(регулювання) на стан системи екологічної безпеки є 
також:  

– ведення державних кадастрів та облік об'єктів 
природного капіталу держави;  

– створення системи державних інституцій, 
покликаних безпосередньо вести природоохоронну 
діяльність і нагляд за станом навколишнього середовища; 

– контроль за використанням та охороною 
природного середовища;  

– регулювання нормативів промислового впливу на 
навколишнє середовище;  
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– проведення екологічних експертиз та екологічного 

нормування;  
– економічне стимулювання запровадження 

природоохоронних заходів і технологій суб'єктами 
господарювання;  

– сертифікація та ліцензування суб'єктів 
використання природних ресурсів;  

– накладення штрафних санкцій за забруднення 
повітря, вод і земних надр;  

– державна реєстрація прав на певні природні 
об'єкти;  

– поширення екологічно важливої інформації;  
– відновлення природних багатств (напр. висадка 

лісів);  
– формування системи виховання екологічної 

свідомості громадян;  
– публічний екологічний аудит тощо. 
Першочергову роль для екологічної безпеки 

держави відіграють економічні чинники, які порівняно з 
іншими формами антропогенного впливу на природне 
середовище посідають перше місце за заподіяною природі 
шкодою. При цьому варто розрізняти поняття «збитків від 
екологічно шкідливої діяльності» та «екологічної шкоди». 
У дійсності не можна підрахувати вартість такої шкоди та 
кошти, необхідні для екологічного відновлення через 
існування разом із суто економічними ще й соціальних, 
геологічних, біологічних тощо факторів екологічної 
небезпеки. 

Як зазначається в Національній доповіді НАН 
України за 2016 рік «Цивілізаційний вибір України: 
парадигма осмислення і стратегія»: «техногенний тип 
розвитку є надто природомістким, він унеможливлює 
відтворення власне природної основи існування 
суспільства, оскільки супроводжується швидким і 
виснажливим використанням невідновлюваних видів 
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природних ресурсів, а також надексплуатацією 
відновлюваних, яка перевищує можливості їх відтворення. 
Крім того, навколишньому природному середовищу 
завдається значна шкода через його забруднення. 
Зрозуміло, що такі наслідки антиекологічної діяльності 
призводять до великих економічних втрат» [12, с. 56]. 

Сучасна економічна діяльність суб'єктів 
господарювання має підкорюватися вимогам екологічної 
безпеки держави в різноманітно можливих формах (див. 
рис.1.). 

 
Рис. 1. Форми та напрямки сучасної економічної 

діяльності суб'єктів господарювання, співвідносні з 
вимогами екологічної безпеки держави 
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Окрім економічних чинників, свій вплив на 

екологічний стан навколишнього середовища мають 
економічні інструменти, які професор В. Боронос 
визначає як «…сукупність методів, спрямованих на 
вдосконалення системи управління національного 
(регіонального) господарства, виробничо-організаційних 
відносин, забезпечення фінансової стійкості та 
прибутковості, збалансованості інтересів суб’єктів 
господарювання, суспільства і держави…» [1, c. 43]. 

Водночас О. Колєнов переконаний, що в цілому 
існуюча в Україні система засобів і стимулів 
економічного й іншого характеру для дотримання законів 
і норм у галузі навколишнього середовища є 
недостатньою. Існує реальна можливість їх уникати, 
санкції за їх недотримання надто м'які. Так, різні 
контрольні органи можуть лише пропонувати покарання, 
але не можуть самі їх здійснювати. Запропонована раніше 
санкція часто змінюється або відміняється взагалі. 
Централізація і пов'язана з нею монополізація деяких 
виробництв спричинили ситуацію, коли порушення стану 
навколишнього середовища не припинялося й не 
закривалося, а сума штрафів, у випадку, коли вони не 
зменшувалися чи взагалі не відмінялися, часто входила до 
виробничих витрат [5, с. 132]. 
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Рис. 2. Механізми публічного регулювання та управління у 

сфері екологічної безпеки 
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відіграє державний і публічний екологічний контроль, 
завданням якого є постійний моніторинг і перевірка 
відповідності діяльності суб'єктів економічно-екологічних 
відносин вимогам державних екологічних норм та 
стандартів. 

Леонід Каденюк, перший український космонавт 
зазначав: «Слід нарешті зрозуміти, що екологічна безпека 
є складовою частиною загальної безпеки, добробуту і 
миру на Землі та обов’язковою передумовою сталого 
розвитку…» [4, с. 73]. 

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок з цього напрямку. Як висновки 
проведеного дослідження слід зазначити, що в умовах 
загострення екологічної кризи в Україні необхідним є 
створення системи екологічної безпеки держави й 
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суспільства, яка здатна буде забезпечити як належні умови 
існування людини, збереження її фізичного й духовного 
здоров'я, так і створить передумови для стимулювання 
розвитку матеріального виробництва завдяки раціоналізації 
використання національних природних ресурсів і 
відтворення населення держави. 

У свою чергу, існуючі механізми  державного 
впливу  на стан системи екологічної безпеки держави 
пропонується доповнити такими, як: економічне 
стимулювання запровадження природоохоронних заходів і 
технологій суб'єктами господарювання; уведення 
відчутних і дієвих штрафних санкцій за забруднення 
повітря, вод і земних надр; поширення екологічно важливої 
інформації; відновлення природних ресурсів за рахунок 
коштів цільового призначення; виховання екологічної 
свідомості громадян; активна взаємодія державних і 
громадських інституцій при здійсненні екологічного 
моніторингу. 

Перспективи подальших досліджень полягають у 
необхідності вдосконалення взаємодії механізмів 
економічної та екологічної функцій держави, розробці 
індикаторів і методики оцінки рівня екологічної безпеки 
держави в цілому та її регіонів, зокрема, з метою 
ідентифікації екологічних загроз і розробки адекватних 
заходів впливу. 
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      Radchenko O.V., Dovgan V.I. Environmental function 
of modern state and ecological safety as a constituent of 
humanity national and global security. The article deals with 
the investigation of the content and essence of the 
environmental function of the state in its relationship with the 
economic function, the role of state regulation of economic and 
environmental relations in the development of the national and 
global system of environmental safety. It has been asserted that 
the modern economic activity of business entities must comply 
with the requirements of the state's environmental safety in 
various possible forms.  

In the context of the worsening of the environmental crisis 
in Ukraine, it is necessary to create a system of environmental 
safety of the state and society, which will be able to provide 
both proper conditions for human existence, preservation of its 
physical and spiritual health, and create the preconditions for 
stimulation the development of material production through the 
rationalization of the use of national natural resources and the 
reproduction of the population of the state. 

In its turn, the existing mechanisms of the state influence 
on the condition of the system of environmental safety of the 
state are to be supplemented with the following: economic 
encouragement for introduction of environmental protection 
measures and technologies by economic entities; introduction 
of tangible and effective penalties for pollution of air, water 
and earth interior; distribution of environmentally important 
information; restoration of natural resources at the expense of 
the intended purpose funds; education of environmental 
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consciousness of citizens; active interaction of state and public 
institutions in the implementation of environmental monitoring. 

It has been concluded that state and public environmental 
control plays a key role in the system of environmental safety, 
the task of which is to continuously monitor and verify the 
compliance of the activities of the entities of economic and 
environmental relations with the requirements of state 
environmental norms and standards. Proposals have been 
made to improve the existing mechanisms of state influence on 
the state of the state's environmental safety system. 

Keywords: systemic approach; natural capital; regulation; 
state, state mechanisms, state environmental policy. 
 
          Радченко А.В., Довгань В.И. Экологическая 
функция современного государства и экологическая 
безопасность как составляющие национальной и 
глобальной безопасности человечества. Статья 
посвящена раскрытию содержания и сущности 
экологической функции государства в ее взаимосвязи с 
экономической функцией, роли государственного 
регулирования экономико-экологических отношений в 
формировании национальной и глобальной системы 
экологической безопасности. Утверждается, что 
современная экономическая деятельность субъектов 
хозяйствования должна подчиняться требованиям 
экологической безопасности государства в различных 
возможных формах. Сделан вывод, что ключевую роль в 
системе экологической безопасности играет 
государственный и общественный экологический 
контроль, целью которого является постоянный 
мониторинг и проверка соответствия деятельности 
субъектов экономико-экологических отношений 
требованиям государственных экологических норм и 
стандартов. Наведен ряд предложений по 
совершенствованию существующих механизмов 
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государственного влияния на состояние системы 
экологической безопасности государства.  

Ключевые слова: системный подход; природный 
капитал; регулирование; государство; государственные 
механизмы, государственная экологическая политика. 
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КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО 
УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ 
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ 

 
У статті висвітлено значення кадрового 

забезпечення реформування державного управління та 
місцевого самоврядування як важливої умови його 
успішного здійснення в умовах глобалізаційних викликів. 
Аргументовано потребу розроблення й прийняття на 
державному рівні заходів щодо формування й розвитку 
кадрового потенціалу, який буде забезпечувати проведення 
реформ та впровадження нової моделі територіальної 
організації влади в Україні з метою практичного 
вирішення зазначеної проблеми.  

Ключові слова: глобалізація, реформування, 
державне управління, місцеве самоврядування, 
територіальна організація влади, кадрове забезпечення. 

 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її 

зв'язок із важливими науковими та практичними 
завданнями. Світові глобалізаційні процеси, які 
обумовили радикальні зміни в усіх сферах суспільного 
життя України за роки незалежності, у тому числі і в 
державному управлінні та місцевому самоврядуванні, 
вимагають посилення уваги до осмислення цих змін, 
аналізу існуючих проблем та визначення шляхів їх 
подальшого вирішення.  

Необхідність обґрунтування наукових підходів 
щодо оперативного реагування держави на сучасні 
глобалізаційні виклики, політичну та економічну кризи 

  
 

  



 
передбачає, перш за все, забезпечення ключових галузей 
життєдіяльності країни високопрофесійними кадрами та 
створення умов для збереження й розвитку трудового 
потенціалу як окремого регіону, так і держави в цілому. 

З огляду на важливість глибокого й системного 
вивчення заявленої проблеми у вітчизняній науці, 
дослідження питань реформування та розвитку системи 
державного управління і місцевого самоврядування 
обумовлює необхідність пошуку шляхів удосконалення 
кадрового забезпечення цих важливих структур. Складні 
суспільно-політичні умови, в яких проходить цей процес, 
зокрема, події на Сході країни, економічна криза та загроза 
екологічної катастрофи актуалізують проблему 
прискорення децентралізації влади та реформування 
місцевого самоврядування як ефективного інструменту 
взаємодії влади і громадян. Особливого значення 
набувають нерозривно пов’язані із професійними 
компетентностями вимоги до особистих якостей державних 
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у 
контексті реалізації нового Закону України «Про державну 
службу» [1], Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» [2] 
, «Стратегії реформування державного управління України 
на 2016–2020 роки» [3], розробки проекту Закону України 
«Про службу в органах місцевого самоврядування» [4]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. за темою 
дослідження свідчить, що проблема кадрового 
забезпечення державного управління та місцевого 
самоврядування загалом, або як окремі аспекти, знаходить 
своє відображення як в чинних нормативно-правових 
актах, так і в наукових публікаціях.  

У вітчизняній науці окремі аспекти стану та 
модернізації державної служби та служби в органах 
місцевого самоврядування, інноваційних підходів у 
професійному розвитку посадових осіб державного 
управління і місцевого самоврядування розглядали, 
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головним чином В. Бакуменко [6], В. Вакуленко [9], К. 
Ващенко [5]., Л. Гогіна [6], Н. Гончарук [12, 13], Ю. 
Іванченко [12], В. Куйбіда [7], В. Мамонова [8], М. 
Орлатий [9], С. Серьогін [13], В. Толкованов [12] та ін. 

В контексті аналізу останніх досліджень зазначеної 
проблеми слід виділити науковий доробок колективу 
науковців Національної академії державного управління 
при Президентові України – Наукову доповідь «Реформа 
системи державного управління та місцевого 
самоврядування в Україні: стан, виклики та перспективи 
здійснення». В ній піднято низку питань кадрового 
забезпечення реформ державного управління та місцевого 
самоврядування. 

У процесі теоретичного аналізу проблеми, авторами 
наукової доповіді досліджено правову базу та нормативне 
регулювання реформаційних процесів системи державного 
управління та місцевого самоврядування в Україні, 
еволюцію поглядів щодо перерозподілу функцій органів 
державної влади та її роль у процесах децентралізації, 
визначено місце публічної служби у наданні якісних 
публічних послуг громадянам у професійній підготовці 
державних службовців і посадових осіб місцевого 
самоврядування, окреслено проблеми координації та 
забезпечення стратегічної спроможності органів державної 
влади у контексті модернізації системи державного 
управління в сучасній Україні, дано професійну оцінку 
стану вітчизняних реформ державного управління та 
місцевого самоврядування.  

Суттєвою новизною наукової доповіді є практична 
частина, у якій на широкій методологічній базі 
охарактеризовано суперечності та виклики національній 
безпеці, економіці та соціально-гуманітарному розвитку 
України, кращі технології та практики забезпечення 
процесу розвитку механізмів представницької та прямої 
демократії. Запропоновані методично цінні рекомендації 
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стосовно побудови ефективної моделі публічного 
управління, кадрового забезпечення її функціонування на 
основі вивчення світового досвіду.  

Розроблені сценарії оновлення механізмів 
вироблення та реалізації публічної політики, становлять 
цінний матеріал для удосконалення системи визначення 
професійних кваліфікацій та сертифікації публічних 
службовців. Серед напрямів подальшого реформування 
системи державного управління та місцевого 
самоврядування в Україні особливий науковий інтерес 
представляє становлення багаторівневого врядування у 
сфері місцевого і регіонального розвитку як 
безальтернативна модель для держав, що прагнуть 
забезпечувати сталий розвиток. 

Наукова доповідь «Реформа системи державного 
управління та місцевого самоврядування в Україні: стан, 
виклики та перспективи здійснення» є однією з перших 
спроб у вітчизняній науці здійснити комплексний аналіз 
імплементації кращих зарубіжних практик реформування 
системи державного управління та місцевого 
самоврядування у професійну підготовку державних 
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. У 
матеріалах наукової доповіді обґрунтовано наукові 
рекомендації органам державної влади та органам 
місцевого самоврядування щодо забезпечення успішного 
здійснення реформ в Україні, Главі держави, Кабінету 
Міністрів України, Верховній Раді України, іншим органам 
публічного управління, політичним силам, вітчизняним, 
зарубіжним та міжнародним організаціям, науковій 
спільноті, викладачам вищих навчальних закладів, 
регіональних центрів підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації державних службовців та 
посадових осіб місцевого самоврядування. Однак, важливе 
з наукової і практичної точки зору питання кадрового 
забезпечення реформування державного управління та 
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місцевого самоврядування в Україні авторами практично 
не виділено як окремий аспект загальної кадрової 
проблеми. 

Виділення нез’ясованих раніше частин загальної 
проблеми. Науковий інтерес становлять саме ті аспекти 
загальної проблеми, які стосуються питань впливу 
глобалізаційних процесів на стан і еволюцію дослідження 
питань реформування і розвитку системи державного 
управління й місцевого самоврядування та пошуку 
ефективних шляхів кадрового забезпечення в умовах змін. 

Формування мети статті. На основі аналізу стану 
забезпечення кваліфікованими, компетентними кадрами 
державного управління та місцевого самоврядування, 
обґрунтувати підходи щодо необхідності розроблення на 
державному рівні заходів з удосконалення кадрового 
потенціалу, який буде задіяний у реформуванні державного 
управління та місцевого самоврядування. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. В умовах системних трансформацій, що 
забезпечують реалізацію конституційних принципів 
демократичної, правової, соціальної держави, реформа 
системи державного управління та місцевого 
самоврядування – це складний процес парадигмального 
оновлення мережі представницьких каналів та центрів 
прийняття рішень, в основі якої лежить необхідність 
формування ефективного Інституту публічної служби, його 
інституційного, законодавчо-правового, функціонального 
забезпечення. 

Глобальна світова тенденція до децентралізації, 
громадянської відповідальності та особистої свободи 
знаходить своє відображення і в сучасній Українській 
державі на етапі динамічних, прогресивних суспільно-
політичних трансформацій. Популяризація демократичних 
цінностей, широке використання населенням своїх 
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соціальних та громадянських свобод, індивідуальна та 
групова відповідальність на основі світових пріоритетів – 
це основа розвитку сучасних демократичних суспільств і 
запорука незворотності прогресивних соціально-
політичних змін в Україні. 

Стратегією сталого розвитку «Україна-2020» [2] 
визначено, що політика держави, метою якої є 
впровадження в Україні європейських стандартів життя і 
вихід України на провідні позиції в світі, спрямована за 
такими векторами: 

- вектор розвитку - це забезпечення стійкого 
розвитку держави, проведення структурних реформ і, як 
наслідок, підвищення стандартів життя; 

- вектор безпеки - це забезпечення гарантій безпеки 
держави, бізнесу і громадян, захищеності інвестицій та 
приватної власності. 

- вектор відповідальності – це надання гарантій, що 
кожен громадянин, незалежно від раси, кольору шкіри, 
політичних, релігійних та інших переконань, статі, 
етнічного та соціального походження, майнового стану, 
місця проживання, мовних або інших ознак, матиме доступ 
до високоякісної освіти, системи охорони здоров'я та 
інших послуг в державному і приватному секторах. 

- вектор гордості – це забезпечення взаємної поваги 
і толерантності в суспільстві, гордості за власну державу, її 
історію, культуру, науку, спорт. 

Згідно означених Стратегією векторів розвитку, 
одне з важливих місць займає реформа публічної служби та 
оптимізація системи органів державної влади, що 
передбачає відхід від централізованої моделі державного 
управління, самодостатність місцевого самоврядування та 
побудова ефективної системи територіальної організації 
влади в Україні. За новою моделлю децентралізації влади 
територіальні громади самостійно вирішуватимуть питання 
місцевого значення, свого добробуту і нестимуть 
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відповідальність за розвиток всієї країни. Такий вибір 
повною мірою відповідає реалізації положень і принципів 
Європейської хартії місцевого самоврядування. 

Нова парадигма державного управління і місцевого 
самоврядування ґрунтується на понятті демократичного 
громадянства не меншою мірою, ніж на понятті 
конституціоналізму, парламентаризму, гласності. в умовах 
суспільно-політичних змін.  

Одним із основних процесів, що забезпечує 
формування готовності до виконання ролі активних 
громадян, опанування цінностями у рамках навчальної 
співпраці та проблемо-орієнтованого практичного 
навчання є професійна підготовка державних службовців 
та посадових осіб місцевого самоврядування. Однак, у 
вітчизняних професійних програмах багато уваги 
приділяється здебільшого процедурно-правовим аспектам 
демократичного управління, і порівняно небагато – 
громадській участі та відповідальності. Це обумовлює 
потребу теоретичного та методологічного аналізу 
проблеми формування громадянських компетентностей у 
професійній освіті державних службовців та посадових 
осіб місцевого самоврядування як тієї категорії фахівців, 
що відіграють роль об’єднуючої ланки між державою і 
громадянським суспільством. 

У Законі України "Про державну службу" визначено 
профіль професійної компетентності посади державної 
служби як комплексну характеристику посади державної 
служби, що містить визначення змісту виконуваної за 
посадою роботи та перелік спеціальних знань, умінь і 
навичок, необхідних державному службовцю для 
виконання посадових обов'язків. А рівень професійної 
компетентності особи – це характеристика особи, що 
визначається її освітньо-кваліфікаційним рівнем, досвідом 
роботи та рівнем володіння спеціальними знаннями, 
уміннями та навичками [1]. 
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Державна служба є організуючою силою 

суспільства, оскільки, сприяючи здійсненню управління 
державою, запобігає хаосові в країні. Тому на сьогодні 
метою державної кадрової політики у сфері державного 
управління є забезпечення органів державної влади 
чесними, компетентними, високопрофесійними, 
законослухняними, ініціативними, патріотично 
налаштованими управлінськими кадрами нового типу, які 
здатні успішно вирішувати назрілі загальнодержавні й 
регіональні проблеми. 

Ефективність нововведень у державному управлінні 
визначається рівнем розвитку інноваційної культури та 
професійної компетентності державних службовців. У 
свою чергу, це диктує важливу вимогу: сучасний 
інноваційний процес обов'язково повинен 
супроводжуватися технологією наукового забезпечення 
процесу самореалізації творчого потенціалу державного 
службовця, здатного проектувати свій індивідуальний 
шлях особистісного професійного розвитку, підвищення 
рівня професійної компетентності. 

Від кадрового потенціалу державного управління, 
професійних та особистісних якостей кожного державного 
службовця значною мірою залежить вирішення доленосних 
для України питань сучасного розвитку країни – "довести 
своє право на гідне місце серед розвинених держав світу, 
утвердити національну конкурентоспроможність, 
забезпечити стійкий соціально-економічний розвиток і 
високі стандарти життя громадян" [10]. Це актуалізує 
проблему розвитку у кожного державного службовця 
творчого потенціалу в процесі самовдосконалення та 
створення умов для його творчої самореалізації. 

Висока якість підготовки державних службовців 
досягається за рахунок використання на всіх рівнях 
професійної освіти, розвиненої навчально-матеріальної і 
наукової бази, інтегрованих багаторівневих навчальних 
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програм, залучення професорсько-викладацьких кадрів 
вищої кваліфікації для ведення навчального процесу за 
програмами професійної освіти. 

В умовах реформування системи державної служби 
та місцевого самоврядування зростає відповідальність 
кадрових служб за формування висококваліфікованого 
апарату виконавчої влади, ефективне використання 
кадрового потенціалу державних органів. Творчий 
потенціал державних службовців виступає для них 
основою продуктивної самореалізації і об'єктом розвитку 
та саморозвитку. 

Проте, наразі прийнятий План пріоритетних дій 
Уряду на 2018 рік [11] не містить конкретно визначених 
напрямів та засобів належного кадрового забезпечення 
реформування системи місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні. Кадрове 
питання розглядається в них з позиції безпосередньо 
складу посадових осіб у загальному переліку проблем. Так, 
питання формування кадрового складу лише означено – в 
контексті створення належних матеріальних, фінансових та 
організаційних умов для забезпечення виконання органами 
місцевого самоврядування власних і делегованих 
повноважень; питання забезпечення безперервної освіти 
посадових осіб місцевого самоврядування – в контексті 
забезпечення доступності та якості публічних послуг, 
розроблення і затвердження комплексної програми 
підвищення фінансової грамотності, розроблення  
Концепції реалізації державної політики управління 
суб’єктами господарювання. 

