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I. СВІТОВА ПОЛІТИКА. МІЖНАРОДНІ
ВІДНОСИНИ. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
УДК 316.772.32 .101
ББК 66.4(0)
К-44

Кіслов Д.В., м. Київ

БОРОТЬБА ЗА НОВИЙ СВІТОВИЙ ПОРЯДОК I
ГІБРИДНІ КРИЗИ
У статті розглядається виникнення нових форм і
типів кризових явищ на тлі сучасного загострення
економічної i політико-психологічної боротьби за новий
світовий порядок на фоні постійно-перманентного
ведення інформаційних і гібридних воєн. Аналіз криз
останнього часу дозволяє дійти висновку про їх гібридний
характер і можливість дослідження їх на основі останніх
наукових праць видатного російсько-американського
соціолога П. Сорокіна із соціальної динаміки та його
«теорії змін».
Ключові слова: державне управління, гібридні
кризи, гібридні війни, зміни, комунікації, кризи, кризові
явища, новий світовий порядок, транзитологія.
Постановка проблеми та її зв'язок з важливими
науковими та практичними завданнями. Сучасне
загострення боротьби за новий світовий порядок провокує
виникнення багатьох кризових ситуацій у різних регіонах
планети, різних країнах і формах, що можуть бути значно
відмінні від тих, які були відомі раніше. Тому пошук
методів профілактики вірогідних криз будь-якого виду та
форми і шляхів їх подолання повинен починатися
заздалегідь. У кризові ситуації треба входити
підготовленими; проходити через їхнє «чистилище» й
15

виходити з них в оновленій якості. Для цього повинні бути
створені соціально-економічні, психологічні, правові та
політичні механізми ліквідації і нейтралізації причин,
первинних проявів і ознак кризових загроз нового типу.
Порівняльно новим явищем є ведення так званих
«гібридних воєн», що отримали офіційне визначення
тільки 2015 року. Сучасна дійсність вказує на те, що
виникає новий різновид кризових явищ – гібридні кризи.
Вони є одночасно і попередником, і наслідком гібридних
воєн, а також можуть виступати як самостійне явище.
З’ясуванню причин появи такого типу криз, їх
особливостей має бути присвячений науково-практичний
дискурс фахівців з усіх сфер управлінської та
господарської діяльності.
Значимість
криз
обумовлена
розвитком
комунікативності соціально-економічних систем, у яких
вони розвиваються. При цьому основними виступають
управлінські політичні та соціальні комунікації, суб’єкти
яких здатні впливати на ситуативні зміни та трансформації
соціуму. Без заздалегідь виробленої здатності до
самореформування,
адаптації
до
будь-яких
непередбачуваних ситуацій, гнучкості та мобільності такі
суб’єкти управління не зможуть ефективно керувати
необхідними трансформаціями. Реальна можливість
суб’єктів цілеспрямовано впливати на об’єкти управління
обумовлена терміном, глибиною та іншими параметрами,
відповідних
історичним
умовам кризових
явищ.
Системність, послідовність і циклічність як основні ознаки
криз випливають саме з вищезазначених передумов.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасна
світова економіка є складником сукупності загальних
соціально-економічних систем різних масштабів і рівнів.
Тому увага дослідників прикута до теоретичних проблем
узагальнювальних факторів, що характеризують швидкі
трансформаційні зміни та кризові явища, які зумовлюють
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динамізм соціального розвитку. Ці теорії отримали назви
«економічної транзитології», «соціальної транзитології»,
«політичної транзитології» тощо.
У теорії розвитку соціально-економічних систем –
транзитології доцільно спиратися на значні здобутки таких
іноземних учених, як Л. Бальцерович, Д. Кауфман, Я.
Корнаї, А. Ослунд, Дж. Сакс, Ж. Сапір; таких українських і
російських науковців, як Л. Абалкін, З. Варналій, Б.
Гаврилишин, А. Гальчинський, В. Геєць, С. Глазьєв, С.
Дорогунцов, І. Жиляєв, І. Лукінов, А. Мартинов, В. Мау, С.
Мочерний, Ю. Пахомов, В. Савчук, В. Черняк, М.