У Плані пріоритетних дій Уряду на 2018 рік 
передбачено ряд заходів з питань децентралізації 
фінансової системи, зміцнення матеріальної та фінансової 
основи місцевого самоврядування, удосконалення підходів 
щодо підготовки, оцінювання та відбору інвестиційних 
програм і проектів регіонального розвитку, які 
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реалізуються за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку, сприяння продуктивній зайнятості 
на ринку праці, розроблення проекту постанови Кабінету 
Міністрів України щодо методики розвитку кластерів та 
визначення смарт-спеціалізацій регіонів.  

Проте, як показує аналіз документа, питання 
кадрового забезпечення реформи державного управління та 
місцевого самоврядування не знайшло свого відображення 
і серед основних завдань регіонального розвитку. 

Водночас, попри велику кількість наукових праць, 
присвячених теоретичним та прикладним аспектам 
державної кадрової політики, сучасні процеси модернізації 
та реформування країни потребують створення ефективної 
кадрової системи, що включає сукупність кадрових 
інститутів та організаційних структур, які здійснюють 
цілісне управління кадровими процесами. Теоретико-
методологічного узагальнення та системного аналізу 
сьогодні потребують розкриття сутності впливу 
глобалізаційних процесів на  стан реформування і розвитку 
системи державного управління й місцевого 
самоврядування та пошуку ефективних шляхів її кадрового 
забезпечення.  

У зв’язку із викладеним вище, необхідно 
акцентувати увагу на проблемах, які з точки зору 
кадрового забезпечення реформи державного управління та 
місцевого самоврядування потребують невідкладного 
вирішення.  

Першочерговим, насамперед, є питання належного 
забезпечення організаційно-правових засад реформування 
державного управління та місцевого самоврядування.  

Як зазначалося вище, на національному рівні 
розробляються заходи щодо створення нової нормативно-
правової бази реформування місцевого самоврядування з 
орієнтацією на повномасштабну реалізацію його прав і 
функцій із залученням вітчизняних і міжнародних 
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експертів. Така нормативно-правова основа є висхідною 
платформою для системного реформування державного 
управління, а також модернізації служби в органах 
місцевого самоврядування. З одного боку, оновлена 
законодавча та нормативно-правова база дозволить 
визначити принципово новий зміст діяльності та сутність 
територіальної організації влади в Україні та окреслить 
основні напрями й засоби їх формування.  

Крім того, це дасть можливість обґрунтувати 
концептуальну ідею щодо побудови вітчизняної системи 
кадрового забезпечення державного управління та 
місцевого самоврядування, визначити правові основи 
служби в органах державної влади та органах місцевого 
самоврядування, класифікувати вимоги до фахових та 
особистісних якостей посадової особи місцевого 
самоврядування, порядок вступу на державну службу та 
службу в органах місцевого самоврядування, її 
проходження та припинення, правовий статус посадових 
осіб місцевого самоврядування, їх професійного розвитку 
та творчої самореалізації, соціального забезпечення.  

В контексті аналізу європейського досвіду 
нормативно-правового забезпечення поступового 
просування і ротації кадрів важливе значення має 
залучення кваліфікованих працівників різних галузей до 
роботи в органах державної влади та в органах місцевого 
самоврядування, що сприяє формуванню створення 
кадрової системи висококваліфікованих працівників 
широкого профілю, компетентних практично в усіх сферах 
діяльності. 

Тому, доцільним би було при формуванні 
нормативно-правового супроводу реформ державного 
управління та місцевого самоврядування враховувати 
кращі європейські практики нормативного регулювання 
добору та навчання кадрів, які будуть задіяні у науковому, 
організаційному та безпосередньо практичному 
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забезпеченні реформи, а також залучені до роботи в 
новостворених територіальних органах.  

З огляду на системний і тривалий у часі характер 
реформування державного управління та місцевого 
самоврядування його кадрове забезпечення не може бути 
ситуативним. Воно має бути чітко спланованим, 
організованим, базуватися на належній правовій основі, 
виходити з потреб формування законодавчої бази з 
питань діяльності органів місцевого самоврядування та 
органів виконавчої влади на новій територіальній основі з 
визначенням їх повноважень і ресурсного забезпечення. 
Все це є однією з головних передумов здійснення 
ефективної, системної, злагодженої роботи усіх 
структурних елементів цієї системи в умовах 
реформаційних змін у місцевому самоврядуванні та 
територіальної організації влади в Україні.  

На нашу думку, роль нормативно-правового 
забезпечення у реформуванні публічної адміністрації на 
державному, регіональному та  місцевому рівні неухильно 
зростає. Діяльність відповідальних та відкритих інститутів 
державної виконавчої влади і місцевого самоврядування 
має бути чітко регламентована правовими нормами, 
врегульована механізмами добору і залучення до наукової, 
консультативної, організаторської, комунікативної, 
практичної та іншої роботи фахівців, які мають відповідні 
фахові знання, компетенції та готовність до 
реформаторської роботи. 

Висока спроможність інститутів державної влади 
дозволить сформувати належний рівень довіри до влади 
людей і суттєво підвищити їх добробут на основі 
запровадження однакових стандартів і норм. Це є основою 
побудови якісного модернізованого суспільства. 

У зв’язку з тим, що в Україні практично не 
здійснюється аналіз плану заходів Стратегії державної 
кадрової політики на 2012–2020 роки, затвердженої Указом 
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Президента № 45/2012 від 01.02.2012 року, видається 
доцільним розробити і прийняти на державному рівні 
детальну програму, чи комплексний план заходів 
кадрового забезпечення реформування державного 
управління та територіальної організації влади в Україні з 
чітко визначеними заходами й розробленими механізмами 
їх реалізації й фінансового забезпечення в умовах  
децентралізації влади.  

Зрештою, варто, на нашу думку, розробити нову 
Концепцію стратегії державної кадрової політики з огляду 
на необхідність концептуалізації ідей, положень та 
уточнення понять і формування принципово нових 
підходів кадрової політики в умовах глобалізаційних 
процесів. При розробці Концепції варто враховувати 
закордонний досвід, зокрема, формування кадрового 
резерву у системі кадрової політики більшості зарубіжних 
держав  на прикладі країн США, американський кадровий 
менеджмент, стратегічні підходи ефективного управління 
кадрами в корпораціях США, Японії, Німеччини, 
дослідження стратегічних підходів до формування кадрової 
політики у країнах Європейського Союзу. 

Такий підхід буде необхідною умовою забезпечення 
збалансованості в роботі, прискорення розробки та 
прийняття передбачених Концепцією нормативно-
правових і законодавчих актів, необхідних для формування 
нової системи адміністративно-територіального устрою та 
нової моделі територіальної організації влади, а також 
проведення інформаційно-просвітницької роботи, 
соціологічних досліджень з проблем інституційного 
реформування органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, а також здійснення 
моніторингу цих реформ. 

Виокремлення такого блоку системи кадрового 
забезпечення як кількісне, якісне і функціональне 
визначення кадрових потреб для належного науково-
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методичного, правового, інформаційного та 
організаційного забезпечення сприятиме реалізації 
поставлених державою завдань з реформування 
державного управління та місцевого самоврядування 
відповідно до суспільних потреб і соціально-економічних 
трансформацій. 

Це дозволить здійснити ефективний відбір та 
забезпечити необхідний формат державних службовців і 
посадових осіб місцевого самоврядування в процесі 
реформування на усіх рівнях місцевого самоврядування з 
числа науковців і науково-педагогічних кадрів, які 
проводять науково-теоретичні й прикладні дослідження з 
державного управління та місцевого самоврядування; 
інших висококваліфікованих фахівців із різних сфер 
суспільного життя, а також іноземних експертів.  

Невід’ємною складовою системи заходів з 
кадрового забезпечення реформування місцевого 
самоврядування є цілеспрямоване навчання відібраних для 
його здійснення працівників. З цією метою можна було б 
використати науково-педагогічний та навчально-
методичний потенціал, вищих навчальних закладів, які 
здійснюють підготовку фахівців у галузі знань 28 – 
«Публічне управління та адміністрування», обласних 
центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ і 
організацій. Для забезпечення якісного й ефективного 
навчання відповідні центральні органи виконавчої влади 
мають формувати закладам вищої освіти відповідну 
кількість місць державного замовлення для навчання за 
певними спрямуваннями їх діяльності. Професійне 
навчання має передбачати поєднання теоретичних курсів з 
актуальних проблем державного управління та місцевого 
самоврядування з можливим стажуванням у країнах 
Європейського Союзу.  
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Відповідно до нових посад державної служби та 

служби в органах місцевого самоврядування доцільно 
варто було б, також вдосконалити існуючі профілі 
компетенцій посад та профілі компетентності посад 
державних службовців. працівників закладів культури та 
освіти, засобів масової інформації, видавництв, 
представників міжнародної технічної допомоги, а також 
ініціаторів-волонтерів.  

Також важливим питанням реформування 
державного управління та місцевого самоврядування є 
відбір відповідно підготовлених кадрів з числа працівників 
органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування для проведення інформаційної роботи з 
питань реалізації реформ, окреслених у Концепції та інших 
документах. З цією метою слід запланувати і провести 
серію короткотермінових семінарів, тренінгів із 
залученням вітчизняних та зарубіжних фахівців та за 
участю представників вищих керівних кадрів держави  

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок з цього напрямку. На основі 
проведеного аналізу відповідних нормативно-правових 
документів та літературних джерел можна стверджувати, 
що сьогодні поза увагою залишається такий важливий 
аспект кадрової роботи, як добір професійних кадрів, 
рівень їх фахової компетентності та готовності до 
здійснення реформ. Тому одним із ключових завдань 
реформування державного управління та місцевого 
самоврядування є підготовка професійних кадрів для 
забезпечення виконання стратегічних завдань на 
державному та місцевому рівнях.  

Перспективи подальшого вивчення означеного 
питання полягають в тому, що одними з пріоритетних 
напрямів розвитку професійної компетентності державних 
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування є 
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створення умов для їх навчання та механізмів мотивації до 
постійного професійного удосконалення.  
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Naumenko R.A. Skilled providing of state 

administration and local self-government in the conditions of 
calls of globalization. In the article is reflected value of the 
skilled providing of reformation of state administration and 
local self-government as important condition him successful 
realization in the conditions of calls of globalization. The 
necessity of development and acceptance are argued at state 
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level of events in relation to forming and development of skilled 
potential, that will provide realization of reforms and 
introduction of new model of territorial organization of power 
in Ukraine with the aim of practical decision of the marked 
problem.  

Scientific interest is presented by the exactly those 
aspects of general issue, that touch the questions of influence of 
processes of globalization on the state and evolution of 
research of questions of reformation and development of the 
system of state administration and local self-government and 
search of effective ways of the skilled providing in the 
conditions of changes. 

On the basis of analysis of the state of providing of state 
administration and local self-government skilled, competent 
shots, to ground approaches in relation to the necessity of 
development at state level of events on the improvement of 
skilled potential that will be involved in reformation of state 
administration and local self-government. 

It is possible to assert on the basis of the conducted 
analysis of corresponding normatively-legal documents and 
literary sources, that today out of eyeshot there is such 
important aspect of skilled work, as a selection of professional 
shots, level them professional competence and readiness to 
realization of reforms. Therefore one of key tasks of 
reformation of state administration and local self-government 
there is training of professional personnels for providing of 
implementation of strategic tasks on state and local levels. 

In the context of analysis of European experience of the 
normatively-legal providing of gradual advancement and 
rotary press of shots an important value has bringing in of 
skilled employees of different industries to work in public 
authorities and in the organs of local self-government, that 
assists forming of creation of the skilled system of highly skilled 
workers of wide profile, competent practically in all spheres of 
activity. 
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The prospect of further study of the marked question 

consists in that one of priority directions of development of 
professional competence of civil servants and public servants of 
local self-government there is conditioning for their studies and 
mechanisms of motivation to the permanent professional 
improvement. 

The modern processes of modernisation and 
reformation of country need creation of the effective skilled 
system, that includes totality of skilled institutes and 
organizational structures that carry out an integral 
management skilled processes. Theoretical and methodological 
generalization and analysis of the systems are today needed by 
opening of essence of influence of processes of globalization on 
the state of reformation and development of the system of state 
administration and local self-government and search of 
effective ways her skilled providing. 

Keywords: globalization, reformation, state 
administration, local self-government, territorial organization 
of power, skilled providing. 

 
Науменко Р.А. Кадровое обеспечение 

государственного управления и местного 
самоуправления в условиях глобализационных вызовов. В 
статье освещены значение кадрового обеспечения 
реформирования государственного управления и местного 
самоуправления как важного условия его успешного 
осуществления в условиях глобализационных вызовов. В 
статье обоснована  потребность разработки и принятия 
на государственном уровне мер по формированию и 
развитию кадрового потенциала, будет обеспечивать 
проведение реформ и внедрение новой модели 
территориальной организации власти в Украине с целью 
практического решения указанной проблемы. 

На основе проведенного анализа соответствующих 
нормативно-правовых документов и литературных 
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источников можно утверждать, что сегодня без 
внимания остается такой важный аспект кадровой 
работы, как отбор профессиональных кадров, уровень их 
профессиональной компетентности и готовности к 
осуществлению реформ. Поэтому одной из ключевых задач 
реформирования государственного управления и местного 
самоуправления является подготовка профессиональных 
кадров для обеспечения выполнения стратегических задач 
на государственном и местном уровнях. 

Ключевые слова: глобализация, реформирование, 
государственное управление, местное самоуправление, 
территориальная организация власти, кадровое 
обеспечение. 
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 Чумаченко О.А., м. Глухів 
 

РЕГІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
СОЮЗУ  

ДО ЗАХІДНИХ БАЛКАН У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 
1990-Х РР. 

 
У статті йдеться про формування і розвиток 

регіонального підходу Європейського Союзу до країн 
Західних Балкан у другій половині 1990-х рр. з метою 
стабілізувати регіон в умовах постконфліктного 
будівництва. Показано, що комплексний регіональний 
підхід до врегулювання політичної ситуації та 
відродження економіки в Західних Балканах походять з 
Роямонтського процесу, який став основою для 
налагодження регіонального співробітництва. 
Регіональний підхід ЄС до Південно-Східної Європи 
специфікується як політична концепція ЄС і є стимулом 
до політичної взаємодії, встановлення верховенства права 
та засобом сприяння культурному й економічному 
розвитку країн. Застосування Регіонального підходу ЄС до 
Західних Балкан уможливило початок поглибленої 
інтеграційної політики ЄС щодо країн регіону – Процесу 
стабілізації та асоціації, що відкрив їм шлях до членства в 
ЄС. 

Ключові слова: Європейський Союз, Західні Балкани, 
Південно-Східна Європа, регіональний підхід, 
Роямонтський процес, Процес стабілізації та асоціації. 

 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими та практичними 
  



 

 
завданнями. 6 лютого 2018 р. верховний представник 
Європейського Союзу із закордонних справ і політики 
безпеки Федеріка Моґеріні оприлюднила нову стратегію 
інтеграції балканського регіону до ЄС. Стратегія 
передбачає посилення співпраці ЄС з Албанією, Боснією і 
Герцеговиною (БіГ), Косовом, КЮРМ6, Чорногорією і 
Сербією. Європейська комісія (ЄК) вважає, що останні дві 
країни можуть стати членами ЄС вже до 2025 р., якщо 
виконають усі вимоги [4]. Насправді західнобалканські 
країни пройшли тривалий і нелегкий шлях до такого рівня 
відносин з ЄС.  

Від моменту свого заснування Маастрихтським 
договором 7 лютого 1992 р. Європейський Союз (ЄС) 
переймається долею балканського регіону. Боснійська 
війна 1992–1995 рр. підкреслила неефективність діяльності 
ЄС у сфері антикризового врегулювання та брак чітко 
визначеної політики ЄС і його держав-членів щодо 
порушення норм міжнародного права під час конфліктів. 
Виходячи з індивідуальних інтересів і незалежно від своєї 
діяльності на європейському рівні, головні члени ЄС – 
Франція, Німеччина та Велика Британія – активно брали 
участь у врегулюванні конфліктів у Західних Балканах. ЄС 
також був одним із учасників підготовки Дейтонської 
мирної угоди 1995 р., яка завершила етап дезінтеграції 
Югославії. Разом з США, Росією, Францією, Німеччиною 
та Великою Британією ЄС став гарантами угоди, що 
припинила війну в БіГ. ЄС прагнув примирити та 
відновити відносини між країнами завдяки впровадженню 
таких європейських цінностей і стандартів, як демократія 
та верховенство права, забезпечити їхній перехід до 

6 КЮРМ – колишня Югославська Республіка Македонія (назва, 
прийнята ООН для Республіки Македонія) 
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мирного, стабільного та процвітаючого регіону. Ця мета 
була підкріплена наміром, насамперед, забезпечити та 
стабілізувати регіон, пропонуючи стимули, які політично й 
економічно наблизять країни до ЄС, і реалізовувалася за 
допомогою регіонального підходу ЄС до країн Західних 
Балкан. 

Формулювання мети статті. Метою статті є 
дослідити процес формування і розвитку регіонального 
підходу ЄС до країн Західних Балкан як ключової політики 
ЄС у регіоні в друг. пол. 1990-х рр. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Джерелами для вивчення теми є документи ЄС – доповіді 
й резолюції ЄК, висновки Ради ЄС, декларації 
Європейської Ради [1–7, 11]. Слід зазначити, що ця тема є 
малодослідженою у вітчизняній науковій літературі. 
Еволюцію політики ЄС щодо Західних Балкан вивчає М. 
Миронова [16]. Зарубіжні науковці надають великого 
значення дослідженню питання. Регіональний підхід ЄС до 
Західних Балкан досліджують I. Žarin [14], C. Gordon., G. 
Sasse, S. Sebastian [9];  інтеграцію західнобалканських 
країн до ЄС вивчають Ю. Буланникова [15], L. Vesnic-
Alujevic [13]; Роямонтський процес і процеси стабілізації в 
Західних Балканах розглядає Hans-Georg Ehrhart [8]. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 
Витоки комплексного регіонального підходу до стабілізації 
політичної ситуації та відродження економіки в Західних 
Балканах походять з Роямонтського процесу, який був 
започаткований з метою підтримки виконання Дейтонської 
мирної угоди в грудні 1995 р. Ідея стабілізації щодо Балкан 
була сформульована французькою дипломатією, яка 
запропонувала відкрити регіональний круглий стіл для 
країн Південно-Східної Європи (ПСЄ). На Лондонській 
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конференції з імплементації миру 8–9 грудня 1995 р. ЄС 
взяв на себе відповідальність підтримувати ОБСЄ7 в 
процесі демократизації БіГ, а також разом зі Світовим 
банком нести головну відповідальність за відновлення 
країни [5]. Представник ЄС у БіГ Карл Більдт був також 
призначений Вищим представником з реалізації цивільних 
аспектів Дейтонської угоди і незабаром був затверджений 
на цій посаді Радою Безпеки Організації Обʼєднаних Націй 
(РБ ООН). 

 13 грудня 1995 р., за день до офіційного підписання 
Дейтонської угоди, у Роямонті під Парижем відбулася 
зустріч міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, 
представників пʼяти держав-правонаступниць Югославії, 
Албанії, Болгарії, Угорщини, Румунії, Туреччини, а також 
США, Росії, Ради Європи та ОБСЄ. На базі платформи, 
представленої ЄС, була ухвалена «Декларація про процес 
стабілізації та добросусідства», яка розпочала так званий 
«Роямонтський процес» [8, p. 331]. Його мета – сприяти 
довгостроковій стабільності та добросусідству в ПСЄ та 
побудові «нової Європи, демократії, миру, єдності, 
стабільності та добросусідства». Цей процес, призначений 
для виконання Дейтонського мирного плану в 
довгостроковій перспективі, водночас зосереджувався на 
найближчих завданнях, а саме «поліпшення або поступове 
відновлення діалогу, запобігання напруженості та кризи, 
примирення, регіональне співробітництво, економічна 
реконструкція та добросусідські відносини». 26 лютого 
1996 р. Рада ЄС схвалила «платформу» для розвитку 
процесу [1]. Спочатку сфера застосування обмежувалася 
територією, охопленою мирними угодами – БіГ, Хорватія, 
Союзна Республіка Югославія (СРЮ).  

7 Організація з безпеки і співробітництва в Європі  
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Того ж дня, 26 лютого 1996 р., Рада з загальних 

питань ЄС ухвалила рішення про застосування 
Регіонального підходу ЄС до регіону ПСЄ, спираючись на 
доповідь ЄК до Ради ЄС «Перспективи розвитку 
регіонального співробітництва для країн колишньої 
Югославії і те, що Спільнота може зробити для сприяння 
такому співробітництву» [11]. Регіональний підхід ЄС до 
ПСЄ на даному етапі специфікується як політична 
концепція ЄС і є стимулом до політичної стабільності, 
встановлення верховенства права та засобом сприяння 
культурному й економічному розвитку та співпраці: 1) між 
відповідними країнами регіону, 2) між ними та їхніми 
сусідами, 3) між ними та ЄС. Концепція регіонального 
підходу розглядається як політична ініціатива ЄС, яка 
враховує стратегічні інтереси Європи і тому потребує 
узгодження дій у сфері зовнішньої та безпекової політики; 
така ініціатива повинна бути охоплена в межах політичної 
декларації про встановлення зобовʼязань усіх сторін, 
наслідуючи приклад Барселонської конференції8 [11]. 

Кінцевою метою такого підходу було встановлення 
угод про співробітництво першого покоління між ЄС і 
країнами ПСЄ [9, p. 11]. Підписання цих угод має бути 
повʼязане, зокрема, з економічним співробітництвом, з 
готовністю кожної із зацікавлених країн співпрацювати зі 
своїми сусідами. Крім того, укладання угод про 
співробітництво залежить від «готовності відповідних 
країн прагнути до зміцнення миру та дотримання прав 
людини, прав меншин та демократичних принципів» [11].  

8 Євро-середземноморська установча конференція міністрів 
закордонних справ ЄС у Барселоні 27–28 листопада 1995 р., що 
заснувала Євро-середземноморське партнерство, або Барселонський 
процес 
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Як зазначено в доповіді ЄК, Регіональний підхід 

спрямований, насамперед, на країни Західних Балкан, не 
охоплені угодами про асоціацію, і не передбачає 
відтворення колишньої Югославії, але враховує окремі 
особливості кожної країни. Першочергова увага 
звертається на неухильне дотримання країнами Західних 
Балкан зобовʼязань щодо дотримання прав людини та прав 
меншин, права біженців і переміщених осіб на повернення 
додому, співпрацю з Гаазьким трибуналом9 та екстрадицію 
військових злочинців, створення демократичних 
соціальних структур, дотримання демократичних правил 
поведінки, таких, як необмежений доступ до незалежних 
ЗМІ та політичні, конституційні й економічні реформи 
[11]. Одночасно вказується, що Регіональний підхід не 
може обмежуватися лише країнами колишньої Югославії, а 
саме Хорватією, БіГ, СРЮ (Сербія і Чорногорія), КЮРМ та 
Албанією, а повинен базуватися на конструктивних 
відносинах та співпраці з країнами вздовж кордонів 
регіону; крім того, він повинен виходити за межі суто 
комерційного підходу та включати політичні елементи, 
призначені для досягнення міцного миру.  

Зближення держав на субрегіональному рівні має 
відбуватися за допомогою постійного політичного діалогу 
завдяки прямому обговоренню ними проблем. 
Пропонується розвивати Регіональний підхід у межах 
Роямонтського процесу, у якому країни-учасниці, у 
співпраці з ЄС, беруть на себе зобовʼязання утримуватися 
від порушення спільних кордонів, розвивати 

9 Міжнародний трибунал для судового переслідування осіб, 
відповідальних за серйозні порушення міжнародного гуманітарного 
права, здійснені на території колишньої Югославії з 1991 року, 
створений РБ ООН 23 травня 1998 року 
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добросусідські відносини, поважати свободу 
віросповідання, права людини та прав меншин, надавати 
свободу пересування на взаємній основі, гарантувати 
свободу слова та основні демократичні права, з’ясувати 
питання про власність у різних регіонах, прагнути до 
здійснення контролю за озброєннями на найнижчому рівні 
та взяти на себе спільну відповідальність за економічну та 
екологічну рівновагу регіону. Водночас ЄК закликає ЄС 
взяти на себе зобовʼязання закласти амбіційну 
довгострокову програму посиленої, узгодженої та 
багатосторонньої економічної допомоги для реконструкції 
регіону [11]. 

Уже під час першої зустрічі в межах Роямонтського 
процесу, що відбулася 24 квітня 1996 р. у Відні, було 
досягнуто порозуміння між учасниками щодо специфіки 
застосування Регіонального підходу ЄС. Було зазначено, 
що процес не передбачає програм реконструкції або 
співробітництва в галузі безпеки, а спрямований на 
всеосяжний процес стабілізації, включно з політичними, 
громадянськими, культурними та інформаційними 
аспектами встановлення добросусідських відносин і 
субрегіонального співробітництва. Результати перших 
чотирьох зустрічей Роямонтського процесу були досить 
незначними. Тим не менше, цей процес забезпечив форум 
для обміну інформацією про різні двосторонні та 
багатосторонні ініціативи в регіоні та для спільного 
розгляду проектів щодо посилення стабільності, на якому 
всі зацікавлені сторони, включно із СРЮ, могли брати 
участь на рівних засадах. Були зроблені початкові контакти 
та обмін інформацією між різними регіональними та 
субрегіональними ініціативами [8, p. 332].  

У цьому контексті ЄС закликав усі країни ПСЄ брати 
участь у регіональних ініціативах співробітництва за 
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сприяння ЄК та Ради, насамперед, у Роямонтському 
процесі, а також у нових. Регіональному зближенню країн 
Західних Балкан сприяло їхнє залучення до участі в 
Процесі співробітництва в Південно-Східній Європі 
(ПСПСЄ), заснованому в червні 1996 р. з ініціативи 
Болгарії. Країнами-учасницями стали Албанія, КЮРМ, БіГ, 
СРЮ, Болгарія, Румунія, Туреччина, Греція (Хорватія 
приєдналася пізніше). ПСПСЄ, який поширюється за межі 
Західних Балкан, створено з метою активізації відносин 
між країнами ПСЄ та забезпечення стабільності, безпеки й 
співробітництва. Сферами співробітництва є енергетика, 
лібералізація торгівлі, боротьба з організованою 
злочинністю, транспорт і звʼязок. Основним стимулом 
залишається інтеграція до європейських і євроатлантичних 
структур. ПСПСЄ набула більшої політичної сили 
останніми роками [10]. 

Фінансовим інструментом для здійснення заходів 
допомоги в країнах Західних Балкан (Албанія, Македонія, 
БіГ, Хорватія та СРЮ) стала програма OBNOVA10, 
запроваджена ЄС 18 липня 1996 р. [7]. У сфері політичної 
стабілізації та демократизації OBNOVA включила 
положення про демократичну обумовленість, згідно з якою 
балканським країнам було запропоновано поважати умови, 
визначені Радою ЄC. За допомогою цієї програми ЄС 
реалізував значну частину допомоги для регіону (на суму 
4,5 млрд євро). Утім, більша частина фінансової допомоги, 
наданої цим фінансовим інструментом за статтею 
«підтримка демократії», була спрямована на операції з 
реконструкції та повернення біженців, що відображає 
досить обмежені зобовʼязання підтримувати ширші 
процеси демократизації [9, p. 11].  

10 Obnova – босн. оновлення  
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Влітку 1996 р. Президент ЄК Жак Сантер та міністр 

закордонних справ Італії, а потім і голова Ради ЄС 
Ламберто Діні, відвідали країни Західних Балкан, щоб 
пояснити їм концепцію Союзу [8, p. 336]. Після цього ЄК 
представила Раді звіт про «Спільні принципи майбутніх 
договірних відносин з деякими країнами Південно-Східної 
Європи», який був ухвалений 28 жовтня 1996 р. [11]. Він 
ще раз уточнює основну ідею, що лежить в основі 
регіональної концепції: співробітництво між 
постраждалими країнами є неодмінною умовою для 
встановлення тісніших відносин з Європейським Союзом, 
розвиток яких залежатиме більшою мірою від регіональної 
співпраці, аніж від зовнішньої підтримки.  

Саме в цей час ЄС остаточно визначає географічну 
зону застосування Регіонального підходу: 1) Албанія та 
КЮРМ, з одного боку, та 2) три країни, які безпосередньо 
брали участь у конфлікті – БіГ, Хорватія та СРЮ, – з 
другого. Перші дві не були учасниками війни, а також не є 
Сторонами Дейтонської мирної угоди. Крім того, вони вже 
мають досить тісні відносини з ЄС. Нарешті, для 
двосторонніх угод, передбачених ЄС, застосовуються інші 
інституційні механізми та інший графік переговорів, 
«оскільки вони не обтяжені однаковими взаємозалежними 
або однаковими політичними умовами, які застосовуються 
до інших трьох країн». Наступні домовленості з Албанією, 
з якою 1992 р. було укладено Договір про торгівлю, 
повинні містити положення про регіональне 
співробітництво, подібні до положень Договору про 
торгівлю та співробітництво з КЮРМ, який було 
парафовано 20 червня 1996 року11 [11]. 

11 Договір набув чинності в січні 1998 року 
147 

  

                                                           



 

 
На основі доповідей ЄК 29 квітня 1997 р. Рада ЄС 

затвердила Регіональний підхід до Західних Балкан [6]. 
Створювалися політичні й економічні умови для розвитку 
двосторонніх відносин ЄС з Албанією, БіГ, Хорватією, 
СРЮ та КЮРМ. Цей підхід включав дві головні мети – 
успішну імплементацію Дейтонських угод і створення 
простору політичної стабільності та економічного 
процвітання Західних Балкан. Ключовою ідеєю 
Регіонального підходу стає застосування принципу 
умовності до розвитку відносин з вище названими 
країнами. Було встановлено досить детальну схему для 
визначення умов, які повинні бути виконані для 
досягнення певного рівня відносин і співробітництва. Деякі 
з цих умов включали: співпрацю з Міжнародним 
кримінальним трибуналом для колишньої Югославії, 
готовність відновити економічне співробітництво між 
країнами регіону, повага до демократичних принципів, 
прав людини та прав меншин, верховенство права, 
приватизація державної власності та запровадження 
ринкової економіки. Одночасно із загальними вимогами 
для всіх країн Західних Балкан Регіональний підхід також 
включав певні специфічні вимоги для окремих країн [6].  

Також у межах стратегії надаються автономні торгові 
преференції, регламентується використання ресурсів 
PHARE12 на додаток до інструменту OBNOVA та 
створюються сприятливі умови для розвитку договірних 
відносин. Важливим складником успішного застосування 
Регіонального підходу є визначені ЄС умови налагодження 
добросусідських відносин країнами Західних Балкан [6].  

12 PHARE – фінансовий інструмент ЄС, започаткований 1989 р. на 
допомогу країнам-кандидатам з Центрально-Східної Європи у 
підготовці до вступу до ЄС 
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Прийняття Регіонального підходу сприяло розвитку 

Роямонтського процесу. Паралельно із застосуваннями зі 
встановленням двосторонніх відносин з країнами Західних 
Балкан ЄС здійснював конкретні кроки в напрямку 
регіонального співробітництва країн. Уже під час зустрічі 
країн-учасниць Роямонтського процесу 27 жовтня 1997 р. в 
Стамбулі  було засновано посаду Координатора, яким було 
призначено грецького дипломата Панагіотіса Роумеліотіса 
[8, p. 333]. Відповідно до Плану дій для Координатора, 
схваленого 26 січня 1998 р. [12], він відповідав за 
представництво і розвиток процесу, планування та 
організацію проектів і програм перетину кордонів у сферах 
культури, релігії, спорту, інформації, освіти, науки та 
технологій; пошук джерел фінансування, об’єднання 
соціальних сил, здатних сприяти побудові громадянського 
суспільства. Також  він ставав осередком координування 
дій учасників процесу, урядових і неурядових організацій, 
зв’язку з іншими регіональними та субрегіональними 
ініціативами, між спонсорами та місцевими проектами, а 
також зі Спеціальним представником ОБСЄ з питань 
регіонального розвитку довіри та роззброєння [12].  

Важливу роль у розвитку регіонального 
співробітництва в межах Роямонтського процесу 
відігравали недержавні організації (НДО). На шостій 
конференції 31 березня – 1 квітня 1998 р. в Афінах НДО 
представили 45 проектів, з яких 36 відповідали стандартам 
Роямонтського процесу, зокрема щодо створення 
регіональних мереж і транскордонного співробітництва. 
Нині активними виявилися НДО з Греції, СРЮ та КЮРМ 
[8, p. 334]. Унаслідок рішень, ухвалених на Афінській 
нараді, і для сприяння співпраці між НДО, 10–11 липня 
1998 р. в Салоніках відбулася міжнародна зустріч НДО, у 
якій взяли участь представники понад 100 неурядових 
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організацій країн-учасниць, а також відомі особистості з 
метою підготовки порядку денного конкретних тем, 
представлені як проекти процесу. Сфера інтересів 
учасників – освіта, культура, інститути, спілкування та 
наукові дослідження [12].  

Початок розвитку парламентського виміру 
співробітництва було покладено під час наради 21 вересня 
1998 р. в Брюсселі за участю Європейського парламенту, 
голів комітетів закордонних справ національних 
парламентів країн-учасниць Роямонтського процесу [12]. 
1–3 жовтня 1998 р. в Будапешті відбулася багатостороння 
зустріч, організована Радою Європи з питань правового 
статусу НДО та їхньої ролі в регіоні, методів отримання 
правового визнання та забезпечення фінансування. 
Ключовою темою наступного засідання Процесу 17 
листопада 1998 р. в Граці під керівництвом Австрії було 
співробітництво в галузі освіти з метою сприяння 
толерантності й демократії в регіоні.  

Однак така політика «м’якої безпеки», що 
застосовувалася ЄС у межах Регіонального підходу, не 
змогла запобігти нового спалаху Югославської кризи. На 
тлі ескалації конфлікту в Косові і безуспішних спроб 
Євросоюзу і міжнародної спільноти домогтися його 
політичного врегулювання ЄС виступив з кількома 
важливими ініціативами з політичного й економічного 
співробітництва, покликаними позитивно вплинути як на 
окремі держави, так і на регіон у цілому [15]. Косовська 
війна 1998–1999 рр. стала своєрідним каталізатором 
політики ЄС щодо Західних Балкан. Лідери ЄС нарешті 
досягли консенсусу, що для більшої стабільності в регіоні, 
а отже, і в Європі, існує потреба у швидкій інтеграції, тому 
підтримка регіону почала зростати [13]. 
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Насамперед, ЄС ініціював ухвалення Пакту 

стабільності для Південно-Східної Європи. Ідея Пакту 
належить міністру закордонних справ ФРН Йозефу 
Фішеру, який висунув її на обговорення Ради ЄС у травні 
1999 р. До ініціативи долучилися США, Росія, балканські 
країни, низка міжнародних організацій з метою досягнення 
стабільності на Балканах. Реалізація Пакту передбачала 
встановлення нового типу договірних відносин між ЄС і 
західнобалканськими країнами, що в перспективі 
відкривало можливість їхнього вступу до ЄС за умови 
виконання Копенгагенських критеріїв [15]. Пакт 
стабільності для Південно-Східної Європи було підписано 
в Кельні 10 червня 1999 р. та запущено в дію на саміті в 
Сараєво 30 липня 1999 р. Відтак Роямонтський процес 
було інтегровано Євросоюзом до Пакту стабільності під 
егіду ОБСЄ. 

Курс на європеїзацію Балкан, ініційований ЄС після 
проведення операції НАТО в Косові «Союзна сила», 
передбачав «збільшення ролі ЄС у забезпеченні безпеки 
регіону та поступове заміщення НАТО» [16, с. 31] Така 
політика ЄС стала можлива у зв’язку зі становленням 
Європейської безпекової та оборонної політики (ЄБОП), 
формуванням її військового та цивільного вимірів. Так, 
саме на території Західних Балкан Євросоюз провів свою 
першу військову операцію з антикризового 
врегулювання13. Іншим наслідком трансформації політики 
ЄС у регіоні стало ухвалення рішення про надання країнам 
Західних Балкан перспективи членства, що розглядалося як 
інструмент примирення та стабілізації регіону, гарантія 
незворотності демократичних реформ [16, с. 31]. 

13 Військова операція «Конкордія» в КЮРМ 23 березня – 15 грудня 
2005 р.  
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Паралельно з Пактом стабільності ЄС ініціював 

інтеграційну стратегію для держав Західних Балкан як 
поглиблений розвиток Регіонального підходу для країн 
Південно-Східної Європи. У відповідь на  анонсовану 
Радою ЄС 11–12 грудня 1998 р. у Відні та 3–4 червня 1999 
р. Спільну стратегію ЄС щодо Західних Балкан, 26 травня 
1999 ЄК запропонувала Процес стабілізації та асоціації 
(ПСА) [2]. Як зазначалось у доповіді,  ЄК пропонує новий 
посилений підхід для країн Південно-Східної Європи. Цей 
підхід передбачає: укладання угод про стабілізацію та 
асоціацію з метою приєднання до ЄС після виконання 
Копенгагенських критеріїв; розвиток економічних і 
торговельних зв’язків з країнами регіону; розвиток 
існуючої економічної та фінансової допомоги; допомогу в 
становленні демократизації, громадянського суспільства, 
освіти та розвитку інституцій; співробітництво у сфері 
юстиції та внутрішніх справ; розвиток політичного діалогу. 
Кінцевою метою Процесу є членство в ЄС [2]. 

Повідомлення також містить аналіз відповідності 
кожної країни критеріям, що регулюють ПСА. 
Використовуючи цей аналіз як основу, Комісія заявила, що 
переговори щодо укладення угод про стабілізацію та 
асоціацію з БіГ та Хорватією розпочнуться, як тільки ці 
країни виконають необхідні умови. Що стосується СРЮ, 
яка стала Сербією та Чорногорією, включно з Косовим 
(відповідно до резолюції 1244 Ради Безпеки ООН), Комісія 
зазначила, що навіть не розглядає можливість початку 
переговорів у звʼязку з продовженням конфлікту в Косові. 
Проте планувалося представити пропозицію про відкриття 
переговорів з КЮРМ (стала першою країною в Південно-
Східній Європі, з якою ЄС уклав УСА 9 квітня 2001 р.). 
Комісія готова підготувати, коли це буде доречно, доповідь 
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про можливість відкриття переговорів щодо укладання 
УСА з Албанією [2].  

ПСА ЄС передбачає такі етапи переговорів щодо 
укладання УСА: 1) виконання умов, викладених у 
Висновку Ради від 29 квітня 1997 р. (застосування 
принципу умовності); 2) доповідь ЄК про доцільність 
відкриття переговорів щодо УСА з країною; 3) оцінка 
Радою «техніко-економічного обґрунтування» та, якщо 
вона позитивна, запит щодо формулювання Комісією 
пропозиції щодо узгодження директив; 4) офіційна 
пропозиція ЄК про переговори щодо УСА; 5) ухвалення 
Радою переговорних директив і початок переговорів. ЄК 
також представила встановлення єдиної правової бази для 
надання допомоги країнам у межах ПСА, замінивши 
програм OBNOVA та PHARE на новий фінансовий 
інструмент CARDS14 [3]. У такий спосіб ЄС інтегрує 
Регіональний підхід до країн ПСЄ до Процесу стабілізації 
та асоціації, за допомогою якого ЄС тепер вибудовує 
систему відносин з кожною державою у вигляді Угод про 
стабілізацію та асоціацію на індивідуальній основі з метою 
поступового включення країн Західних Балкан до 
євроінтеграційного процесу з перспективою вступу до ЄС.  

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок з цього напрямку. Отже, у другій 
пол. 1990-х рр. ЄС вибудовував власну політику щодо 
країн Західних Балкан на основі Регіонального підходу до 
країн ПСЄ, прийнятого в лютому 1996 р. У квітні 1997 р. 
ЄС затвердив Регіональний підхід до країн Західних 
Балкан із застосуванням принципу умовності, чим 

14 CARDS (Community Assistance for Reconstruction, Development, and 
Stabilisation) (Допомога Спільноти для реконструкції, розвитку і 
стабілізації) – фінансовий інструмент допомоги ЄС країнам Західних 
Балкан, заснований 2000 року в межах Процесу стабілізації та асоціації 
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остаточно визначив регіон Західних Балкан як цільовий у 
цій політиці. Застосуванню Регіонального підходу сприяв 
Роямонтський процес, започаткований ЄС напередодні 
підписання 14 грудня 1995 р. в Парижі Дейтонської мирної 
угоди. У зв’язку з ескалацією Косовського конфлікту в ЄС 
дійшли висновку щодо необхідності швидшого залучення 
країн Західних Балкан до євроінтеграційного процесу з 
перспективою їхнього вступу до ЄС. З цією метою ЄС у 
червні 1999 р. ініціює підписання Пакту стабільності для 
Південно-Східної Європи, інтегруючи до нього 
Роямонтський процес. Іншим важливим кроком став запуск 
Процесу стабілізації та асоціації для Західних Балкан, до 
якого було включено Регіональний підхід. Від початку 
2000-х рр. регіональний підхід ЄС до Західних Балкан 
означає комплексну політику ЄС до цього регіону і  
включає три складники постконфліктного врегулювання 
ЄС у Західних Балканах: 1) Процес стабілізації та асоціації, 
2) Пакт стабільності для країн Південно-Східної Європи та 
3) інструменти СЗБП / ЄБОП. Разом вони сформували 
політичну основу подальших відносин ЄС з країнами ЗБ 
[14, p. 514].  
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1990s. The article is devoted to the problem of the formation 
and development of the European Union’s Regional approach 
to the Western Balkans countries in the second half of the 
1990s in order to secure and stabilize the region in post-
conflict reconstruction. It is shown that a comprehensive 
Regional approach to the stabilization of the political situation 
and the revival of the economy in the Western Balkans comes 
from the Royaumont Process, which became the basis for 
establishing regional cooperation. In the second half of the 
1990s the EU has built its policy towards the Western Balkans 
countries on the basis of the Regional approach for South-
Eastern Europe, adopted in February 1996. In April 1997, the 
EU adopted the Regional approach for the Western Balkans, 
applying the principle of conventionality, to the definitive 
determination of the Western Balkans region as a target in this 
policy. The realization of the Regional approach was facilitated 
by the Royaumont Process initiated by the EU on the eve of the 
signing of the Dayton Peace Agreements in Paris in December 
1995. Due to the Kosovo conflict’s escalation the EU came to 
conclusion that the Western Balkans should be rapidly 
attracted to the European integration processes with the 
prospect of their accession to the EU. To this end, in June1999, 
the EU initiated the signing of the Stability pact for South-
Eastern Europe, integration the Royaumont Process into it. 
Another important step was the launch of the Stabilization and 
Association Process for the South-Eastern Europe, which 
included the EU’s Regional approach. Since the beginning of 
the 2000s the EU’s Regional approach to the Western Balkans 
means a comprehensive EU’s policy in the region and includes 
the three components of the post-conflict settlement of the EU 
in the Western Balkans: the Stabilization and Association 
Process, the Stability Pact for South-Eastern Europe and the 
instruments of the Common Foreign and Security Policy / 
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European Security and Defense Policy. The EU’s Regional 
approach to the Western Balkans as a key policy laid the 
foundation for an in-depth European integration policy 
towards the Western Balkans countries: the Stabilization and 
Association Process, which opened the way to a membership in 
the EU. 

Keywords: European Union, Western Balkans, South-
Eastern Europe, Regional approach, Royaumont Process, 
Stabilization and Association Process. 