Чумаченко, А. Чухно, Є. Ясін та інших фахівців. Кризові
явища соціально-економічних систем досліджуваних у
працях таких учених, як О. Бленчард, В. Волконський, С.
Гавриленков, С. Гурієв, М. Делягін, В. Дребенцов, В.
Івантер, А. Ілларіонов, Г. Кальво, Г. Клейнер, О. Луговий,
В. Макаров, Б. Пінто, Е. Поротті, Я. Ростовський, В.
Синельников, П. Сорокін, М. Шаффр, В. Ширмер та в
розробках багатьох інших авторів.
Основним недоліком більшості теоретичних праць є
їхня спеціалізована обмеженість щодо криз управлінських
структур. Тому в цьому дослідженні спираємося не на
останні публікації, а на класичні праці, де визначені
глибинні соціальні характеристики криз, мотиви, ознаки та
прояви яких аналогічні сучасним соціально-політичним
явищам, що яскраво себе проявили, серед іншого, і в
Україні. Базовими для такого аналізу доцільно вважати
праці видатного російського й американського соціолога П.
Сорокіна, які присвячені соціології революції та динаміці
кризових явищ в історії людства [1, 2, 3].
Значний внесок у філософію права і комунікацій
зробив німецький дослідник Ю. Хабермас, який розробив
теорію комунікативної дії та «суб’єктивно-суб’єктивну»
модель стабільних міжособистісних комунікацій. Загальні
ознаки сучасних кризових явищ представлені в роботі О.
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Хінштейна та В. Мединського, а економічні складники
соціально-економічних криз надані в роботах І. Жиляєва.
Аналіз істотних ознак і фону системної світової кризи є
основною невирішеною частиною загальної проблеми
розвитку й подолання наслідків кризових явищ нашого
часу.
Формулювання мети статті. Представити аналіз
проявів нових факторів розгортання кризових явищ,
виявити їх загальні та істотні риси, знайти історикотеоретичні аналогії їхніх політичних, економічних і
соціальних ознак, що притаманні, зокрема, сучасній
українській національній дійсності. Дослідження основних
ознак деформації комунікацій і визначення реальних
причин протистоянь і протиборства владних та
опозиційних, державних і протестних структур і
комунікацій в умовах зовнішніх впливів з елементами
інформаційних і гібридних воєн дозволяє встановити
логіку й наслідки цих суперечностей. Це дає змогу
віднайдення методів і шляхів виходу з такого типу
гібридних кризових загроз.
Виклад основного матеріалу дослідження з
повним
обґрунтуванням
отриманих
наукових
результатів. Дослідження загальних і специфічних ознак
проявів сучасних кризових явищ в окремих національних
державах вказує на те, що в їх динаміці проявилися нові
схожі риси. Це яскраво свідчить про наявність новітніх
факторів впливу на виникнення та розвиток національних
криз різного ґатунку в умовах загострення глобалізаційних
та міжцивілізаційних суперечностей. Потужні гравці
світової арени зосереджують зусилля на можливості
зайняти найвигідніші позиції в лідерській боротьбі.
Ресурсо-силовий розподіл можливостей цих основних
гравців світової політичної арени обумовлює рівень і
напругу боротьби за новий світовий порядок та прискорює
цивілізаційний дрейф країн [4].
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Центром цивілізаційного тяжіння є, насамперед,
Євроатлантична глобальна цивілізаційна система, яка
включає не тільки США, Канаду, ЄС, а й частину
населення тих країн світу, які перебувають під впливом їх
розвитку, наприклад, держав, які є членами Співдружності
на чолі з Великою Британією або членами франкомовних
країн. Іншим штучним об’єктом формування виступає
Євразійська цивілізаційна система, яку формує Росія з
деяких країн колишнього СРСР (теперішніх СНД). Це
також Азіатсько-Тихоокеанська цивілізаційна система, де в
лідери висунувся Китай. Це Ісламський світ як система, що
перебуває в бурхливому розвитку та в боротьбі
суперечностей
між
внутрішніми
і
зовнішніми
спрямуваннями та впливами [5, с. 153, 154].