 
         Чумаченко Е.А. Региональный подход Европейского 
Союза к Западным Балканам во вт. пол.1990-х гг. 
Статья посвящена рассмотрению вопроса формирования 
и развития регионального подхода Европейского Союза к 
странам Западных Балкан во вт. пол. 1990-х гг. с целью 
обеспечить и стабилизировать регион в условиях 
постконфликтного строительства. Показано, что 
комплексный региональный подход к стабилизации 
политической ситуации и возрождения экономики в 
Западных Балканах происходят с Роямонтского процесса, 
который стал основой для налаживания регионального 
сотрудничества. Во вт. пол. 1990-х гг. ЕС строил свою 
политику в отношении стран Западных Балкан на основе 
Регионального подхода для стран Юго-Восточной Европы, 
принятого в феврале 1996 г. В апреле 1997 г. ЕС утвердил 
Региональный подход для стран Западных Балкан с 
применением принципа условности, чем окончательно 
определил регион Западных Балкан как целевой в этой 
политике. В связи с эскалацией Косовского конфликта в 
ЕС пришли к выводу о необходимости быстрого 
привлечения стран Западных Балкан к 
евроинтеграционным процессам с перспективой их 
вступления в ЕС. С этой целью ЕС в июне 1999 г. 
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инициирует подписание Пакта стабильности для Юго-
Восточной Европы, интегрируя в него Роямонтский 
процесс. Другим важным шагом стал запуск Процесса 
стабилизации и ассоциации для Западных Балкан, в 
который был включен Региональный подход. С начала 
2000-х гг. региональный подход ЕС для Западных Балкан 
означает комплексную политику ЕС в этом регионе и 
включает три составляющие пост-конфликтного 
урегулирования ЕС в Западных Балканах: 1) Процесс 
стабилизации и ассоциации, 2) Пакт стабильности для 
стран Юго-Восточной Европы и 3) инструменты ОВПБ / 
ЕПБО. Применение регионального подхода ЕС для 
Западных Балкан положило начало углубленной 
интеграционной политике ЕС в отношении стран региона 
– Процесса стабилизации и ассоциации, открыв им путь к 
членству в ЕС. 

Ключевые слова: Европейский Союз, Западные 
Балканы, Юго-Восточная Европа, региональный подход, 
Роямонтский процесс, Процесс стабилизации и 
ассоциации. 

 

163 
  



 
УДК 321.01 
ББК 87+66.4в 
 

Шарко О.В., м. Київ 
 

ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПОЛІТИЧНОЇ 
ФІЛОСОФІЇ ТА ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

 
У статті досліджено три царини досліджень у 

теорії міжнародних відносин, я яких політична філософія 
відіграє важливу роль, а саме: проблема анархії та 
політичного порядку, проблема демократії та проблема 
справедливості. Можливість плідної взаємодії між 
політичною філософією та теорією міжнародних відносин 
зараз зростає, оскільки все більше дослідників у галузі 
міжнародних відносин відходять від суто реалістичних 
поглядів на міжнародні відносини. Пошук нових аналогій і 
метафор розуміння міжнародних відносин і їх відмінності 
від внутрішньої політики є тією цариною, яка може 
багато запозичити суттєвого із сучасної політичної 
філософії. Адже є очевидною потреба в нових концепціях і 
критеріях для оцінки міжнародних відносин і міжнародних 
інститутів. А відповідь на ключове для теорії 
міжнародних відносин питання, наскільки система 
міжнародних відносин (або частина її) становить 
політичну спільноту, залежить як від нормативних 
досліджень щодо того, як потрібно визначати політичну 
спільноту як таку, так і від емпіричних досліджень щодо 
того, наскільки існуючі міжнародні відносини є близькими 
до неї. 

Ключові слова: міжнародні відносини, анархія, 
демократія, справедливість. 

 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими та практичними 
завданнями. Дослідження з міжнародних відносин чимало 
  



 

 
завдячують політичній філософії. Багато з центральних 
концепцій та аналогій, що використовуються в теорії 
міжнародних відносин, походять з найвпливовіших 
філософських традицій. Серед проблем теорії міжнародних 
відносин, до яких політична філософія зробила важливий 
внесок, належать, зокрема: проблема анархії та 
політичного порядку, проблема демократії, проблема 
справедливості та справедливої війни, проблема людських 
прав тощо. У теорії міжнародних відносин три філософи 
посідають центральне місце при обговорені цих проблем – 
це Гобс, Кант і Ролз. Видається актуальним висвітлити те, 
як сучасні дослідники звертаються до ідей цих мислителів 
при побудові теорій міжнародних відносин, а також 
показати, яку користь для політичної філософії дають 
знання з галузі міжнародних відносин (і навпаки), що, у 
свою чергу, пов’язано з проблемою співвідношення між 
нормативними та емпіричними (дескриптивними) 
дослідженнями. 

Аналіз досліджень і публікацій. Відносини між 
політичною філософією та теорією міжнародних відносин 
були і до деякої міри й надалі залишаються складними. 
Коли у середині XX століття виникає сучасна теорія 
міжнародних відносин, її засновники спиралися на 
попередню історію політико-філософської думки, однак 
їхній підхід до канону політичної думки був некритичним. 
Натомість для політичної філософії було характерним 
нехтування проблемами міжнародних відносин. Ця 
ситуація починає змінюватись, починаючи з 1970-х років, 
коли побачила світ «Теорія справедливості» Ролза (1971) та 
стає актуальною проблема справедливості як у політичній 
філософії, так і в теорії міжнародних відносин. Виникає 
новий дискурс на перетині політичної філософії, 
політології та теорії міжнародних відносин. Серед 
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дослідників, які обговорювали питання взаємозв’язку 
політичної філософії та теорії міжнародних відносин, 
можна виокремити Ч. Бейца, К. Брауна, Г. Мілнер. 

Формулювання мети статті. Метою статті є 
встановити, який вплив мала політична філософія на 
розвиток теорії міжнародних відносин, а також дослідити 
взаємозв’язок між нормативними та емпіричними 
дослідженнями міжнародної політики і значення 
нормативних досліджень для теорії міжнародних відносин. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 
обґрунтуванням отриманих результатів. Одна з 
основних проблем, що постає перед теорією міжнародних 
відносин, полягає в тому, до якої міри доречно в 
міжнародних відносинах використовувати аналогії з 
внутрішньої політики, діячі якої взаємодіють у межах чітко 
окресленої політичної спільноти. Політична філософія 
зазвичай як передумова політико-філософського аналізу 
передбачає існування політичної спільноти та теоретизує 
щодо умов, за яких (ідеальна) політична спільнота може 
бути побудована. Більшість теорій міжнародних відносин 
заперечує можливість існування такої політичної спільноти 
поза межами держав. Ця суперечність лежить в основі 
найважливіших дебатів у теорії міжнародних відносин, а 
саме дискусій щодо того, до якої міри можна 
стверджувати, що політична спільнота існує між націями? 
Відповідь на це питання залежить не лише від емпіричних 
досліджень, оскільки вона залежить також від відповіді на 
питання, що розуміється під політичною спільнотою, а 
відповідь на друге питання залежить у значній мірі від 
філософських міркувань. У цьому полягає взаємозв’язок 
між теорією міжнародних відносин і політичною 
філософією, між емпіричними та нормативними 
дослідженнями. 
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Відносини між державами часто протиставляються 

відносинам, які панують у межах політичної спільноти 
(держави), де панує політичний порядок та ієрархія. 
Міжнародні відносини розглядаються як царина анархії: 
припускається, що між державами немає жодної політичної 
спільноти, радше для них характерними є відносини на 
кшталт тих, що панують у природному стані людства. 
Анархія не обов’язково передбачає повну відсутність 
порядку та справжньої війни всіх проти всіх. Порядок 
може існувати, проте цей порядок відрізняється від 
внутрішнього порядку в межах політичної спільноти. 
Стверджується, що порядок у міжнародних відносинах 
залежить головно від погрози застосування сили (або 
дійсного її застосування). Тобто найсильніший нав’язує 
власні погляди всім іншим, оскільки не існує жодного 
чітко визначеного набору правил поведінки, а будь-яке 
рішення третьою стороною не визнаватиметься. Жодної 
легітимної монополії на використання сили не існує на 
міжнародній арені. Натомість кожна держава має право 
робити все необхідне, щоб забезпечувати власну безпеку та 
просувати власні інтереси. 

Цей образ панівної анархії часто пов’язується з 
поглядами Гобса на природний стан, тобто на людство до 
виникнення держави, або Левіафана [1]. За цілковитого 
безвладдя природного стану кожен не має жодних гарантій 
своєї безпеки, немає місця для працелюбства, життя є 
самотнім, злиденним, коротким, немає загальної влади, 
закону, а отже, немає місця ані для моральності, ані для 
справедливості. Усі живуть у страху, оскільки суверенність 
залежить від власних здібностей і спроможності 
утримувати інших (див. [1, с. 150–154]). Гобс (і до деякої 
міри Макіавеллі) слугує орієнтиром у царстві анархії, 
зокрема, для так званих «реалістів». Реалісти в 
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міжнародних відносинах розглядають природний стан до 
виникнення держави як єдину справжню аналогію 
відносин між державами. Отже, політична філософія не 
має жодного значення для реалістів, оскільки вона має 
справу зі світом урядування й ієрархії, де важливу роль 
відіграють норми й правила. 

Однак центральна для реалістів аналогія між 
природним станом і міжнародними відносинами залежить 
від поняттєвого уподібнення політичних спільнот та 
індивідів. Гобс починає «Левіафан» з аналізу людської 
природи, аргументуючи, що люди загалом є рівними у 
своїх здібностях. Ця рівність створює труднощі, оскільки 
без загальної влади, яка б уселяла страх, люди живуть в 
анархії. Однак аналогія між політичними спільнотами та 
індивідами є глибоко помилковою, що ставить під сумнів 
аналіз системи міжнародних відносин у термінах гобсового 
природного стану. Крім того, анархія не є умовою, яка 
накладається на держави ззовні, радше вона виникає з того, 
як держави обирають те, як вони хочуть взаємодіяти між 
собою. Стан системи міжнародних відносин визначається 
самими державами та не є анархічним за своєю природою. 

Незважаючи на це, образ безвладдя, який 
вималював Гобс у «Левіафані», разом із порадами 
володарю Макіавеллі, становлять ту теоретичну призму, 
крізь яку дослідники намагаються зрозуміти міжнародні 
відносини. Вони запозичують у Гобса та Макіавеллі ті 
елементи їхніх теорій, які підтримують власні позиції. 
Аморалізм і державне керівництво, яке спирається 
винятково на національні інтереси, неспроможність 
міжнародного правосуддя, слабкість міжнародних 
зобов’язань та інституцій, потреба в балансі влади для 
запобігання гегемонії, постійний острах інших політичних 
спільнот є природним наслідком анархічної системи 
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міжнародних відносин. Можливості політичного порядку в 
такій системі є обмежені, як передбачував Гобс. Порядок, 
якщо й може бути досягнутим у такій системі безвладдя, 
має лише одне джерело – силу. Для реалістів існуючі 
політичні спільноти, які функціонують за панування 
анархії на міжнародній арені, можуть знайти порядок лише 
через домінування однієї зі спільнот (тобто через 
гегемонію) або через баланс сил поміж провідними 
спільнотами. На їхню думку, порядок не виникне за 
допомогою створення конституції, яку б погодилися 
дотримуватись усі політичні спільноти. Тобто “Левіафан” у 
міжнародній політиці не є раціонально прийнятим урядом. 
Він радше нав’язується ззовні за допомогою силових 
ресурсів найпотужнішої спільноти, або спільнот. 
Моральність, справедливість, сила закону за таких умов є 
лише накладанням волі найсильнішого. Отже, створення 
порядку за панування анархії виключає можливість 
створення системи загальновизнаних норм і правил, 
оскільки порядок залежить від погрози війни. 

Проте політична філософія показує, що можуть 
існувати й інші концепції природного стану. Розуміння 
природного стану Лока або Руссо не мають таких крайніх 
наслідків, як гобсове бачення анархії, і, отже, їхні 
“роз’язання” проблеми природного стану є набагато менш 
ієрархічними, ніж роз’язання Гобса. Вихідний набір 
припущень щодо розуміння системи міжнародних відносин 
є важливим для теорій міжнародних відносин. Виходячи з 
відмінного від гобсового розуміння природного стану, 
більшу роль у міжнародних відносинах можуть відігравати 
міжнародне правосуддя та міжнародні інститути, а також 
принцип кооперації. На жаль, подібні альтернативні 
підходи належно не розроблялись у теорії міжнародних 
відносин, на відміну від політичної філософії. Навіть ті 
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теорії міжнародних відносин, що є конкурентами реалізму, 
виходять з тих же припущень щодо природного стану. 
Представники реалізму в міжнародних відносинах 
використовують непевність щодо “неправильно” обраного 
опису природного стану для того, щоб направити 
теоретичні дискусії назад до гобсового бачення світу.  

Останніми роками теорія міжнародних відносин 
відкрила для себе цінність демократії як типу політичного 
режиму (як у внутрішній, так і в зовнішній політиці). 
Проблема рівності, що Гобсом визнавалася як одна з 
головних проблем для побудови політичного порядку, 
поступово розв’язувалася завдяки розробці теорій 
демократії. Однак це відбувалось у політичній філософії та 
лише поступово поширювалося на теорію міжнародних 
відносин. Одним з перших, хто міркував у цьому напрямку, 
був Кант, зокрема у контексті обговорення «вічного миру», 
1795 року [2]. Кантові ідеї щодо значення демократії для 
миру були далі розроблені та емпірично обґрунтовані 
останніми десятиліттями (див., наприклад [7]). Сам Кант 
розрізняв демократію та республіканізм, вважаючи 
останній як важливіший для вічного миру. Кант розглядав 
республіканізм як форму суверенітету, а демократію – як 
форму правління [2, с. 378–383]. Згідно з ідеєю 
демократичного миру, демократії не воюють між собою. 
Як теорія, так і історичний досвід виявляють, що 
демократії прагнуть миру між собою та  схильніші 
співпрацювати в політичній та економічній сфері. Існують 
різні способи пояснити причини того, чому демократія 
всередині держави приводить до миру на міжнародній 
арені. Кант і перші теоретики ідеї демократичного миру 
наголошували на трьох причинах: конституційні 
обмеження, які накладаються урядом усередині кордонів 
держави, спільні економічні інтереси та взаємна повага до 
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людських прав, що притаманна демократіям у світовій 
політиці. Сучасні теоретики ідеї демократичного миру 
пропонують схожі пояснення, лише дещо видозмінюючи 
їх. Деякі дослідники вказують на те, як норми розв’язання 
конфліктів, що «інтерналізовані» демократіями, 
«екстерналізуються» і так створюються зони 
демократичного миру у світі. Інші дослідники 
наголошують на тому, як поширення демократії та 
демократичних норм перетворило міжнародну систему зі 
системи, у якій політичні спільноті розглядають одна одну 
як потенційних ворогів, у таку систему, у якій політичні 
спільноті розглядають одна одну як друзів. Проте 
останніми роками дослідники міжнародних відносин 
пропонують аргументи, які наголошують на інших 
факторах, зокрема – ролі демократії як чинника, що надає 
легітимацію урядам у світовій політиці (див. [4, с. 217–
128]). Як би не пояснювалися причини демократичного 
миру, у сучасній теорії міжнародних відносин ідея 
демократичного миру робить виклик уявленням реалістів 
про міжнародні відносини, оскільки серед демократії не 
може панувати анархія, яка постулюється реалістами щодо 
системи міжнародних відносин. Отже, кантового бачення 
міжнародної політики дотримуються поборники ідеї 
демократичного миру, натомість гобсового бачення 
міжнародної політики дотримуються  реалісти. 

Одне з питань, яке дискутується в дебатах щодо 
демократичного миру, пов’язане з проблемою визначення 
демократії. Наявність чіткого та загальновизнаного 
визначення демократії є важливим через багато причин, 
однією з яких є потреба у встановленні характерних для 
демократичних режимів рис і їх причиннєвий зв’язок з 
відсутністю воєн між демократіями. На жаль, політична 
філософія не дає остаточної відповіді на це питання. 
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Демократія і надалі залишається контроверсійним 
поняттям. Тому Кант початково називав республіканським 
обговорюваний ним тип політичного режиму, вказуючи на 
низку інституційних рис цього типу правління, зокрема, 
розподіл владних повноважень і представницька форма 
правління. Руссо надав визначення сутності демократії, 
наголошуючи на ролі загальної волі. Шумпетер 
запропонував операційне визначення демократії, яке 
наголошувало на ролі виборів. Поліархія Даля вказує на 
інший важливий аспект демократії – співучасть і опозиція. 
Дослідження демократичного миру часто уникають 
дискусії щодо поняття «демократія». Проте відсутність 
консенсусу серед філософів і політологів щодо цього 
поняття є також перешкодою на шляху теорії міжнародних 
відносин, оскільки стає проблематичною перевірка того, 
наскільки теорія збігається з емпіричними даними (такими, 
наприклад, як «Polity index»). 

Інший аспект дебатів щодо демократичного миру 
стосується пояснення механізму, що його спричиняє. Що є 
такого в демократичних режимах, що спричиняє їхнє 
мирне співіснування? Як демократіям удається подолати 
гобсову анархію (тобто війну всіх проти всіх) у 
міжнародних відносинах? Кантове обґрунтування 
складається з трьох елементів, одним з яких є 
республіканська форма правління. Головний його аргумент 
полягав у тому, що в урядах з представницькою формою 
правління, де існує розподіл владних повноважень, 
політичні керівники будуть покарані, якщо вони 
обиратимуть не мир, а війну, оскільки війна завдає шкоди 
громадянам. Більшість сучасних дослідників 
демократичного миру уникають такої аргументації, 
оскільки в такому випадку складно пояснити той факт, що 
демократії таки воюють, хоч не з іншими демократіями. 
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Пояснення демократії та її вплив на міжнародну політику є 
важливим спільним проектом політичної філософії та 
теорії міжнародних відносин. 

З проблемою демократії в теорії міжнародних 
відносин пов’язана також оцінка міжнародних організацій. 
Дослідників цікавить відповідь на питання, чи мають 
міжнародні організації бути демократичними та в якому 
сенсі? Останніми роками з`являється відчуття, що уряди 
втрачають контроль у деяких сферах політики і, отже, 
виникає «демократичний дефіцит». Міжнародні організації 
зазвичай не оперують згідно із демократичними 
принципами, більшість з них при створенні навіть не 
задумувалися як демократичні. Таке занепокоєння часто 
помітне в контексті обговорення Європейського Союзу. 

Отже, чи мають бути демократичними інститути 
міжнародних організацій. А якщо ні, то яке це має 
значення для демократії в межах держав-учасників? 
Більшість міжнародних організацій функціонує так, що в 
них представники з різних країн ухвалюють рішення згідно 
з принципами «зваженого» голосування, де найвпливовіші 
та найзаможніші країни мають перевагу. Більшість органів 
та інститутів міжнародних організацій керується 
бюрократією зі згодою з інтересами найвпливовіших країн-
учасників. Таке урядування складно назвати 
демократичним. Застосування демократичних принципів 
до міжнародних організацій пов’язано з філософськими 
дебатами щодо поняття демократії. Чи повинні ці 
організації представляти волю громадськості, що 
охоплюється територією країн-учасників? Здається, що на 
це питання ми маємо відповісти заперечно, оскільки сфера 
міжнародних відносин не породжує єдиної легітимної 
політичної спільноти. Без такої спільноти (та конституції, 
що є її необхідною умовою) неможливою є народна основа 
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демократії, оскільки немає ані народу, ані суспільного 
договору. Інша альтернатива – це перегляд традиційного 
поняття демократії. Якщо традиційні демократичні норми 
(такі, як механізм стримування і протистоянь) не діють у 
контексті міжнародних організацій, то можливо потрібні 
інші механізми, які забезпечують відповідальність на 
глобальному рівні. 

Ще однією проблемою, яка потребує співпраці 
філософів і дослідників міжнародних відносин, є проблема 
справедливості, а саме: чи повинна справедливість 
застосовуватись як критерій щодо відносин між 
державами? Дослідники міжнародних відносин зазвичай не 
запитують, чи має бути система міжнародних відносин 
справедливою, оскільки питання справедливості є 
недоречним в контексті стану анархії, що постулюється для 
міжнародних відносин. Для реалістів, питання 
справедливості не має сенсу, оскільки анархія (або 
гобсовий природний стан) у відносинах між державами 
виключає можливість справедливості. Ба більше, 
дистрибутивна справедливість викликає справжнє 
занепокоєння, адже якщо влада — це те, що є джерелом 
безпеки всередині держави, то передача владних ресурсів 
іншій державі може поставити під загрозу власну безпеку 
держави. Такі побоювання щодо дистрибутивної 
справедливості роблять неприйнятними обговорення 
справедливості в міжнародних відносинах. Це не значить, 
що жоден міжнародник ніколи не виходив поза межі такого 
ставлення до проблеми справедливості. Проте 
найважливіший крок у напрямку дослідження 
справедливості здійснив американський філософ Джон 
Ролз [5]. Існує значна за обсягом література, у якій 
проблема справедливості не обмежується лише 
економікою (тобто розподілом матеріальних ресурсів), як 
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це робив Ролз, а обговорюється справедливість у різних 
царинах: війна, інтервенція, застосування сили взагалі 
тощо. Якщо брати до уваги теорію міжнародних відносин, 
то одним з перших застосував ідеї Ролза до міжнародної 
політики Ч. Бейц (див. [3, с. 152]). Однак дебати щодо 
глобальної справедливості проводилися переважно серед 
філософів, а не дослідників міжнародних відносин. Ось 
чому співпраця між філософами і міжнародниками, 
взаємозв’язок між нормативними дослідженнями 
політичної філософії та емпіричними дослідженнями 
міжнародних відносин може принести значні результати. 

Дебати щодо того, до якої міри можна 
застосовувати  принципи дистрибутивної справедливості, 
пов’язані з питанням, до якої міри можна поширювати 
моральні зобов’язання багатих країн. Вони стосуються 
питання важливості національних кордонів і їхнього 
морального значення. Як відомо, Ролз дотримувався 
думки, що принципи дистрибутивної справедливості не 
застосовуються глобально: їх можна застосувати лише в 
межах кордонів «добре організованих» (well-ordered) 
держав (див. [6, c. 105–117]). Щодо «обтяжених» (burdened) 
суспільств, до яких входять більшість країн, що 
розвиваються, «добре організовані» (тобто розвинені) 
держави мають лише «обов’язок допомоги» (duty of 
assistance). Що зрештою означає цей обов’язок допомоги 
залишається непевним, однак він з певністю не є вимогою 
дистрибутивної справедливості. Згідно з Ролзом, головною 
проблемою обтяжених суспільств є не багатство та ресурси 
(або їх брак), радше проблематичною є їхня політична або 
соціальна культура. Обов’язок допомоги вимагає 
поліпшення дотримання прав людини в цих країнах, а не 
поліпшення економічної політики або зменшення 
нерівності. Якщо всі бідні люди світу стануть вільними та 
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рівноправними громадянами в межах добре організованих 
суспільств, то цей обов’язок буде сповненим: він не 
вимагає, щоб країні досягали високого рівня стандартів 
життя.  