Усі цивілізаційні системи як потужніші, так і ті, що
поки не набрали достатнього потенціалу, але дуже швидко
просуваються в цьому напрямку, є, одночасно, відкритими
та прихованими гравцями світової політико-економічної
арени. Такі старі прийоми, як «стримування» та
«противага» щодо конкурентів, наприклад, уведення країн
у локальні кризи, що відбулись свого часу в Індонезії,
Туреччині, Японії, Південній Кореї, Бразилії, Аргентині,
Росії та в деяких інших країнах, уже не спрацьовують за
зразками минулих фінансових схем. Виникнення сучасних
кризових явищ переорієнтувалось у зворотному напрямі –
вони починаються з США, які першими з успіхом виходять
з них (наприклад, з кризи 2008–2009 років, наслідки якої
Європа поки що не змогла в цілому подолати). Урядову
кризу кінця 2018 – початку 2019 року (так званий
«шатдаун») адміністрація США швидко «перекинула» у
Венесуелу, яка вже перебувала в затяжній соціальноекономічній кризі. Додавання туди ще й політичної та
урядової криз (штучного двовладдя) різко погіршує
ситуацію і надає їй гарячого міжнародного забарвлення. На
цьому фоні знову тимчасово виграє політика США.
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Реальний післякризовий стан різних частин
Євроатлантичної
цивілізації
дозволяє
успішнішим
державам нав’язувати іншим власне бачення і власні
методи та шляхи розбудови нового світового порядку,
серед них темпів і засобів цивілізаційних дрейфів країн
перехідних (трансформаційних) систем. Поєднання
наслідків зовнішніх міжцивілізаційних зіткнень і
внутрішніх
соціально-економічних
і
політикопсихологічних проблем може виступати факторами
розвитку кризових явищ гібридного характеру (тобто,
штучно прищеплених на іншу кризову ситуацію в іншій
країні). Наслідками таких дій може бути руйнування
стабільності державних систем на тривалий або на
невизначений період. Це також стосується аналогічних
загроз і для України. Тільки через співробітництво та
віднайдення навіть тимчасових тактично-оперативних
компромісів і встановлення загальновизнаних стратегічних
цілей світової спільноти можна пройти друге десятиліття
ХХІ століття без більш-менш катастрофічних для нашої
країни та всього людства втрат. Розуміння цього вже є –
залишилося знайти методологію компромісних порозумінь.
Гібридність
криз
обумовлена
розвитком
взаємозалежності систем комунікації, у яких вони
розвиваються. При цьому основними виступають
управлінські політичні та соціальні комунікації, суб’єкти
яких здатні впливати на ситуативні зміни та трансформації
соціуму. Без заздалегідь виробленої здатності до протидії,
адаптації та нейтралізації зовнішніх впливів до будь-яких
непередбачуваних ситуацій, гнучкості та мобільності такі
суб’єкти управління не зможуть ефективно керувати
необхідними трансформаціями. Це достатньо жорстко
доводить реальна ситуація сьогодення у Венесуелі, Сирії,
Судані та в Україні. Можливість суб’єктів цілеспрямовано
впливати на об’єкти управління обумовлена терміном,
глибиною та іншими параметрами, що відповідають
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історичним
умовам
конкретних
кризових
явищ.
Системність, послідовність і циклічність як основні ознаки
криз випливають саме з вищезазначених передумов
незалежно від того звідки надходять руйнівні впливи,
загрози й дестабілізації.
Сучасна світова цивілізація є складником
сукупності загальних соціально-економічних систем різних
масштабів і рівнів. Узагальнювальними факторами для них
є швидкі трансформаційні зміни, які обумовлюють
динамізм соціального розвитку. Отже, реформування
систем соціального управління, зокрема державного
управління, є основною вимогою нашого часу.
Теоретичною базою для дослідження цих напрямів можуть
бути нові концепції комунікології та розробки, у яких
відображені результати досліджень процесів системних
трансформацій.
Дослідження загальних і специфічних рис
комунікацій в умовах жорстких політичних і соціальних
криз дозволяє віднайти шляхи подальших заходів
підготовки та нейтралізації аналогічних явищ у сучасному
цивілізаційному розвитку націй. Під час зародження та
стрімкого розвитку непередбачених політичних і
соціальних криз виникають не тільки бурхливі зміни всіх
соціально-політичних процесів і, насамперед, їхнього
інформаційно-комунікаційного
складника,
але
й
деформація інформаційного простору та комунікаційних
каналів, передусім у контексті спілкування.