Однак, з точки зору теорії космополітизму, 
дистрибутивна справедливість має бути глобальною, а не 
національною, оскільки ідеал справедливості є 
універсальним. Відкидаючи Ролза та інші так звані 
«національні»  теорії, теоретики глобальної справедливості 
стверджують, що не має жодного несуперечливого 
аргументу, згідно з яким потрібно обмежувати 
застосування принципів справедливості кордонами 
держави. Глобалізація як така створює потребу в 
глобальній теорії справедливості. Подальша інтеграція 
національних економік у єдину глобальну економіку 
означає, що кожна країна в усе більшій мірі відчуває вплив 
того, що відбувається в інших країнах. Ми зараз живемо в 
одному спільному світі: вже минули часи вестфальської 
системи окремих держав-націй. Держави тепер не є 
відокремленими, самодостатніми одиницями, кожна з яких 
є автономною і застосовує власні принципи 
справедливості. Ситуація всередині кожної окремої 
держави залежить від міжнародних факторів. Аргумент, 
згідно з яким розвинені індустріальні країни не є 
відповідальними за проблеми країн, що розвиваються, 
оскільки ці проблеми спричинені лише внутрішніми 
факторами, є неприйнятним у глобалізованому світі (щодо 
аналізу глобальних теорій справедливості див. [3, 143–
154]). 

Ролз і його прихильники не визнають 
космополітичної позиції. Зокрема, вони твердять, що 
принципи справедливості не поширюються на інші народи. 
На їх думку, справедливість є дієвою лише в межах 
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держави, тому що кожна особа всередині держави 
погоджується, з одного боку, бути керованою відповідно 
до певних принципів або, з другого боку, бути 
примушеною до цього, якщо є потреба. Індивідуалістична 
перспектива теорії космополітизму є помилковою, оскільки 
вона значно недооцінює моральне значення політичної 
спільноти. У добре організованих суспільствах 
самоврядування створює «спільні симпатії» і сильні 
взаємні моральні зобов’язання, тобто політичну спільноту 
(див. [6, с. 8]). Справедливість діє лише у внутрішній 
політиці, бо міжнародна система не є політичною 
спільнотою. 

Ці дебати можна пов’язати з дебатами щодо 
політичного порядку та анархії. Реалісти відмовляються 
обговорювати глобальну дистрибутивну справедливість, 
оскільки вони не розглядають моральні питання як 
релевантні в політиці. Лише у світі, у якому анархія не є 
панівним принципом та панівною формою політичного 
устрою, знаходимо простір для розгляду глобальної 
справедливості. Високий рівень взаємозалежності та 
глобалізації сучасного світу може спричинити виникнення 
інтегрованої світової системи. Розуміння на емпіричному 
рівні того, як політика багатих країн та міжнародні 
інститути впливають на бідні країни, та дослідження того, 
як інші (ніж ті, що застосовувались і застосовуються) 
політичні заходи можуть мати більший позитивний ефект 
на бідні країни, є важливими завданнями теорії 
міжнародних відносин. 

Висновки дослідження і перспективи подальших 
розвідок. Проблема анархії та політичного порядку, 
проблема демократії та проблема справедливості – три 
царини досліджень у теорії міжнародних відносин, у яких 
політична філософія відіграє важливу роль. Політична 
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філософія і теорія міжнародних відносин можуть багато 
навчитись одна в одної. Можливість плідної взаємодії між 
ними зараз зростає, оскільки все більше дослідників у 
галузі міжнародних відносин відходять від таких суто 
реалістичних поглядів на міжнародні відносини. Пошук 
нових аналогій і метафор розуміння міжнародних відносин 
і їх відмінності від внутрішньої політики є тією цариною, 
яка може багато запозичити суттєвого із сучасної 
політичної філософії. Адже є очевидною потреба в нових 
концепціях і критеріях для оцінки міжнародних відносин і 
міжнародних інститутів. А відповідь на ключове для теорії 
міжнародних відносин питання, наскільки система 
міжнародних відносин (або частина її) становить політичну 
спільноту, залежить як від нормативних досліджень щодо 
того, як потрібно визначати політичну спільноту як таку, 
так і від емпіричних досліджень щодо того, наскільки 
існуючі міжнародні відносини є близькими до неї. 
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           Sharko O.V. The problem of interaction between 
political philosophy and theory of international relations. This 
article is focused on three key areas of research in 
international relations where political philosophy has played 
an important role: anarchy and political order, democracy, and 
justice. These two separate subfields of political science can 
learn from one another. The possibilities for fruitful interaction 
between them seem even greater today since many in 
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international relations have moved beyond a purely realist view 
of international relations as a Hobbesian state of nature. The 
search for new analogies to understand international relations 
and its differences from domestic politics is one that can be 
greatly informed by political philosophy. What democracy 
means for relations among states and what it means for 
international institutions to be democratic or accountable are 
all questions to which philosophers could contribute. While 
questioning the Hobbesian analogy in international relations 
for separating the domains of international and domestic 
politics too rigidly, one also needs to ask whether analogies 
about democratic theory within the political community of a 
state can be seamlessly applied to world politics. Perhaps we 
need new concepts and criteria for evaluating international 
relations and international institutions. Understanding the 
possibilities for a more just world relies on a combination of 
empirical research about the distribution of benefits and 
burdens in world politics, and ways to change that distribution 
and philosophical inquiry into the justifications for doing so. 
Finally, the critical question of the extent to which the 
international system (or parts of it) constitutes a political 
community relies on both normative research to define a 
political community and empirical research to show how near 
we are to this condition. A rich agenda of mutual interaction 
awaits these two subfields of political science. We must hope 
that the barriers between the subfields are not so high that they 
will prevent such collaboration. As in world politics, it often 
seems to be the borders that we have constructed which prevent 
us from moving forward. 
          Keywords: international relations, anarchy, democracy, 
justice. 
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          Шарко О.В. Проблема взаимосвязи 
политической философии и теории международных 
отношений. В статье исследуются три 
исследовательских области теории международных 
отношений, в  которых политическая философия 
играет важную роль, а именно: проблема анархии и 
политического порядка, проблема демократии и 
проблема справедливости. Возможность успешного 
взаимодействия между политической философией и 
теорией международных отношений ныне возрастает, 
поскольку все больше исследователей в области 
международных отношений отходят от реализма в 
международных отношениях. Поиск новых аналогий и  
метафор понимания международных отношений и их 
отличия от внутренней политики есть той областью, 
в которой теория международных отношений может 
много заимствовать из современной политической 
философии, поскольку есть очевидной необходимость 
новых концепций и критериев для оценки 
международных отношений и международных 
институтов.   
         Ключевые слова: международные отношения, 
анархия, демократия, справедливость. 
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ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА 

ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ 
НІМЕЧЧИНИ В ІСТОРІОГРАФІЇ 

 
У статті ми намагалися з’ясувати стан вивчення 

проблеми гуманітарної співпраці України та ФРН в 
історіографії, установити рівень і повноту джерельного 
забезпечення. У процесі дослідження було використано 
загальнонаукові методи: порівняльно-історичного і 
системного аналізу. У результаті проведеного нам вдалося 
визначити проблеми співпраці України та Федеративної 
Республіки Німеччини у сфері подолання гуманітарних 
наслідків Другої світової війни, які досі не стали 
предметом комплексної спеціальної розвідки у вітчизняній 
історіографії. Упродовж останнього двадцятиліття 
українська історична наука збагатилася працями, що 
розкривають різноманітні загальнополітичні, економічні 
чи культурні аспекти співробітництва двох держав у 
новітній період, стосується євро інтеграційних прагнень 
України. Проте проблеми гуманітарної співпраці щодо 
облаштування етнічних німців-репатріантів у 
пострадянській Україні, одноразових виплат українським 
громадянам – жертвам примусової трудової експлуатації 
і в’язням нацистських концтаборів, пошуку, ексгумації й 
перепохованням жертв Другої світової війни в Україні, а 
також проблема реституції культурних та історичних 
цінностей, вивезених у роки війни з території обох країн, 
дотепер вивчаються дотично, у контексті аналізу 
загальних тенденцій українсько-німецьких політичних 
відносин. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. Гуманітарне співробітництво України та 
Німеччини кінця ХХ – початку ХХІ ст. є малодослідженим 
і потребує ретельного вивчення. У вітчизняній і зарубіжній 
історіографії бракує наукових праць, які б у повному обсязі 
в контексті демократичних змін у Європі характеризували 
б питання українсько-німецького гуманітарного 
співробітництва цього періоду. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Нечисленними є  монографічні праці, у яких досліджено 
окремі аспекти співробітництва. Зокрема, питання 
встановлення та розвитку міждержавних відносин України 
та ФРН у 90-х рр. ХХ – на початку ХХІ ст. проаналізовано 
авторами колективної монографії «Нариси історії 
дипломатії України» [12]. Стрижневі питання 
двостороннього співробітництва незалежної України з 
державами Південної і Центральної Європи у розв’язанні 
культурних і гуманітарних проблем стали предметом 
вивчення фахових політологів у колективній монографії 
«Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичні 
і прикладні аспекти» [17]. У колективній праці Інституту 
історії України НАН України «Державотворчий процес в 
Україні 1991 – 2006» ці питання окреслено загалом. 
Важливим для конструювання проблематики нашого 
дослідження є наратив, що його можна знайти на сторінках 
щорічника «Зовнішня політика України: стратегічні 
оцінки, прогнози та пріоритети», що видає Інститут 
зовнішньої політики Дипломатичної академії України при 
МЗС України з 2007 р. [1]. Одними з перших у вітчизняній 
історіографії до питання українсько-німецьких 
міждержавних відносин сучасності звернулися 
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А. Кудряченко та Г. Грабарчук у брошурі «Україна і 
Німеччина – двосторонні відносини на початку 90-х років 
[9]. Більшість вітчизняних авторів досліджує українсько-
німецькі відносини крізь призму співробітництва України з 
розвиненими країнами Західної Європи в цілому, не 
виокремлючи їх у самостійну ланку міжнародних відносин 
нашої держави. 

Формулювання цілей статті, постановка завдання. 
Мета даної статті полягає в комплексному аналізу 
історіографії розвитку співробітництва України та 
Федеративної Республіки Німеччини щодо подолання 
гуманітарних наслідків Другої світової війни протягом 
новітнього етапу двосторонніх міждержавних відносин. 
Завдання з’ясувати стан вивчення проблеми в історіографії 
гуманітарного співробітництва України та Федеративної 
Республіки Німеччини. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 
Питання гуманітарного співробітництва України та 
Федеративної Республіки Німеччини почали цікавити 
дослідників ще наприкінці 80-х рр. ХХ ст., коли Німеччина 
ще не була об’єднана, а Україна лише стояла на порозі 
незалежності. Однак вивчаючи стан наукової розробки 
теми, необхідно зазначити, що гуманітарне 
співробітництво України та Німеччини кінця ХХ – початку 
ХХІ ст. є малодослідженим і потребує ретельного 
вивчення. У вітчизняній і зарубіжній історіографії бракує 
наукових робіт, які б у повному обсязі в контексті 
демократичних змін у Європі висвітлювали питання 
українсько-німецького гуманітарного співробітництва 
даного періоду. Нечисленними є і монографічні праці, у 
яких дослідженні окремі аспекти співробітництва. 

Проблематика українсько-німецького міждержавного 
співробітництва 1990-х. рр. – початку ХХІ ст., зокрема у 
сфері подолання гуманітарних наслідків Другої світової 
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війни, знаходила висвітлення на сторінках окремих 
узагальнювальних колективних наукових досліджень. 
Особливої уваги варті праці з історії української 
дипломатії та міжнародних відносин новітнього періоду. 
Зокрема, питання встановлення та розвитку міждержавних 
відносин України та ФРН у 90-х рр. ХХ – на початку ХХІ 
ст. розглядається авторами колективної монографії 
«Нариси історії з дипломатії України» [12]. На жаль, 
узагальнювальний формат книги не дозволив її авторам 
предметніше вести розмову про зміст і конкретні напрямки 
гуманітарної співпраці обох країн і змусив обмежитися 
лише загальними констатаціями [12, с. 667 – 668]. 

Так само ключові питання двостороннього 
співробітництва незалежної України з державами 
Південної і Центральної Європи щодо розв’язання 
культурних і гуманітарних проблем стали предметом 
розгляду фахових політологів у колективній монографії 
«Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичні 
і прикладні аспекти» [17]. Автори дослідження вивчають ці 
питання в контексті відносин України з Росією, 
європейськими та євроатлантичними структурами, 
державами Центральної і Східної Європи. На цій основі 
зроблено спробу сформувати модель відносин України з її 
тодішніми стратегічними партнерами й проаналізувати 
вплив на ці відносини суспільно-політичного устрою. 
Окремий підрозділ книжки присвячений, зокрема, й 
аналізу нових вимірів українсько-німецьких відносин, що 
розглядаються в контексті глобальних зрушень на 
континенті, які сталися наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. 
[17 с. 324 – 345]. Незважаючи на те, що основу для 
подальшого розвитку двосторонніх українсько-німецьких 
відносин автори згаданого підрозділу бачили передусім у 
налагодженні економічних і фінансових зв’язків країн, 
сприятливого інвестиційного клімату, але все ж 
гуманітарне співробітництво обох держав трактується 
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авторами як один із шляхів до формування нової системи 
цінностей, у центрі якої постає життя окремої особи та 
народу, а не ідеологічні інтереси правлячих тоталітарних 
режимів, а також «[…] досягнення повного примирення 
народів двох держав […]» [17, с. 324]. Надзагальне 
окреслення проблематика дисертації отримала в 
колективній праці Інституту історії України НАН України 
– «Державотворчий процес в Україні 1991-2006» [1]. У цих 
узагальнювальних дослідженнях питання міжнародного 
гуманітарного співробітництва України й держав західної 
Європи традиційно розглядається в контексті інтеграції 
нашої держави в європейські правові, політичні й 
економічні інститути. 

Важливим для конструювання проблематики нашого 
дослідження є наратив, який можна знайти на сторінках 
щорічника «Зовнішня політика України: стратегічні 
оцінки, прогнози та пріоритети», що почав видаватися 
Інститутом зовнішньої політики Дипломатичної академії 
України при МЗС України з 2007 р. [6]. Проте тема 
українсько-німецького гуманітарного співробітництва, 
зокрема й у подоланні спадку Другої світової війни, у 
названих історичних і політологічних працях предметно не 
розглядається, а лише згадується як дотичний складник 
окремих питань зовнішньої політики нашої держави. 

Одними з перших у вітчизняній історіографії до 
вивчення проблематики українсько-німецьких 
міждержавних відносин сучасності звернулися 
А. Кудряченко та Г. Грабарчук. У брошурі «Україна і 
Німеччина – двосторонні відносини на початку 90-х років», 
що вийшла друком 1994 року в Інституті світової 
економіки та міжнародних відносин АН України, 
дослідники з’ясували пріоритети двосторонніх відносин, їх 
політичний, безпековий і гуманітарний виміри. Це 
невеличке за обсягом дослідження водночас містить 
значний фактологічний матеріал і серйозні наукові 
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висновки щодо перспектив українсько-німецьких 
міждержавних відносин, зокрема й у гуманітарній 
сфері [9]. 

Проблема подолання наслідків Другої світової війни 
в контексті українсько-німецької гуманітарної співпраці 
1990-х рр. – початку ХХІ ст. поки ще не знайшла окремого 
спеціального висвітлення в українській історичній науці. 
Проте існують праці, автори яких висвітлюють окремі 
аспекти українсько-німецького співробітництва сучасності, 
зокрема, політичні, економічні, культурні, а також 
обґрунтовують необхідність їх поглиблення як однієї з 
умов подальшого розвитку обох держав. Зокрема, такий 
підхід є характерним для колективної монографії «Україна 
в Європі: пошуки спільного майбутнього». Його 
співавтори (А. Кудряченко, О. Білий, І. Богданович) 
наголошують на можливих подальших шляхах співпраці 
ФРН та України, а також їх перспективі [16]. Наприклад, 
аналізуючи проблематику європейської політики ФРН, 
один з авторів, професор А. Кудряченко, виокремлює 
політику Федеративної Республіки Німеччини щодо 
незалежної України. Цінність даного дослідження полягає 
в тому, що науковець визначив окремий напрям для 
української зовнішньої політики – німецький, а також 
виокремив український вектор східноєвропейської 
політики ФРН. До наукового обігу було введено важливі 
документи МЗС України та фондів німецьких архівів. 
Наступні праці А. Кудряченка продовжують напрям 
вивчення двосторонніх українсько-німецьких відносин у 
контексті глобальних зрушень у Європі. Поглиблюючи цю 
думку, дослідник наголошує на тому, що Україна й 
Німеччина є країнами, що мають потенціал для взаємного 
доповнення одна одної в галузях науково-технічних і 
гуманітарних проблем [16]. Проблема стану 
двостороннього міждержавного співробітництва України 
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та Німеччини 1991 –2004 рр. також порушується В. 
Литвином у монографії «Україна: Європа чи Євразія» [10]. 

Першим цілісним науковим дослідженням, у якому 
йшлося про становлення й розвиток українсько-німецького 
співробітництва останнього десятиліття ХХ ст. у контексті 
європейської інтеграції, стала кандидатська дисертація 
А. Мартинова. Згодом його праця вийшла окремим 
виданням у серії Інституту історії НАН України – 
«Історичні зошити» [8]. Зробивши загалом успішну спробу 
висвітлити українсько-німецьке політичне, економічне й 
військово-політичне співробітництво 1990-х рр., автор 
водночас спеціально не торкався проблематики 
гуманітарної співпраці обох країн. 

Треба зазначити, що переважна більшість 
вітчизняних авторів розглядає українсько-німецькі 
відносини крізь призму співробітництва України з 
розвиненими країнами Західної Європи в цілому, не 
виділяючи їх у самостійну ланку міжнародних відносин 
нашої держави. Зокрема, до таких належать С. Віднянський 
, О. Дергачов, А. Зленко, І. Івченко, В. Манжола, 
Л. Чекаленко та інші. Працям цих авторів притаманне 
схоже бачення ролі і місця ФРН у відносинах з Україною, 
що визначається винятковим положенням Німеччини в 
Європі, міжнародною роллю цієї держави як ключової в 
системі європейської безпеки та своєрідного «локомотива» 
інтеграційних процесів у Європі. Зокрема, вагомим 
внеском у вітчизняну науку щодо висвітлення процесу 
формування зовнішньополітичної стратегії України є праці 
першого міністра закордонних справ незалежної України 
А. Зленка. Використовуючи величезний масив раніше 
невідомих джерел, автор переконливо розкриває, 
наприклад, вплив глобальної системи міжнародних 
відносин на розвиток українсько-німецьких взаємин. 

Першим цілісним дослідженням українсько-
німецьких культурних зв’язків кінця 1980-х – 90-х рр. ХХ 
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ст. є монографія М. Яцишина (Луцьк, 1999). Розглядаючи 
українсько-німецькі культурні зв’язки на прикладі України 
й Баварії, автор праці висвітлює основні форми й напрямки 
культурного співробітництва зазначеного періоду, а також 
робить прогнозований аналіз шляхів розвитку й 
розширення українсько-німецького гуманітарного 
співробітництва [18]. 

Проблематика одноразових грошових виплат 
українцям – жертвам примусової трудової депортації до 
нацистської Німеччини в роки Другої світової війни є 
одним з питань, що розглядаються в праці С. Батурина та 
А. Кравченка «Українські невільники Третього Рейху». У 
книжці йдеться про сучасні українські громадські 
організації жертв нацизму, про виплатну та гуманітарну 
діяльність Українського національного фонду 
«Взаєморозуміння і примирення» при Кабінеті міністрів 
України – організації, яка у 1990-х – на початку 2000-х рр. 
опікувалася в Україні колишніми невільниками Третього 
рейху [2]. Проблеми моральної компенсації українцям – 
жертвам примусової праці складають частину предметної 
сфери докторської дисертації та однієї з монографій 
вінницького історика С. Гальчака. Одночасно з політикою 
й практикою нацистського окупаційного режиму щодо 
насильницької мобілізації людських ресурсів України 
нацистською Німеччиною, автор розглядає механізм 
репатріації, ставлення партійно-державного керівництва 
СРСР і УРСР до примусових робітників, проблеми їх 
адаптації в радянському суспільстві, соціальної реабілітації 
в суверенній Україні [3]. 

Дослідженню місця примусової праці цивільних 
українців у Німеччині в політиках пам’яті СРСР, 
Німеччини та України присвячена докторська дисертація і 
монографія харківської дослідниці Г. Грінченко. 
Дослідниця висвітлює питання, як і за допомогою яких 
ресурсів у публічному дискурсі впродовж повоєнних 
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десятиліть формувалися, транслювались і сприймалися 
різні версії пам’яті про цю групу жертв нацистських 
переслідувань, як змінювалось усвідомлення місця 
примусових робітників у загальному ряду жертв війни [5]. 

На широкому історичному й документальному тлі 
розглядає проблеми наслідків примусової депортації до 
Німеччини київська дослідниця Т. Пастушенко. У своїх 
монографіях і статтях історик розкриває ставлення до 
остарбайтерів у Німеччині та до репатріантів в СРСР. 
Звертає увагу на те, яку роль у житті пересічної людини 
відігравав бюрократичний апарат тоталітарної держави; які 
були можливості в самих репатріантів вплинути на власну 
долю [13]. 

Німецькі історики традиційно досліджують 
відносини ФРН та України в загальному контексті 
східноєвропейської політики Німеччини. Інституційним 
проявом цього явища є зосередження досліджень у 
східноєвропейських наукових центрах. Окреме 
дослідницьке поле утворюють економічні аспекти 
трансформації українського суспільства. Х. Пляйнес, 
Х. Браун, К. Херманн, і М. Клогнер, дослідники 
зосередившись переважно на макроекономічному 
складнику, проаналізували особливості процесу 
формування в Україні передумов ринкової економіки. 

Серед німецьких істориків значний внесок у вивчення 
німецько-українських відносин зробили О. Александрова, 
Х. Аллардт , Е. Шульце, Р. Лінднер. 