Конфігурації та тенденції змін різних типів
комунікацій, які перебувають під впливом активних
політичних сил, соціальних груп, загалом населення і
засобів масової інформації, що діють під егідою зовнішніх
і внутрішніх гравців, можуть вступати в жорстке
протиборство або фактично у стан максимального
загострення інформаційних воєн. Боротьба за увагу
масових аудиторій з метою максимального впливу на
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свідомість людей, які їх становлять, стає умовою
подолання кризи в інтересах тих, хто буде здатний
отримати
перемогу
в
інформаційно-психологічних
операціях цієї війни. В умовах кризових явищ, що
охоплюють соціальні та політичні сфери діяльності різних
держав, завжди наявні загальні закономірності, які в
сукупності основних ознак характеризують конкретну
кризу даної держави, зокрема, сучасної України.
Світовий науково-історичний досвід державного
управління має яскраві приклади як успішних позитивних,
так і невдалих або негативних соціально-економічних
рішень в умовах аналогічних кризових ситуацій. Приклади
ефективних рішень, практичний і теоретичний досвід у
віднайденні та реалізації способів виходу з економічних і
соціально-політичних кризових ситуацій відомі з історії
багатьох країн. Досвід подолання наслідків таких криз був і
в історії економіки. Вдалі й успішні заходи
організаційного,
економічного
та
господарського
характеру здійснювали в свого часу С. Вітте, А. Звєрев, Г.
Сокольников (Г. Брилліант), П. Столипін та деякі інші
відомі політичні й фінансові діячі минулого. Для багатьох з
них це вартувало трагічних наслідків або навіть життя.
Історії відомі також і приклади зворотного характеру, коли
теоретичні висловлювання або практичні заходи авторів
кардинальних економічних проектів призводили до
протилежних чи вкрай негативних наслідків. Достатньо
щодо цього навести такі прізвища, як Є. Гайдар, Дж.
Кейнс, В. Павлов.
Всесвітньо
відомі
спроби
віднайдення
закономірностей циклічного характеру виникнення й
розвитку криз наводяться в працях М. Кондратьєва (довгі
кризи), К. Жюглара (короткі кризи), В. Джевонса (космічна
залежність криз) тощо. Їх послідовниками було розроблено
безліч наукових праць, такі спроби тривають і дотепер. Без
сумніву, у цих теоріях є інтуїтивний глибинний сенс щодо
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існування деяких сталих закономірностей розвитку
кризових і конфліктних ситуацій. Але так воно чи ні – досі
достеменно не встановлено. При цьому немає достовірних
фактів того, що хтось, спираючись на ці моделі
циклічності, точно спрогнозував би початок і кінець
сучасних конкретних фінансових, економічних або
соціально-політичних криз. Хоча, як звичайно, ніякі кризи
не розпочиналися зненацька і миттєво не закінчувалися.
Навколо визначальних дат будь-яких кризових явищ
завжди існували й досі існують наукові, ідеологічні,
політичні та інші дискусії. Науковий дискурс, наприклад,
навколо дати початку кризи 2008 р. триває й досі. Навіть
так звані «чорні» дати кризових проявів (наприклад,
«чорний вівторок» 2004 р. в Росії) мали власні передумови
щодо їх виникнення та спалаху. Але пошук та аналіз
передумов і причин починалися лише після завершення
цих криз. В історії не так складно знайти кризи, що
повністю вписуються в межі теоретичних циклів,
наприклад, дефолт в Росії 1998 р. – криза 2008 р. Набагато
більше прикладів криз, які навпаки, ні в які циклічні межі,
моделі та в інші теоретичні розбудови не вписуються [6, с.
3]. Незважаючи на теоретичну складність моделювання й
прогнозування
кризових
явищ,
їхня принципова
системність і неминучість не викликає заперечень, є
фактором безумовним. Науковий дискурс розгортається
навколо методологічних та онтологічних питань
досліджень природи, характеру, ролі та значення кризових
явищ, їхнього зв’язку з можливим революційним або
еволюційним посткризовим характером подій.
У транзитології, яка безпосередньо досліджує
трансформаційні процеси і кризові ситуації, значне місце
посідають теоретико-методологічні розробки природи
складних нестабільних процесів (економічних, соціальних,
політичних тощо), що часто характеризуються як «кризи».
Нині існує значна кількість трактувань кризових явищ, які
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притаманні будь-яким трансформаційним системам. За
останні роки для визначень категорій «криза»,
«трансформація
соціально-економічних
систем»
і
споріднених з ними введено в науковий обіг близько сотні
дефініцій щодо кожної з цих категорій, опубліковано
багато досліджень, упроваджено спеціалізовані навчальні
дисципліни тощо [7, c. 7]. Це значно ускладнює
міждисциплінарні наукові розробки через галузеві
стереотипи у визначенні категорій з однаковим
термінологічним значенням.
Скориставшись однією з центральних категорій
системного підходу – «системна криза» введемо нову
дефініцію –
«гібридна криза» для визначення
експортованих криз і «щеплення» їх на ґрунт існуючих
будь-яких національних кризових явищ. Наступні три
основні категорії можуть використовуватися при
дослідженні кризових явищ в управлінні.
Системна криза – це динамічний процес
трансформаційних змін базисних компонентів відповідної
системи, наслідком якої є перехід з однієї історично
обумовленої конфігурації в іншу або припинення її
існування в даній системній якості [8, c. 373]. Основною
суперечністю, яка може періодично викликати системні
кризи в конкретній країні, є неадекватність можливостей
регуляторного механізму державного управління. Це
відбувається під впливом змін рівня інтенсивності
внутрішніх процесів, які забезпечують збереження
конфігурації структури органів влади або дій факторів
зовнішнього середовища, зокрема, воєнно-політичного чи
економічного характеру. Іноді внутрішні та зовнішні
фактори впливу можуть відбуватися одночасно.
Гібридна криза – це сукупність національних
кризових явищ чи ситуацій з нав’язаними ззовні
характерними і спеціальними кризовими ознаками, які
провокують різке загострення протистоянь політичних сил
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у конкретній країні або міжнародних протиборств на
світовій арені.
Соціально-політична криза – це, насамперед, зміна
комунікацій у широких верствах соціуму.
П. Сорокін, даючи характеристику історичним
ситуаціям між кризовими та передреволюційними подіями,
писав: «Передреволюційні епохи просто вражають
дослідника
бездарністю
влади
та
виродженням
привілейовано-командних верств, які нездатні успішно
виконувати функції влади, протиставляти силі силу,
роз’єднувати та ослаблювати опозицію, зменшувати утиск,
каналізувати його у формах, відмінних від революції» [1, c.
454]. Отже, такий стан характеризується деградацією
управлінських політичних комунікацій.
Криза управлінських політичних комунікацій є
частиною загальної кризи комунікацій, яку іноді
інтерпретують як інформаційну кризу. У свою чергу,
кризові явища систем комунікацій є відображенням
загальної системної кризи світової цивілізації, що
розпочалася з кризових проявів у банківській, фінансовій
та економічній сферах, які останнім часом поширились і на
соціальну сферу. Криза – це не жупел і не виняткова
загроза. Навпаки, це – стан системи, коли існуючі методи
управління нею стають не дієвими, не ефективними і
практично гальмують розвиток, коли виникає загроза
деградації, виродження цієї системи. Криза – це умова й
імператив вироблення, ухвалення та впровадження нових
альтернативних рішень у системах управління, які
дозволяють обирати нові ціннісні орієнтири позитивного та
прогресивного розвитку суспільства. Загальносвітова
системна криза характеризувалась П. Сорокіним на основі
історії всіх відомих на його час світових криз 13
основними пророцькими ознаками, які майже всі
здійснилися через 50 років. Після чого, за його
передбаченням, наступає період, коли «на зміну розпаду
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прийдуть універсалізація та абсолютизація цінностей» і
«катарсис», тобто – очищення [3, c. 270]. Але до розуміння
цього людство ще не дійшло.