Помітно менше історіографічних лакун існує в 
дослідженні українсько-німецьких відносин у сфері 
міжнаціональних зв’язків. А.І. Кудряченко, І.М. Кулинич, 
В.В. Хохлачов, вивчивши становище етнічних німців 
України, справедливо вважають використання їхнього 
потенціалу винятково важливим для розвитку українсько-
німецьких відносин [8]. Особливості соціально-
політичного становища та ментальності етнічних німців 
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України є предметом дослідження В. Кайгера, який цілком 
справедливо підкреслює, що на їхню самосвідомість та 
особливості політичного вибору після 1991 р. 
визначальний вплив мали національні репресії часів СРСР . 

Окремий блок історіографії гуманітарних наслідків 
Другої світової війни в контексті України та Німеччини 
становлять праці українських і зарубіжних істориків, 
присвячені вивченню сталінської та нацистської практик 
етнічних депортацій часів війни, трагічній і драматичній 
долі військовополонених, примусових робітників і 
репатріантів. 

Формування суспільної думки щодо розв’язання 
гуманітарних проблем відображалось у публікаціях, 
періодичній пресі, монографіях. Історики як України, так і 
Німеччини в різні періоди по-різному висловлювали власне 
бачення спричинених Другою світовою війною проблем. 
Питання фольксдойче, остарбайтерів і 
військовополонених, репатріації переміщених осіб, 
Голокост і репресії за етнічною ознакою, а також тема 
реституції вивезених історичних і культурних цінностей у 
радянській історіографії замовчувались, або ж 
розглядались упереджено. 

Проблеми Голокосту в Україні загалом і в її окремих 
регіонах, зокрема, не були предметом окремих ґрунтовних 
досліджень радянської історичної науки протягом усього її 
існування. Деякі факти нацистського геноциду євреїв 
України розглядалися тільки в контексті праць щодо 
проблем «Великої Вітчизняної війни» та окупаційного 
режиму. У дійсності  в радянській історичній науці 
історіографії цієї проблеми в як самодостатньої ніколи не 
існувало. Але і доля інших категорій місцевого населення 
радянську історичну науку майже не цікавила. 

До кола так званих «небажаних для дослідження» 
проблем, історії війни потрапила і тема військового полону 
й, зокрема, питання, пов’язані з долею німецьких 
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військовополонених у радянському тилу [15, c. 3]. 
Документи органів, що відповідали за організацію, 
утримання та трудове використання військовополонених у 
Радянському Союзі, на довгі десятиліття потрапили в 
недоступні для дослідників, так звані «спеціальні фонди» 
архівів. Як наслідок, тема радянського військового полону 
часів Другої світової війни залишалася майже 
недослідженою [15, c.7]. 

Одна з найскладніших проблем – це проблема 
пошуку об’єктивної й достовірної інформації про долю 
українських культурних цінностей, вивезених з території 
республіки в роки війни. Уже перші спроби її висвітлення 
наштовхнулися на практику декларативно-
пропагандистської експлуатації освячених політичним 
керівництвом колишнього СРСР ідеологічних штампів. 
Парадоксально, але факт, що жодна кампанія з обліку 
збитків, завданих архівам, музеям, бібліотекам колишнього 
Радянського Союзу під час війни, з них і відповідним 
закладам України, яка розпочинала у воєнні роки і в 
повоєнний період, так і не була доведена до логічного 
завершення. Зібрані матеріали в ліпшому разі ставали 
надбанням архівних сховищ. Як наслідок, більшість 
установ культури, що постраждали у війні, досі не мають 
реєстрів утрачених цінностей. У період існування СРСР 
влада так і не спромоглась остаточно розв’язати проблему 
розшуку та повернення втрачених культурних цінностей. 
Науковці, які займались означеною проблематикою, були 
обмежені в доступі до інформації, яка перебувала у 
спецфондах архівів і була закрита для дослідників. 

З розпадом СРСР науковці отримали доступ до 
втаємничених радянськими часами архівних матеріалів. Це 
зробило можливим висвітлення раніше замовчуваних 
сторінок історії війни. Такий пошук, зокрема, дав 
можливість звернутись і до теми «фольксдойче», їх 
трагічної долі. 

192 
  



 
Соціальна історія українських німців у роки Другої 

світової війни стала об’єктом окремих досліджень у 
вітчизняній історичній науці лише з початку 1990-х. 
Спроби історичного осмислення долі українських 
«фольксдойче» були закладені ще в статті М. Коваля та 
П. Медведка, у якій висвітлювалися різні аспекти 
становища німецького населення в Україні в період 
нацистської окупації. 

У середині 1990-х р. до проблеми дослідження 
німецького населення України в передвоєнний час і в роки 
Другої світової війни звернулася низка українських 
науковців. Їхні публікації в значній мірі заповнили 
інформаційний вакуум у вивченні історії німецьких 
поселенців в Україні 1930 – 1940-ми рр., зокрема в таких 
аспектах, як розгляд життя окремих німецьких колоній у 
різних регіонах України (Житомирщина, Буковина, 
Закарпаття), українсько-німецька культурна співпраця, 
міграційні процеси німецького населення. 

Від середини 1990-х рр. одним із загальноукраїнських 
центрів дослідження історії етнічних німців України, 
зокрема у ХХ ст., стає кафедра всесвітньої історії 
Дніпропетровського національного університету. 
Результати досліджень співробітників кафедри та інших 
учених висвітлюються у збірнику наукових праць 
«Вопросы германской истории», на сторінках якого 
протягом останніх десяти років [7, c. 5] опублікована низка 
статей українських науковців щодо різних аспектів 
досліджуваної проблеми. Зокрема, це роботи В. Клеця, 
присвячені становищу німецької меншини 
Дніпропетровської області в часи нацистської окупації, 
участі радянських німців у збройній боротьбі проти 
гітлерівської Німеччини. 

Серед праць учених української діаспори цінною для 
дослідження історії етнічних німців України є монографія 
В. Косика. 
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Сучасні українські історики переважно зосередили 

свою увагу на висвітленні окремих питань проблематики 
остарбайтерів. У комплексі різних категорій трудових 
ресурсів, що були вивезені до нацистської Німеччини, 
розглянув українських цивільних робітників О. Потильчак 
[14]. Темі повернення на батьківщину українських 
громадян, колишніх військовополонених та остарбайтерів, 
присвячені публікацій О. Буцько, яка однією з перших 
почала розробляти історію діяльності радянських 
репатріаційних органів в УРСР [13, с. 9]. Уперше в Україні 
комплексний аналіз масових джерел з історії депортації та 
репатріації остарбайтерів здійснено в джерелознавчому 
дослідженні А. Мелякова [13]. 

Від початку 1990-х рр. тема Голокосту активно 
дискутується та досліджується у вітчизняному 
соціогуманітарному просторі. Останніми десятиріччями 
з’явилося чимало праць, у яких визначаються різні аспекти 
цього багатовимірного явища окупаційної доби. 

Історія війни поповнилася новими архівними й 
документальними джерелами, активізувався процес 
переосмислення причин, характеру, суті становища 
радянських військовополонених і наслідків Другої світової 
війни для України в цілому. 

Уже від початку 1990-х рр. предметом дослідження 
стали різні аспекти переміщення історико-культурних 
цінностей під час Другої світової війни, що знайшли 
відображення переважно в тезах, доповідях і матеріалах 
наукових конференцій А. Расторґуєва, О. Федорука. 
Зростання інтересу до цієї теми виокремлює деякі аспекти 
ставлення більшовицького режиму до української культури 
та руйнування її національних пам’яток у монографічній 
праці О. Рубльова та Ю. Черченка. У дослідженні С. Кота 
та О. Ошуркевича «Волинський краєзнавчий музей» серед 
іншого висвітлюється проблема збитків, завданих музею в 
роки Другої світової війни. Серед дослідників, які 
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присвятили свою наукову діяльність проблемі долі 
українських культурних цінностей, також варто назвати 
О. Долинського та Т. Себту, В. Калашнікову С. Кота та ін. 
Вони розглядають обставини розграбування, вивезення та 
знищення історико-культурних цінностей на окупованій 
території України. 

На відміну від української історіографії, у якій 
основні проблеми соціальної історії німецької етнічної 
меншини СРСР тривалий час замовчувались і лише в роки 
перебудови почалися перші спроби належного висвітлення 
вказаних питань, західні науковці, з-поміж них і 
дослідники ФРН, активно цікавились історією етнічних 
німців на території країн Східної Європи, серед інших і на 
землях України, у період Другої світової війни. У першому 
повоєнному фундаментальному дослідженні окупаційної 
політики нацизму американський учений А. Даллін, як і 
більшість західних учених, аналізує стан політики 
гітлерівської влади стосовно етнічних німців на території 
Радянського Союзу на основі джерельної бази, яка після 
закінчення Другої світової війни зосереджувалася в архівах 
ФРН і США . 

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Отже, 
здійснений авторкою аналіз літератури з проблематики 
міжнародної гуманітарної співпраці України з країнами 
Європи у 90-х рр. ХХ – на початку ХХІ ст. засвідчив, що 
дотепер питання співробітництва України та Німеччини у 
сфері подолання трагічних гуманітарних наслідків Другої 
світової війни не стали предметом спеціального 
історичного вивчення. Існуючі дисертаційні дослідження й 
монографічні праці стосуються переважно контексту 
політичного, фінансового, економічного, торговельного й 
культурного українсько-німецького співробітництва. 
Натомість у вітчизняній історіографії майже немає 
комплексних узагальнювальних дослідженнь співпраці 
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України та Німеччини з питань облаштування етнічних 
німців-репатріантів у пострадянській Україні  1990-ми рр., 
грошових компенсацій українським громадянам – жертвам 
примусової трудової експлуатації і в’язням нацистських 
концтаборів, пошуку, ексгумації й перепохованням жертв 
Другої світової війни в Україні, а також проблеми 
реституції культурно-історичних цінностей, втрачених 
Україною та Німеччиною в роки війни. Саме окреслені, 
гуманітарні за природою аспекти й визначили наукову та 
суспільну актуальність дисертаційної проблеми. 
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Cherkas T.M. Problems of humanitarian cooperation in 

historography of Ukraine and the Federal Republic of 
Germany. The main purpose of this article is to learn the level 
of studying of the problem devoted to humanitarian 
cooperation between Ukraine and Germany in historiography 
and to establish the level and completeness of source support. 
Common scientific methods were used during the research: 
comparative-historical and system analysis. As a result we 
managed to identify the problems of cooperation between 
Ukraine and the Federal Republic of Germany in the area of 
overcoming the humanitarian consequences of the Second 
World War, which have not yet become the subject of 
comprehensive special intelligence in national historiography. 
During the last twenty years, Ukrainian historical science has 
been enriched with works revealing various general political, 
economic or cultural aspects of cooperation between these two 
states in the modern period concerning the European 
integration aspirations of Ukraine. However the problem of 
humanitarian cooperation for the settlement of ethnic Germans 
in the post-Soviet Ukraine, one-time payments to Ukrainian 
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citizens which are victims of forced labor exploitation and 
prisoners of Nazi concentration camps, the issues of search, 
exhumation and reburial of the victims of the Second World 
War in Ukraine, as well as the problem of restitution of cultural 
and historical values taken out during the war from the 
territory of both countries, are still being studied tangibly, in 
the context of an analysis of the general tendencies of 
Ukrainian-German political relationship. 

Humanitarian cooperation between Ukraine and 
Germany at the end of the XX - beginning of the XXI century is 
investigated insufficiently and requires more careful study. In 
domestic and foreign historiography There is a lack of 
scientific works, which would fully characterize the issue of 
Ukrainian-German humanitarian cooperation during this 
period in the context of democratic changes in Europe. 

The author made an analysis of literature on the issues of 
international humanitarian cooperation between Ukraine and 
European countries in the 90's. XX - early XXI century testified 
that the issue of cooperation between Ukraine and Germany in 
the sphere of overcoming the tragic humanitarian 
consequences of the Second World War has not become the 
subject of special historical study until now. Existing thesis 
researches and monographic works mainly concern the context 
of political, financial, economic, commercial and cultural 
Ukrainian-German cooperation. On the other hand in the 
national historiography there is hardly any comprehensive 
synthesis of cooperation between Ukraine and Germany on the 
issues of the settlement of ethnic Germans in the post-Soviet 
Ukraine of the 1990s, monetary compensation to Ukrainian 
citizens which are victims of forced labor exploitation and 
prisoners of Nazi concentration camps, search, exhumation and 
reburial victims of the Second World War in Ukraine, as well 
as the problems of restitution of cultural and historical 
valuables lost by Ukraine and Germany during the war years. 
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These are the humanitarian aspects, scientific and social 
relevance of the article. 

Keywords: historiography, humanitarian cooperation, 
World War II, Ukraine, Federal Republic of Germany. 
 

Черкас Т.В. Проблемы гуманитарного 
сотрудничества Украины и Федеративной Республики 
Германия в историографии. В статье мы пытались 
выяснить состояние изучения проблемы гуманитарного 
сотрудничества Украины и ФРГ в историографии, 
установить уровень и полноту исходного обеспечения. В 
процессе исследования были использованы общенаучные 
методы: сравнительно-исторического и системного 
анализа. В результате проведенного нам удалось 
определить проблемы сотрудничества Украины и 
Федеративной Республики Германии в сфере преодоления 
гуманитарных последствий Второй мировой войны, до сих 
пор не стали предметом комплексной специальной 
разведки в отечественной историографии. В течение 
последнего двадцатилетия украинская историческая наука 
обогатилась трудами, которые раскрывают различные 
общеполитические, экономические или культурные 
аспекты сотрудничества двух государств в новейший 
период, касается евроинтеграционных стремлений 
Украины. Однако проблемы гуманитарного 
сотрудничества по обустройству этнических немцев-
репатриантов в постсоветской Украине, единовременных 
выплат украинским гражданам - жертвам 
принудительной трудовой эксплуатации и узникам 
нацистских концлагерей, поиска, эксгумации и 
перезахоронения жертв Второй мировой войны в Украине, 
а также проблема реституции культурных и 
исторических ценностей, вывезенных в годы войны с 
территории обеих стран, до сих пор изучаются 
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касательно, в контексте анализа общих тенденций 
украинско-германских политических отношений. 

Ключевые слова: историография, гуманитарное 
сотрудничество, Вторая мировая война, Украина, ФРГ. 
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УДК 930.2: 003. 071 
ББК 63.229(2)2 

Половинська В.В., м. Київ 
 

ЯРОСЛАВ МУДРИЙ ОЧИМА СКАНДИНАВІВ 
 
З’ясовано, що образ Ярослава Мудрого у 

скандинавських сагах формується не відповідно до 
реальності, а як літературний образ протагоніста 
персонажів, зображуваних відповідно до стереотипу 
«скандинав на Русі». Навряд чи варто шукати в характері 
Ярослава Володимировича ті риси, якими наділяють його 
саги: вони обумовлені «літературним етикетом» і мають 
під собою традиційні мотиви, а не історичні відомості. 

Також зазначено, що особливої уваги вартий 
археологічний матеріал, оскільки його специфіка може 
розповісти про побут, культурні традиції та 
господарський устрій суспільства,  походження і характер 
поселень. Джерелом інформації щодо русько-
скандинавських відносин в часи князювання Ярослава 
Володимировича слугують залишки споруд і поселень, 
некрополі зі своїм вмістом, пам’ятки прикладного і 
художнього мистецтва, монети (та клади загалом), 
побутові, ремісничі, торговельні і сакральні предмети, 
посуд, зброя та військове спорядження, кінська збруя, 
прикраси та ювелірні вироби тощо. Цінність також 
становлять дані епіграфічних пам’яток, зокрема, така їх 
вагома й обширна група, як рунічні написи. 

Ключові слова: Ярослав Мудрий, Яріцлейв, Русь, 
Скандинавія, джерела, саги, скальдична поезія, рунічні 
написи. 

 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими та практичними 
завданнями. Як відомо, писемність прийшла на Русь 
досить пізно, лише наприкінці X ст., і давньоруська 
  



 
літературна творчість, наскільки можна судити за 
збереженими пам’ятками, почалася не раніше середини XI 
ст. Перші дослідження літописання (час створення, 
характер і зміст найдавніших пам’яток залишаються 
предметом дискусій) дійшли до нас у редакціях початку 
XII ст., проте в рукописах кінця XIII – початку XV ст. 
Багаті відомостями про події, починаючи з другої 
половини XI ст., літописи, на жаль, усе ще скупо і 
фрагментарно висвітлюють події в міру віддалення в 
глибину віків.  

З давньоруських наративних джерел, окрім «Повісті 
минулих літ» [1], для мого дослідження вагомими 
виявилися також «Новгородський перший літопис» [2] і 
«Києво-Печерський патерик» [3]. Останньому притаманні 
специфічні риси агіографічної пам’ятки, що спонукало 
мене критично поставитися до згаданого джерела. 

Зміцнення Давньоруської держави спонукало все 
більшу кількість народів до різноманітних контактів з нею: 
торговельних, військових, політичних, конфесійних. І чим 
інтенсивнішими ставали ці контакти, тим більше 
інформації про Русь проникало на сторінки хронік та 
анналів, листів і документів, географічних, церковних і 
літературних творів, тим ширше було коло країн і народів, 
а відповідно і писемних традицій, у яких відображені 
відомості про Русь. Насамперед варто назвати античні та 
візантійські джерела, арабську історико-географічну 
літературу і ранні латиномовні… (східно-франкські, 
згодом німецькі). Східноєвропейські сюжети і теми також 
наповнюють і пам’ятки давньоскандинавської літератури 
від самого початку поширення писемності в Скандинавії, 
тобто з XI ст. Відтоді ж відомості про Давню Русь і зв’язки 
з нею поширюються по всій Європі і Близькому Сходу 
(італійські, англійські, французькі, вірменські, грузинські 
та ін. пам’ятки). Містячи величезну кількість 
різноманітних і подекуди унікальних відомостей про Русь і 
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Східну Європу, зарубіжні пам’ятки писемності постають 
для дослідника надто цінним джерелом з давньоруської 
історії. Як приклад наведу іноземні шлюби дітей князя 
Ярослава Мудрого: один з його синів, Ізяслав, був 
одружений на сестрі польського князя Казимира I (бл. 
1038–1058 рр.); інший, Всеволод, – з візантійською 
принцесою, родичкою (дочкою?) імператора Костянтина 
IX Мономаха (1042–1055 рр.); три дочки, Єлизавета, 
Анастасія і Анна, були видані заміж за королів: 
норвезького Харальда Суворого Правителя (1046–1066 
рр.), угорського Андрія I (1046–1060 рр.) і французького 
Генріха I (1031–1060 рр.). Імовірно, що й старший син 
Ярослава (від першого шлюбу) Ілля був одружений на 
сестрі данського (з 1018/1019 рр.) і англійського (з 1016 р.) 
короля Кнута Великого (пом. 1035 р.). У річищі шлюбної 
політики Ярослава Мудрого перебували й матримоніальні 
зв’язки через його сестер. Одна з них була видана ним 
заміж за польського короля Казимира I, а інша, можливо, – 
за маркграфа Саксонської північної марки Бернхарда. Цей 
перелік виглядає досить переконливо, але в давньоруських 
джерелах є відомості тільки про дружину Всеволода та 
кревність Ярослава з Казимиром [4].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Найбільш ґрунтовним дослідженням із зазначеної теми 
лишається перевидання праці колективу авторів під 
редакцією Є. А. Мельникової [4]. Дослідниця донині 
приділяє увагу такій важливій групі скандинавських 
пам’яток як рунічні написи [5; 6], тоді як її колеги, зокрема 
Т. Н. Джаксон, продовжують студії ісландських саг [7] 
тощо. 

Постановка завдання. На основі викладеного можна 
сформулювати завдання дослідження, яке полягає у 
критичному розгляді тієї інформації про правління 
Ярослава Мудрого, яку містять давньоскандинавські 
джерела, та спробі її систематизації. 
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Виклад основного матеріалу дослідження з 

повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. На кінець X – початок XI ст. соціально-
політична історія Русі відображається у скандинавських і 
німецьких джерелах. Інформацію про адміністративну й 
фіскальну системи Русі (зокрема про територіально-
політичну структуру Новгородської землі і місце в ній 
Ладоги) надають повідомлення ісландських королівських 
саг та інших скандинавських джерел. Разом з німецькими 
пам’ятками вони також містять численні відомості про 
зарубіжні шлюби руських князів і князівен, значно 
доповнюючи дані руських літописів. Згадана генеалогічна 
інформація засвідчує про широкі міжнародні зв’язки й 
активну зовнішню політику Русі й допомагає встановити 
родинні зв’язки у князівських сім’ях, тим самим 
проливаючи світло на механізми міжкняжих відносин у 
період роздробленості. 

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

Численні свідчення про контакти Русі з іншими 
країнами та етносами, зокрема тими, які були поряд, 
містять усі зарубіжні джерела. У згаданих повідомленнях 
представлено різноманітні аспекти міжнародних зв’язків: 
етнічні, політичні, торгові, культурні і конфесійні. У межах 
даного дослідження найважливіші, звичайно, повідомлення 
зарубіжних джерел про те, що в Балтійському регіоні Русь 
почала проводити досить активну зовнішню політику на 
межі X і XI ст. Якщо в минулому столітті відомими для 
дослідників були лише окремі епізоди взаємин Ярослава 
Мудрого зі Швецією і Норвегією, то нині я мала змогу 
оперувати численними даними, які виявили послідовне 
прагнення князя створити і зберегти міцні позиції в цьому 
регіоні. Вдалося також зазначити й зміну його 
зовнішньополітичного курсу – від альянсу з правителем 
Данії та Англії Кнутом Великим до союзу з його 
противниками на Балтиці, Швецією і Норвегією (останній 
супроводжувався шлюбами, торговими угодами і, не 
виключено, – військовою допомогою). 

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

Найдавніші пам’ятки словесності на 
давньоскандинавських мовах належать скальдичній поезії 
(від староісл. skald – «поет, скальд»), що набула 
поширення в Норвегії та Ісландії IX–XII ст. Прийнято 
вважати, що скальдичний вірш уже цілком оформився до 
IX ст. і до свого відмирання наприкінці XIII ст. не зазнав 
якихось істотних змін. Скальдична поезія спочатку 
передавалась усно; записані вірші збереглись переважно у 
вигляді цитат у прозових творах XII–XIV ст., здебільшого 
сагах. Такі віршовані вставки зазвичай являють собою не 
вірші повністю, а окремі строфи, віси (visur). Зміст 
скальдичних віршів був досить обмеженим і 
зумовлювався вимогами жанру, а мета їх укладання вела до 
тенденційності у відборі фактів. Так, у драпах оспівувалися 
не всі дійсні події, а лише ті, що були покликані 
прославити адресат. Створені за свіжими слідами 
очевидцями або сучасниками подій, похвальні пісні 
повідомляли ім’я та рід того, кого вони прославляли, 
розповідали про виграні ним битви, про його відвагу і 
щедрість. У цьому контексті згадуються імена реальних 
людей і назви конкретних місцевостей. Укладачами саг 
скальдичні вірші визнавались цілком достовірним 
історичним джерелом і часто цитувалися для 
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підтвердження розповідей. Однак до саг, знаних як родові, 
скальдика частіше потрапляла з метою прикрасити 
розповідь і розважити слухачів; як частина тексту вона має  
розглядатися як один з елементів художньої структури 
саги. Достовірність скальдичних віршів в очах ісландців 
XII–XIII ст. випливала з розуміння ними скальдичної поезії 
як особливого способу передачі інформації і – одночасно – 
з їхньої віри в магічну силу слова: брехливе слово – 
посягання на благополуччя того, кого хвалять. Дослідники 
більше довіряють скальдичним вставкам, аніж сагам – на їх 
погляд, скальдику можна вважати джерелом саги, якщо 
вона цитується для підтвердження наративу. Це 
пояснюється передусім тим, що важкий віршований розмір, 
своєрідний порядок слів і складна поетична мова майже 
виключали можливість спотворень, доповнень і переробок 
у процесі існування віршів в усній традиції і в момент їх 
писемної фіксації. Крім того, у скальдичних віршах 
зображуються типові ситуації і тому немає свідомого 
узагальнення фактів дійсності [8; 7, с. 79–108]. 

Близько 40 скальдичних віс, що належать 20 
скальдам IX–XII ст., повідомляють про військові і мирні 
подорожі скандинавських ярлів або конунгів у землі, що 
лежать за Балтійським морем і містять східноєвропейські 
топоніми. Дружинник і скальд Олава Харальдссона 
(Святого), який побував з ним на Русі і склав кілька 
похвальних пісень на його честь («Vikingavisur», 
«Erfidrapa» тощо), Сігват Тордарсон (Sighvatr Pordarson, 
бл. 995–1045 рр.) залишив згадки про походи юного Олава 
в Східну Прибалтику, про його втечу на Русь і тамтешнє 
перебування. Арнор Скальд Ярлів (Arnorr Pordarson 
jarlaskald, народ. бл. 1012 р.) був скальдом сина Олава 
Магнуса і присвятив йому похвальну пісню («Hrynhenda»), 
у якій розповідається про повернення Магнуса до Норвегії 
з Русі і про діяльність на Русі ярла Рьогнвальда. Норвезькі 
королі-конунги, сучасники Ярослава Мудрого, теж були 
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скальдами. Так, Олав Святий присвятив вісу Інгігерд, 
дружині Ярослава, а Харальд Суворий склав Окремі віси 
(Lausavisur) про «дівчину у Гардах», яка «не хоче 
відчувати схильність» до нього – про, можливо, Єлизавету 
Ярославну, яка пізніше одружилася з ним. 

Загалом дана «східна» скальдика надає важливу 
інформацію про характер русько-скандинавських зв’язків 
XI ст. і дозволяє розглядати 1010-ті роки як межу 
активності вікінгів на сході. Так, у «Колі земному» [9] з 
наведеної Сноррі 601 скальдичної строфи 23 присвячені 
подорожам на схід. Їх малу кількість можна пояснити 
(спираючись на свідоцтва саг) тим, що скандинави не 
завжди їздили сюди для грабежу і не завжди їхні поїздки 
приводили до кровопролитних битв, про що зазвичай 
складали вірші скальди. Крім того, тільки 6 строф (бл. 
25%) говорять про напад скандинавів на «східні» землі (в 
«Колі земному» загалом бл. 75% віс присвячено 
військовим подіям). Усі ці вірші належать скальдам IX – 
першої чверті XI ст., а змальовані в них події відбувалися 
не пізніше першого десятиліття XI ст. Лише одна з 23 віс 
присвячена нападу на Русь – зруйнування Альдейг’юборга 
(Ладоги) ярлом Ейріком, що датується 997 р. Основним 
об’єктом грабіжницьких походів до XI ст. в скальдичних 
віршах постають східноприбалтійські землі. На відміну від 
наведених віршів, віси, які стосуються першої половини XI 
ст., містять відомості тільки про Русь, що вказує на 
переважно мирні тогочасні відносини між Руссю і 
Скандинавією в даний час. Більше того, скальдична поезія, 
присвячена норвезьким конунгам, що жили на Русі, 
частково підтверджує, що наприкінці X – у першій 
половині XI ст. відносини Русі та скандинавських країн 
перестають бути результатом діяльності окремих осіб, а 
набувають характеру міждержавних зв’язків. 

Давньоісландське слово saga (від дієслова segja – 
«говорити») означає писемну чи усну прозову розповідь 
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про якусь подію. Збірний науковий термін «сага» позначає 
декілька груп прозових майже винятково ісландських 
оповідних творів, які за межами Скандинавії не мають 
аналогій. Початком запису саг вважається середина XII ст., 
однак переважну більшість з них було створено і записано 
в другій половині XII–XIII ст. (збереглися саги в значно 
пізніших рукописах). Саги містять великий обсяг 
інформації про Східну Європу і, зокрема, про Русь. Це 
відомості про політичні, торговельні і культурні зв’язки 
Русі та скандинавських країн. Перебування на Русі 
скандинавських купців і воїнів створювало сприятливі 
умови для перенесення інформації до Скандинавії. На 
існування усних розповідей учасників подій вказують самі 
саги. Можливо, у передачі інформації про Русь до 
Скандинавії відігравали роль і двосторонні політичні, 
економічні та культурні контакти. Однак питання про 
«постачальників» інформації про Русь до Ісландії до кінця 
не з’ясоване. Через удавану об’єктивність саг їхні 
повідомлення часто сприймаються як достовірні і широко 
залучаються в історичних дослідженнях. Тим часом 
специфіка сагової літератури робить необхідним облік в 
історичному дослідженні цілої низки факторів. Як 
зазначають дослідники скандинавських джерел Г.В. 
Глазиріна, Т.Н. Джаксон і Є.А. Мельникова [4], саги 
відрізняє синтез правди і вимислу – а  розуміння того, що 
таке історична правда, в укладачів саг було 
фундаментально іншим, ніж тепер. Саги як традиційний 
жанр середньовічної словесності створювалися з 
найширшим використанням стереотипів, що, пронизуючи 
всю розповідь від світогляду до лексики, створюють 
особливий світ саги. Саме тому повідомлення саги нерідко 
виявляється не більш ніж сюжетним або стилістичним 
стереотипом (як уже зазначалось). Однак саме виникнення 
стереотипів (насамперед ситуативних), доходять висновку 
сагознавці, передбачає наявність якоїсь історичної основи, 
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що породила їх. Ще красномовніші і перспективніші для 
дослідження відхилення від стереотипних схем.  

Археологічний матеріал вартий особливої уваги, 
оскільки його специфіка може розповісти про побут, 
культурні традиції та господарський устрій суспільства,  
походження і характер поселень. Джерелом інформації 
щодо русько-скандинавських відносин в часи князювання 
Ярослава Володимировича слугують залишки споруд і 
поселень, некрополі зі своїм вмістом, пам’ятки 
прикладного і художнього мистецтва, монети (та клади 
загалом), побутові, ремісничі, торговельні і сакральні 
предмети, посуд, зброя та військове спорядження, кінська 
збруя, прикраси та ювелірні вироби тощо. Цінність також 
становлять дані епіграфічних пам’яток, зокрема, така їх 
вагома й обширна група, як рунічні написи. 

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок з цього напрямку. Згадані групи 
джерел дозволяють дійти висновку, що з найбільшою 
інтенсивністю ціннісний обмін (зміцнений феодально-
державною практикою династичних зв’язків) проявився в 
поширенні зі Сходу, через Русь, соціокультурних 
цінностей і норм феодально-християнської державності, 
пов’язаних своїм походженням  з найавторитетнішою з 
держав цієї епохи, Візантійською імперією. Згадані 
цінності саме на Русі набули доступнішої, пристосованої 
до соціальних традицій як слов’янських, так і 
скандинавських народів форми, у якій і були засвоєні 
скандинавами. Ярослав Мудрий, великий князь київський, 
у королівських сагах зводу «Хеймскрінгли» виступає не 
лише родичем і союзником північних конунгів, а й 
еталонним втіленням феодального государя. «Моторні 
дани», за свідченням Тітмара Мерзебургського, прагнули 
до княжого двору, аби посісти місце в оточенні одного з 
наймогутніших государів Європи XI ст. – великого князя 
київського [91, c. 218–229]. Однак слід підкреслити, що 
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образ рішучого, активного, цілеспрямованого й 
винахідливого  правителя Русі та дійсно масштабного 
політика саги змальовують у епізодах, котрі не пов’язані із 
зображенням ситуативних стереотипів. У тих же сюжетах, 
котрі виявилися підпорядкованими літературним 
стереотипам, образ Ярослава відчутно видозмінений 
саговою традицією. Річ у тому, що «літературний етикет» 
саг передбачав героїзацію образу скандинава на Русі; а 
дана героїзація, як слушно зауважила Т.Н. Джаксон, має 
зворотний бік: не лише противники героя саги, але і його 
друзі поступаються йому в найважливіших для 
характеристики героя якостях, їм бракує відваги або сили, 
щедрості або удачі, оскільки їх недоліки відтіняють 
чесноти героя. Звідси, наприклад, відбувається часте в 
королівських сагах зображення Ярослава Мудрого 
нерішучим і слабким правителем, скупим сеньором. 
Зокрема, багатошарово Ярослава змальовує «Пасмо про 
Еймунда» (у складі зводу «Книга з Плоского острова»). З 
одного боку, зображення великого князя визначається 
художньою метою саги. Героїзація образу Еймунда, 
безперечно, зробила вирішальний вплив на формування 
образу Ярослава і зумовила його послідовне 
протиставлення образу Еймунда, тобто наділення його 
рисами, які з найбільшою яскравістю відтіняли б чесноти 
героя. І якщо навіть Ярослав дійсно володів якимись з 
приписуваних йому сагою негативних якостей, на що 
начебто вказують деякі його вчинки, згадані літописами, то 
сага підкреслює і гіперболізує їх. З другого боку, тут же в 
сазі є описи ситуацій, у яких Яріцлейв-Ярослав діє 
невідповідно до заданих йому якостей, що коректує його 
«літературну» характеристику і, можливо, відображає 
реальні риси його характеру. Як бачимо, саговий образ 
Ярослава формується не відповідно до реальності, а як 
літературний образ протагоніста персонажів, зображуваних 
відповідно до стереотипу «скандинав на Русі». Навряд чи 
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варто шукати в характері Ярослава Володимировича ті 
риси, якими наділяють його саги: вони обумовлені 
«літературним етикетом» і мають під собою традиційні 
мотиви, а не історичні відомості [362, c. 507–522]. 
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           Polovinska V.V. Yaroslav the Wise through the eyes of 
the Scandinavians. It is clarified that the image of Yaroslav the 
Wise in the Scandinavian sagas is formed not in accordance 
with reality, but as a literary image of the protagonist of 
characters depicted in accordance with the stereotype of 
”Scandinavian in Rus”. It is hardly worth looking for in the 
character of Yaroslav Vladimirovich those features that the 
sagas endow: they are conditioned by “literary etiquette” and 
have traditional motives, not historical information. 

It is also noted that archaeological material deserves 
special attention, since its specifics can tell about the way of 
life, traditions and economic structure of the society, the origin 
and nature of the settlements. The source of information about 
the Rus’-Scandinavian relations during the reign of Yaroslav 
Vladimirovich is the remains of buildings and settlements, 
necropolises with their content, monuments of applied and 
artistic art, coins (and treasures in general), household, craft, 
trade and sacred objects, dishes, weapons and military 
equipment, horse harness and jewelry. Research value is also 
made by the data of epigraphic monuments, in particular, such 
a weighty and extensive group, as runic inscriptions. 

To sum up, period of XI century is the epoch of 
realization of prior cultural achievements and building of 
fundamentally new social and political systems and structures, 
followed by active value ideological and material exchange 
between the Old Rus’ and Scandinavian states. Sociocultural 
approach, used by author, enabled to mention personal 
contributions to formation and development of Rus’-
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Scandinavian interrelations, as well as mental transformations, 
followed by them and reflected in political and religious ideas, 
dynasty relations, linguistic borrowings, in use of common fund 
of records while creating national literatures etc., and most 
intensively revealed in spreading values and norms of feudal 
and Christian statehood, bound due to its origin to Byzantine 
empire, throughout Rus’. An attempt has been made to prove, 
that Rus’-Scandinavian interrelations, being integral part of 
“the Baltic civilization” in general, were the example of 
mutually beneficial union of stadially close, but definitely 
sustainable cultures and societies. 

Keywords: Yaroslav the Wise, Jarizleifr, Rus’, 
Scandinavia, sources, sagas, skaldic poetry, runic inscriptions. 

 
Половинская В.В. Ярослав Мудрый глазами 

скандинавов. Выяснено, что образ Ярослава Мудрого в 
скандинавских сагах формируется не в соответствии с 
реальностью, а как литературный образ протагониста 
персонажей, изображаемых в соответствии со 
стереотипом «скандинав на Руси». Вряд ли стоит искать 
в характере Ярослава Владимировича те черты, 
которыми наделяют его саги: они обусловлены 
«литературным этикетом» и имеют под собой 
традиционные мотивы, а не исторические сведения. 

Также отмечено, что особого внимания 
заслуживает археологический материал, поскольку его 
специфика может рассказать о быте, традициях и 
хозяйственном укладе общества, происхождении и 
характере поселений. Источником информации о русско-
скандинавских отношенях во времена правления Ярослава 
Владимировича служат остатки сооружений и поселений, 
некрополи со своим содержанием, памятники прикладного 
и художественного искусства, монеты (и клады в целом), 
бытовые, ремесленные, торговые и сакральные предметы, 
посуда, оружие и военное снаряжение, конская сбруя, 
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украшения и ювелирные изделия. Ценность также 
составляют данные эпиграфических памятников, в 
частности, такая их весомая и обширная группа, как 
рунические надписи. 

Ключевые слова: Ярослав Мудрый, Ярицлейв, Русь, 
Скандинавия, источники, саги, скальдическая поэзия, 
рунические надписи. 
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У статті представлено історико-культурологічний 

підхід щодо висвітлення діяльності українців і їх навчання 
в провідних європейських університетах, зокрема Польщі, 
упродовж тривалого історичного періоду: XVIІ–XIX ст. 
Схарактеризовано визначальну роль представників 
української інтелігенції у процесах національного 
культурного відродження, збереження традицій 
української культури, а також інтеграції України та 
українства в тогочасний європейський простір. Культура 
й освіта відобразили притаманний спосіб життя 
українців, мислення, світобачення, естетичні вподобання, 
моральні і правові норми, політичні прагнення й 
культурно-освітні орієнтири. Українська молодь, 
перебуваючи в європейських університетах, переймала 
новітні знання, технології, культурно-освітні напрями, які 
поширювали в Україні та Росії. Відбулося значне 
розширення кордонів для інтелектуальних впливів і 
культурних форм співпраці в царині науки, культури та 
освіти. Усі ці факти засвідчують, що спрямування в 
розвитку освіченості в Україні набуло 
загальнонаціонального характеру. 
        Ключові слова: гуманітарні науки, ідеї гуманізму, 
інтелектуальні еліта України, культурно-освітній 
простір, європейські університети, Просвітництво, 
Реформація, вищі навчальні заклади. 

 

  



 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими та практичними 
завданнями. В українській історико-культурній думці 
XVIII–XIX ст. найбільше виділяється просвітницький рух. 
Саме соціально-економічні фактори зумовили своєрідність 
Просвітництва як синтезу ідей гуманізму й Реформації, а 
також прояв специфічних рис: вивільнення філософії від 
теології, інтерес до природознавства, культури народів 
тощо. Характерною ознакою цієї доби було навчання 
української молоді в європейських університетах, що й 
забезпечило входження України в культурно-освітній та 
інтелектуальний світовий простір [4, с. 213–219]. Велике 
значення гуманітарним дисциплінам надавалось у 
польських університетах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливі 
історіографічні дані про навчання українців в 
університетах Польщі занотовано в працях М. 
Антоновського, Д. Бантиш-Каменського, М. Берлинського, 
В. Ломиковського, О.М. Марковича, М.О. Маркевича, О. 
Мартоса, В. Полетики, Г. Полетики, Ф. Туманського та ін. 
Наукове вивчення освітніх процесів в Україні та Європі 
здійснили українські історики:  В. Антонович, Д. Багалій, 
О. Бодянський, І. Борщак, М. Грушевський, М. 
Костомаров, І. Крип’якевич, М. Петровський, Д. 
Яворницький та інші. В історіографічному аспекті 
найціннішими з цього питання є праці О. Лазаревського, О. 
Єфименко, Д. Дорошенка, Н. Полонської-Василенко, Є. 
Маланюка, І. Крип’якевича, І. Лисяк-Рудницького, Г. 
Грабовича, О. Апановича та ін. Водночас слід зазначити, 
що окремого історико-культурного дослідження про 
вивчення ролі українства у становленні науково-освітніх 
процесів в Україні та Європі вищезазначеного періоду 
донині цілісно не висвітлено.  

Формулювання мети статті. У цьому контексті 
метою статті є висвітлення науково-освітньої діяльності 
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українців в університетах Польщі, на прикладі 
Ягеллонського університету і Замойської академії, де діяли 
осередки української культури, формувалися наукові 
школи з представників українства. Основними завданнями 
даної публікації є: схарактеризувати історичні етапи 
функціонування навчальних закладів Польщі; 
проаналізувати міграційні хвилі української молоді до 
європейських навчальних закладів; визначити головні 
пріоритети формування наукових цінностей і ролі 
українців у цих процесах; виокремити характерні риси 
української ментальності та самоідентичності в умовах 
європейської інтеграції тощо. Науковою новизною 
дослідження виступає об’єктивне відображення історико-
культурних процесів на прикладі діяльності навчальних 
закладів Польщі, а також ролі українства у формуванні 
інтелектуального потенціалу України та Європи. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Важливим аспектом вивчення українського 
просвітництва та українсько-європейських зв’язків 
упродовж XVI–XIX ст. є висвітлення діяльності вищих 
навчальних закладів Європи і, насамперед Польщі, де 
навчалися, здобували освіту й наукові ступені 
представники української інтелектуальної еліти [1, с. 24; 5, 
с. 218–219; 6, с. 154–159]. Передусім, Краківський 
(Ягеллонський) університет стає осередком гуманізму в 
центральній Європі і, перш за все, осередком польського 
гуманізму, а також визначним науковим і культурним 
центром, тісно пов’язаний з вищими навчальними 
закладами Західної Європи і найближчий до Західної 
України.  

Передусім українська молодь збагачувала польську 
й українську науку новими винаходами і теорією. 
Досконало знаючи латинську та інші мови, багато з них 
писали оригінальні твори, стали зачинателями 
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гуманістичної літератури і взагалі культури Польщі та 
України. Серед «зачинателів русько-української 
гуманістичної культури» найбільше виділяється постать 
професора Болонського університету, поета і гуманіста 
Павло Русина із Кросна на Лемківщині (1470–1517), який 
організував краківську школу новолатинських поетів, до 
складу якої входили студенти та професори, як наприклад 
С. Оріховський-Роксолан, магістр Лукаш з галицького 
Нового Города [4, с. 218–219; 24, с.59 ] Структура і 
навчальний процес Краківського університету частково 
став прикладом для українських шкіл вищого типу, серед 
них для Києво-Могилянського колегіуму [10, с. 35]. Від 
початку заснування Краківський університет мав 
демократичний характер, вступ не обмежували ні вірою, 
ані походженням. До закладу приймали молодь віком від 
16, а іноді – 14 років [5, с. 6-8; 6, с. 154-158]. На початку 
університет мав три факультети: підготовчий (семи вільних 
мистецтв), юридичний і фізико-математичний, згодом було 
створено медичний факультет. Богословський факультет не 
було відкрито, оскільки такий відділ був у Сорбоні та в 
Празі. Світський характер вищої освіти відразу привернув 
увагу молоді всієї Європи, зокрема й України. 
Найбільшого розквіту тут досягають математика й 
астрономія. 

До українських просвітників другої половини XVIII 
ст. зараховують Петра Дмитровича Лодія (1764–1829) – 
професора логіки, метафізики і моральної філософії 
Львівського університету (1787–1802 рр.), згодом 
професора Краківського університету (1802–1803 рр.), 
Петербурзького педагогічного інституту (1804–1819 рр.) та 
університету (1819–1829 рр.). Відомим є його переклад 
українською мовою твору Хр. Баумайстера «Моральна 
філософія». Серед представників української козацько-
старшинської родини Левицьких багато навчалось у 
Польщі. Так, Григорій Левицький-Ніс (1697–1769) – 
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найбільший український майстер гравюри доби бароко в 
Україні, засновник мистецької школи, яка справила 
великий вплив на граверне мистецтво України другої 
половини XVIII – поч. XIX ст. художньо й технічно 
досконале. Г. Левицький-Ніс створив цикл гравюр для 
подарункового львівського видання «Філософія 
Арістотелева» на честь Олексія Розумовського (1745 р.), 
один примірник якого зберігався у бібліотеці графа К.Г. 
Розумовського [10, с. 175–176]. 

Син Григорія Левицького – Дмитро Левицький 
(1735–1822) – також видатний український художник-
портретист, академік, вихованець Київської академії, яку 
А.Н. Бенуа називав «руською Сорбоною» [15, с. 314]. 
Протягом XIX ст. найбільше славилася Краківська 
академія красних мистецтв, де навчався і Леопольд 
Левицький.   

Особливо славилася наукова бібліотека 
Ягеллонського університету, а серед її раритетів донині 
зберігається рукописний примірник «Права, по которым 
судится малороссійский народ», який належав бібліотеці 
Кирила Лящевецького – видатного українського 
церковного діяча, єпископа Воронезького і Євецького, 
Чернігівського і Новгород-Сіверського. У бібліотеці К. 
Лящевецького також зберігався рукописний примірник 
«Історії козацької», переклад з польського видання Статуту 
Великого князівства Литовського. 

Другою вищої школою, яка була територіально 
розташована на кордоні між Малою Польщею та Західною 
Україною, стала Замойська академія (засн. 1594–1595 рр., 
тепер Польща) і за статутом у присуджені наукових звань 
була зрівняна в правах з університетом. Польський король 
Михайло Корибут 1669 р. надав академії всі привілеї 
університетів, наказав «вважати її єдиним університетом 
для всієї Русі, заборонивши створювати вищі школи на 12 
миль в околі» і дарував професорам академії дворянські 
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титули [16, с. 61]. Її організатором був відомий польський 
державно-політичний і військовий діяч, канцлер і 
коронний гетьман Ян Замойський (1542–1605). Її 
концепцію, цілі й завдання виклав у промові Я. 
Замойський, виголошеній ним під час відкриття цього 
навчального закладу [6, с. 155–159; 22, с. 33–34]. 

Найактивнішу роль у заснуванні Замойської 
академії відіграли українці Шимон Шимонович 
(Шимоновський; 1558–1628) зі Львова та Войцех із 
Калуша. У своїй праці «Західноукраїнські православні 
школи XVI і початку XVII ст.» К. Харлампович писав, що 
навколо міст Люблін, Соколов, Замостя та інших «буяло 
руське життя, існували не тільки православні церкви, але і 
монастирі, братства, училища – найвищий прояв 
тодішнього русинського життя» [17, с. 135]. За даними К. 
Харламповича, у Замойській академії навчалися 
представники польського, русинського, литовського, 
прусько-лівонського народів та іноземці, відповідно до 
чого учнів було розподілено на п’ять груп: польську, 
литовську, руську, прусько-лівонську та іноземну [19, с. 
211–212, 217]. Ці ж факти підкреслював М.І. Петров у 
своїй праці про Київську академію [12, с. 60]. 

До культурно-освітнього середовища магната Я. 
Замойського належав Кленович Севастіан Фабіан (бл. 
1545–1602) – відомий державний і культурно-громадський 
діяч, який спочатку був викладачем Замойської школи 
(згодом академії), був обраний війтом Любліна, а через два 
роки – бургомістром (1595 р.). Він відомий як польсько-
український поет [20, с. 5–10]. Необхідно зазначити, що 
утримували академію багаті меценати, які вважали, що 
«наука потрібна всюди – і дома, і в сенаті, і на війні», а 
також на кошти селян с. Буковина (поблизу Перемишля). 
Серед засновників Замойської академії в історичних 
документах згадується політичний і культурний діяч, 
видавець і письменник Ян Гербурт (Herburt), який походив 
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із полонізованої німецько-української родини, але називав 
себе «русином». Відомий він як автор «Слова про руський 
народ» (1616 р.).  

Замойська академія відрізнялася високим рівнем 
навчання, вдало підібраною бібліотекою і прирівнювалася 
до університетів, передусім Падуанського. Академія мала 
право присуджувати гуманітарні наукові ступені, хоча 
чисельність студентів була невеликою (від 50 до 130 
студентів). Задумана вона була на взірець Падуанського 
університету, але на відміну від інших вищих шкіл у 
навчальній програмі дотримувалася «гуманістичного 
ціцеронства», а головне – віротерпимості широти поглядів. 
З усіх вищих шкіл у Європі, це була, мабуть, найменша.  

Замойська академія мала три факультети: 
юридичний, філософський і медичний. Однак при 
організації академії поділу на факультети не було. Усі 
студенти першого набору розподілялися на класи, на 
початку XVII ст. академія складалася з восьми класів. 
Бідних студентів не лише звільняли від плати за навчання, 
але й утримували в бурсі коштом фундатора. Студенти 
поділялися за національністю на п’ять груп: польська, 
литовська, руська, прусська та чужоземська. Факт поділу за 
національністю породжував у кожного студента думку, що 
«він не тільки громадянин своєї батьківщини, але й син 
свого народу» [12, с. 60]. Приплив молоді до Замойської 
академії відбувався значною мірою за рахунок учнів 
багатьох братських шкіл, що існували того часу, найбільше 
із Львівської, Луцької, Братської, Мінської, Могилівської, 
Київської та багатьох інших. Фундацією з 1601 року Ян 
Замойський установив при своїй школі десять професур, а 
саме: 1) цивільного права; 2) публічного права; 3) 
моральної філософії; 4) фізики; 5) логіки і метафізики; 6) 
математики; 7) вимови; 8) риторики і діалектики; 9) поезії і 
синтакси; 10) аналогії та орфографії. Після смерті 
фундатора, Замойська академія встановила чотири 
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факультети: теологічний, правничий, філософічний і 
медичний [5, с. 7–9; 6, с. 158–159; 24, с. 332, 334]. 

Навчальний рік в академії будувався за зразком 
Ягеллонського університету. Він тривав 10 місяців – від 8 
вересня поточного року до середини липня наступного 
року. Літні вакації були від 13 липня до 24 серпня, зимові – 
від 20 грудня до 6 січня. До початку зимових і літніх 
вакацій по 8–10 днів виділялося на проведення іспитів. 
Термін навчання в академії був на юридичному, 
філософському і теологічному факультетах трирічним, на 
медичному факультеті – чотирирічним. Але насправді 
багато студентів навчались по 5–6 і навіть 8 років. 
Тривалість занять протягом дня становила 5 годин – з 8 
ранку до 10.30 і з 14.30 (після обіду) до 17.00. Випускні 
іспити проводились у середині травня, випускникам 
урочисто надавалися наукові ступені і вручалися дипломи 
[19, с. 216].  

Відповідно до Статуту на чолі академії стояли 
ректор і декани, які обиралися зі складу професорів 
академії терміном на один рік. Вибори проводилися 
щорічно в травні місяці. Для здійснення керівництва всією 
діяльністю академії призначалися чотири радники. Ректор 
головував на всіх засіданнях і публічних заходах академії. 
Він керував академією через раду, яка затверджувалася 
ним і складалася з професорів. Ректор скликав звичайні 
(поточні) і надзвичайні засідання професорів, зберігав у 
себе архів академії, накладав дисциплінарні стягнення (без 
права апеляції) на студентів, молодших професорів. Ректор 
з’ясовував і затверджував питання навчального 
планування, складання розкладу занять і спостереження за 
виконанням правил внутрішнього розпорядку академії [3, 
с. 260–263].  

Ректорами Замойської академії були: Я. Урсин 
(1606–1607 навч. року), С. Бирковський (1609–1610 навч. 
року), С. Пехович (Ш. Пєхович) (1611–1612 навч. року), Г. 
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Сольський (1615–1616 навч. року), Г. Колаковський, В. 
Алембек та ін. Польський історик медицини Л. 
Гонсьоровський у своїй праці «Zbior wiadomosci do historyi 
sztuki lekarskiej w Polsce», виданій у Познані 1854 року, 
стверджує, що від заснування академії від 1593 до 1708 
року, тільки на медичному факультеті викладали 14 
професорів, серед яких були видатні вчені-медики, котрі 
прибули не тільки з Кракова, але й Падуанського 
університету. Для організації медичного факультету і 
викладання на ньому Я. Замоським були запрошені 
доктори медицини Ян Урсин і Симон Бирковський – 
обидва зі Львова [17, с. 135].  

Загалом Замойська академія проіснувала 190 років 
(1593–1784 рр.). За цей період курс медичних наук на 
медичному факультеті академії, крім професорів Я. Урсина 
і С. Бирковського, в різний час читали доктори медицини, 
професори І. Аведик, В. Алембек, Х. Запальський, Т. 
Кивицький, Г. Колаковський, Я. Леоніден, Б. Монегіна, Я. 
Недзевецький, Т. Орминський, Ш. Пєхович, Г. Сольський, 
С. Шиманович та ін. Наступними роками на медичному 
факультеті академії викладали: відомий анатом, доктор 
медицини С. Ательшейн; доктор медицини Ян 
Недзвецький – автор підручника з анатомії; доктор 
медицини Т. Кивицький, який читав курс практичної 
медицини до кінця існування академії. Професором 
медицини Замойської академії був видатний лікар, родом зі 
Львова, Еразм Сікст. З ім’ям Е. Сікста пов’язане 
дослідження мінеральних джерел курорту Шкло під 
Львовом, а його праця про мінеральні джерела «O 
cieplicach we Szkle» («Про теплиці в Шклі») зробила цей 
курорт широко відомим у всій Європі. Уперше цю працю 
Е. Сікста було видано 1617 року в м. Замості Замойською 
академією [19, с. 219–220, 221]. 

Значний відсоток студентів Замойської академії 
становили українці, які згодом ставали активними 
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учасниками запровадження шкіл у Києві. Серед вихованців 
Замойської академії видатні державно-політичні та 
культурні діячі України: Адам Кисіль – магнат, воєвода 
брацлавський і київський, дипломат, благодійник Київської 
академії і сподвижник Петра Могили [14, с. 17, 37, 158, 
192]. Автор «Літопису Самовидця» називає А. Кисіля 
«благочестивим паном», котрий поряд з гетьманом Б. 
Хмельницьким був великим благодійником Київської 
академії. 

Серед вихованців Замойської академії були видатні 
культурно-освітні діячі України: Касіян Сакович – ректор 
Києво-Братської школи; Ісайя Трофимович-Козловський, 
який став першим ректором Києво-Могилянської колегії; 
Сильвестр Косов – префект Лаврської, а потім братської 
школи у Києві. Замойську академію закінчили ще два 
ректори Київської академії: Йосиф Кононович-Горбацький 
– автор першого українського підручника риторики 
«Оратор Могилянський» (1635 р.), за яким вивчали цей 
предмет у Києво-Могилянській академії, та славнозвісний 
Інокентій Гізель – ректор академії (з 1646 р.), архімандрит 
Києво-Печерської лаври (з 1656 р.), учений. Щодо цього М. 
Петров у своїх примітках до праці «Акты и документы, 
относящиеся к истории Киевской Академии» (К., 1904, 
Ч.1.) зазначав: «До конца XVII века Кіевские учёные, 
желавшие завершить своё образование, обыкновенно 
заканчивали его в польских средних и высших учебных 
заведениях, преимущественно іезуитских», серед них: 
Сильвестр Косов, Іосиф Кононович Горбацький, Інокентій 
Гізель, Варлаам Ясинський, Іоасаф Кроковський, Стефан 
Яворський та ін. [3, с. 232–233]. Також у Замойській 
академії здобув освіту і Григорій Бутович – український 
поет першої половини XVII ст. [18, c. 35] Як стверджує В. 
Микитась, тут вчився і поляк Якуб Гаватович (Гават, 
Галятович) (1598–1679), який освіту здобув у 
Ягеллонському університеті, своє життя прожив в Україні, 
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знав українську мову, брав участь у переговорах з 
дипломатами гетьмана Богдана Хмельницького та ввійшов 
до літератури як автор українських інтермедій [4, с. 213–
215; 6, с. 159]. 

У середині XVIII ст. в Замойській академії було 
здійснено реформу освіти на всіх факультетах. Акт про цю 
реформу було оголошено в залі засідань ученої ради 
академії 30 жовтня 1746 року. Так, у царині медичної 
освіти реформою передбачалося, «щоб професор, доктор 
медицини учив старанно своїх учнів, щоб медичні знання в 
Замості викладалися на найвищому рівні, щоб доктори 
медицини студентів і бідних лікували без плати» [21, с. 222 
]. Однак належних умов для здійснення реформи не було 
створено. Медичний факультет і після реорганізації, 
здійсненої 1747 року, не мав у своєму розпорядженні 
необхідних навчальних і лікувальних установ. Це 
пояснюється тим, що головним завданням академії була 
підготовка активних служителів католицької церкви, що 
виконувалася теологічним і філософським факультетами 
академії. Гуманітарні науки й медичні, що 
запроваджувалися в академії, поступаючись вимогам часу, 
не набули в ній великого розвитку. Замойська академія 
перестала існувати після першого поділу Польщі 1772 
року, коли Замостя відійшло до Австрії, а 19 липня 1784 
року за розпорядженням австрійського уряду Замойську 
академію було закрито [25, с. 369].  

Водночас початок систематичної медичної освіти на 
території західноукраїнських земель належить до другої 
половини XVIII ст., коли указом австрійського уряду (указ 
Марії Терези від 13 січня 1773 р.) у Львові було засновано 
«Медичну колегію» (Kolegium Medicum), тобто першу 
медичну школу для підготовки лікарів, хірургів, акушерів і 
аптекарів. Ця школа стала базою, на основі якої через 100 
років при Львівському університеті було вперше засновано 
медичний факультет  [6, с. 154–155]. 

230 
  



 
Чимало студентів з України, передусім, вихованців 

Києво-Могилянської академії, продовжували освіту в 
силезькому місті Бреслау (тепер Вроцлав, Республіка. 
Польща) – значному торговельному, освітньому і 
видавничому центрі, розташованому на польсько-
німецькому порубіжжі. Бреславський університет мав 
багату бібліотеку з упорядкованими каталогами, що 
збереглась і дотепер. Чимало праць колишніх вихованців і 
професорів Київської академії були вперше видані саме в 
Бреслау на замовлення її керівництва [11, с. 212 ]. 1749 
року київський митрополит Тимофій Щербацький, 
призначаючи на посаду бібліотекаря Київської академії 
викладача Манасію Максимовича, зобов’язав його вести 
кореспонденцію щодо придбання книжок у Бреслау. У 
середині XVIII ст. перебував у м. Бреслау Крижанівський 
Костянтин Павлович – викладач німецької та єврейської 
мови Київської академії (1752–1753 навчального року), а з 
1753 року призначений першим викладачем відкритого 
французького класу. Того ж року К.П. Крижанівський 
закупив через братів Корнів із м. Бреслау 100 французьких 
граматик для студентів Києво-Могилянської академії.  

У Бреславському університеті навчався відомий 
представник гетьмансько-козацького уряду, генеральний 
осавул – останній в історії Гетьманщини – Іван 
Михайлович Скоропадський (1727–1782), який належав до 
родини українського гетьмана Івана Ілліча Скоропадського 
(1708–1722). Повернувшись із Німеччини до України, він 
став останнім генеральним осавулом в історії Гетьманщини 
(1762–1781 рр.), брав найактивнішу участь у суспільному 
та культурно-громадському житті. Мав велику 
популярність серед української громадськості, в очах якої 
виступав можливим претендентом на гетьманську булаву. 
Для навчання до Силезії, до Бреславля були направлені й 
сини генерального підскарбія Івана Скоропадського Петро 
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та Яків, а також син генерального хорунжого Василь 
Ханенко [2, с. 232–233; 8, с. 470; 9, с. 77–78]. 

У Варшаві навчався майбутній сотник Київського 
полку Петро Корнилович-Симоновський, котрий склав 
«краткое известие о козацком народе» і здобув освіту в 
Київській академії, а крім Варшави, він навчався ще в 
Парижі [1, с. 429; 8, с. 475]. Наприкінці XVIII ст. у Варшаві 
перебували вихованці Київської академії, серед них: 
Степан Лукомський з Умані, Йосип Михайлович 
Леонтович (1772 – р. н. невід.) та Дмитро Іванович 
Сигиревич (бл. 1755–1827). 1795 року на прохання генерал-
фельдмаршала О.В. Суворова-Римнікського разом вони 
були відправлені до головної квартири російських військ у 
Варшаві. Д.І. Сигиревича 1795 року відразу було 
призначено капеланом головної квартири генерал-
фельдмаршала О.В. Суворова. З відкриттям у Києві 
відділення Всеросійського біблійного товариства 
(Всероссійское біблейное общество, 1817 р.), на чолі якого 
був митрополит Київський і Галицький 
С.Александровський, а віце-президент – генерал-майор 
М.Ф. Орлов, Д.І. Сигиревич увійшов до кола його 
директорів. 

У Варшавському університеті отримав звання 
кандидата Громика (Громека) Михайло (1852–1883), який 
до цього закінчив Московський університет «со степенью 
действительнаго студента». Працював М. Громика 
вчителем російської мови та історії в гімназіях Царства 
польського. Відомим є його етюд «Последние 
произведения графа Л.Н.Толстого», де вміщені уривки з 
ненадрукованих у Росії творів Л.М.Толстого [12, с. 54]. 
Історико-філологічний факультет Варшавського 
університету успішно закінчив 1894 року й Афанасій 
Васильович Пясецький, який працював потім учителем 
російської мови, історії та географії в Седлецькій гімназії 
до 1900 року, коли перейшов на службу до Міністерства 
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фінансів. Його праці друкувались у провідних тогочасних 
часописах: «Варшавский Дневник», «Полтавский 
Вестник», «Вестник Финансов», «Полтавские губернские 
Ведомости» та інших виданнях, а також відомі його 
переклади французькою, німецькою, англійською і 
польською мовами, які були надруковані [12, с. 166–167]. 

Після завершення навчання в закордонних вищих 
школах майже всі молоді вчені поверталися на 
батьківщину. Але були й такі, що залишалися там, де 
здобули освіту, професорами, деканами, вченими-
дослідниками і брали участь у загальноєвропейському 
процесі розвитку науки, мистецтва, культури взагалі. Їхній 
внесок у світовий культурно-освітній процес досить 
вагомий, їхні імена ввійшли до пантеону діячів, які 
утверджували ідеї гуманізму. Як писав про це 
І.Голенищев-Кутузов, «з кафедр Кракова й Болоньї, Падуї і 
Відня вихідці з українських степів коментували античних 
поетів. Гуманісти українського походження, які вважали 
себе русинами, розвивали свою діяльність у самій Польші і 
на Заході» [11, с. 216].  

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок з цього напрямку. Усі 
вищевикладені факти підтверджують, що культура 
українського народу в контексті ідей Просвітництва 
органічно влилась у просвітницький рух як Європи, так і 
України. Саме культура й освіта відобразили притаманний 
спосіб життя українців, мислення, світобачення, естетичні 
уподобання, моральні і правові норми, політичні прагнення 
й культурно-освітні орієнтири.  

Українська молодь, перебуваючи в європейських та 
закордонних університетах, переймала новітні знання, 
технології, культурно-освітні напрями, які поширювали в 
Україні та тогочасній Росії. Усе це засвідчує, що 
спрямування в розвитку освіченості в Україні набуло 
загальнонаціонального характеру. Водночас активна участь 
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українців в освітньо-культурному просторі тогочасної 
Європи включили Україну до світових інтеграційних 
процесів, які у подальшому забезпечили динамічний 
культуротворчий концепт, спрямований на цілісне 
розуміння безперервності української національної 
культури. У подальших дослідженням необхідно окреслити 
взаємнозв’язки України та країн Європи з урахуванням 
інтеграції культурно-освітнього простору та збереження 
національних традицій українського народу. 
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Zakhozhai Z.V. Ukraine in intellectual education 
space of Europe during XVII-XIX century. The article 
presents the historical-cultural approach to the coverage of 
Ukrainian activities and their training in leading European 
universities, in particular, Poland during the long historical 
period of the XVIІ – XIX centuries. Special attention is paid to 
the elucidation of the Ukrainian scientific and educational 
activities at the Jagiellonian University and the Zamois'ka 
Academy, where the centers of Ukrainian culture operated, and 
scholarly schools of Ukrainians were formed. The author also 
paid attention to Ukrainian education at other universities, like, 
in Breslau, Warsaw, and Lviv, and their contribution to the 
development of European science. The decisive role of the 
representatives of the Ukrainian intelligentsia in the processes 
of national cultural revival, preservation of the traditions of 
Ukrainian culture, as well as the integration of Ukraine and 
Ukrainians in the cultural and educational and intellectual 
contemporary European and world space have been 
characterized. Culture and education reflected the 
characteristic features of Ukrainian mentality, the Ukrainian 
way of life, thinking, worldview, aesthetic preferences, moral 
and legal norms, political aspirations and cultural and 
educational landmarks. Ukrainian youth, while in European 
universities, took over humanistic ideas, newest knowledge, 
technologies, cultural and educational directions that were 
distributed in Ukraine and Russia. There has been a significant 
expansion of the boundaries for intellectual influences and 
cultural forms of cooperation in the fields of science, culture 
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and education. All these facts show that the direction in the 
development of education in Ukraine has become national. 

At the same time, the active participation of Ukrainians 
in the educational and cultural space of those times Europe has 
included Ukraine in the world integration processes, in 
European civilization. 

Keywords: humanities, ideas of humanism, intellectual 
elite of Ukraine, cultural and educational space, European 
universities, Enlightenment, Reformation, universities. 
 

Захожай З.В. Украина в интеллектуально-
образовательном пространстве Европы XVII-XIX в. В 
статье представлены историко-культурологический 
подход к освещению деятельности украинцев и их обучение 
в ведущих европейских университетах, в частности, 
Польши в течении длительного исторического периода: 
XVI –XIX вв. Охарактеризовано определяющую роль 
представителей украинской интеллигенции в процессах 
национального культурного возрождения, сохранения 
традиций украинской культуры, а также интеграции 
Украины и украинства в тогдашние европейское 
пространство. Культура и образование отразили 
присущий образ жизни украинцев, мышление, 
мировоззрение, эстетические предпочтения, моральные и 
правовые нормы, политические стремления и культурно-
образовательные ориентиры. Украинская молодежь, 
находясь в европейских университетах, перенимала новые 
знания, технологии, культурно-образовательные 
направления, которые распространяли в Украине и России. 
Произошло значительное расширение границ для 
интеллектуальных влияний и культурных форм 
сотрудничества в области науки, культуры и образования. 
Все эти факты свидетельствуют, что направление в 
развитии образованности в Украине приобрело 
общенациональный характер. 
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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 
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 
статті повинні бути ретельно вивірені авторами. 
Загальноприйняті терміни, що часто зустрічаються в тексті, 
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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 

251 
  

mailto:dirai@ukr.net


 
випадку копію банківської квитанції надсилайте як скан у 
вигляді графічного файлу та очікуйте підтвердження про 
надходження протягом доби). При бажанні авторам статей 
може надаватись електронна версія збірника. 

Для публікації статті у збірнику наукових праць 
«Проблеми міжнародних відносин» необхідно її надіслати 
на адресу редакції.  
 

Адреса редакції збірника наукових праць 
«Проблеми міжнародних відносин»: 

Україна, 03179, м. Київ, вул. Львівська, 49. 
web-site: www.kymu.edu.ua/vmv 

e-mail: v.kiu.ua@gmail.com; 
 

Додаткова інформація за телефоном 
8 (044) 424 90 20 + 133 
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