Кризи управлінських комунікацій виникають
унаслідок попередньо вказаних загальних кризових явищ,
але вони є проміжними між ними і наступними соціальноекономічними та політичними кризами взагалі. Кризи
управлінських комунікацій мають при цьому такі
характерні риси, як:
– полярність принципових позицій влади, опозиції
та інших протестних структур щодо внутрішніх і зовнішніх
проблем розвитку;
– протилежність загальних ціннісних орієнтирів у
самих системах управління;
– невиразність, нечіткість, обмеженість або
застарілість, архаїчність механізмів управління при
строкатості нормативно-правової бази, що веде до гострих
суперечностей і законодавчої вакханалії;
– байдужість основних верств населення до
законодавчої та виконавчої владної діяльності, втрата
довіри як до провладних, так і до опозиційних політичних
сил через несумісність їх ціннісних орієнтирів з
цінностями широких мас громадянського суспільства;
– перетворення політичних дискусій у політичні
шоу, що не шукають шляхів до істини, а навпаки ведуть до
ще більших невизначеностей, незрозумілостей, глухих
кутів, безвихідь тощо.
Усі наведені вище ознаки можна було спостерігати в
листопаді–грудні 2013 року в конфліктах: влади та
опозиції, влади і нових протестних структур, опозиції та
інших протестних угруповань. Це виявило складний і
суперечливий характер розгортання соціально-політичної
кризи в Україні.
Сукупність представлених і деяких інших суттєвих
ознак вказує не тільки на кризовий стан конкретних
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політичних комунікацій, а й на фактори, які сприяють
виникненню масштабної політичної кризи. Такий розвиток
кризової ситуації несе реальну загрозу революційних і
контрреволюційних подій, соціальних і державних
катастроф та інших негативних наслідків. Це можливо при
відсутності
чи
антагоністичній
протилежності
національних і соціальних об’єднувальних базових
принципів розвитку.
Отже, аналіз кризових явищ у системах
управлінських соціально-політичних комунікацій повинен
спиратися
на
багатофакторний,
транзитологічний,
інформаційний і системний підходи до оцінки та синтезу
кризових проявів у всіх основних сферах сучасної
діяльності людства. Суспільство, яке не буде здатне вчасно
реформувати і трансформувати системи власних
політичних комунікацій через раціональний вихід з
чергової кризи, відповідно до логіки П. Сорокіна,
вимушене буде знову розраховуватися посиленням
деградаційних тенденцій у суспільній життєдіяльності,
духовним і матеріальним занепадом, а може й загибеллю [1, c.
471]. М. Кармазіна, наприклад, відмічає, що політичні кризи
можуть завершитись як їхнім подоланням, так і гострим
політичним конфліктом між окремими політичними
суб’єктами у формі перевороту, революції, громадянської
війни тощо [8, c. 374]. У випадку революції або
громадянського протиборства П. Сорокін передбачав ще
й можливість окупації [1, c. 453].
Спираючись на вказані теоретичні засади можна
виокремити три основні ознаки поведінки населення та
влади. Це, по-перше, – масовість. По-друге, – це швидкість
та різкість розгортання подій, з одного боку, і неадекватна
повільність (загальмованість) реакції управлінських
структур, з другого боку. І, по-третє, – це ментальна
специфічність сприйняття, оцінки та самооцінки суб’єктів і
об’єктів кризового явища.
27

Так виникає «кризова комунікаційна мутація», що
охоплює великі аудиторії соціального агрегату (наприклад,
слухняність влади, повага до комунальної та державної
власності, виконання звичайної роботи тощо). У багатьох
індивідів деформуються комунікаційні акти щодо сталих і
звичних раніше стосунків і форм спілкування (сімейних,
ділових, офісних тощо) і виникають нові гострі реакції на
них, а також на всі кроки та дії як влади, так й інших
елементів соціуму. Також стрімко змінюється тип
поведінки: деякі громадяни, що раніше й не мислили про
спротив владі, починають агресивно діяти – нападати на
представників чи охоронців влади, втрачаючи навіть
рефлекс самозбереження. Мирна й доброзичлива людина в
цій ситуації може перетворитися на жорстокого вбивцю [1,
c. 77]. Окрім того, виникають швидкі циркуляції соціальнополітичних комунікацій, що ведуть до відповідних
соціальних перегрупувань, різких коливань у структурі
соціуму, які генерують протестні настрої та формують
протестні угруповання різного ґатунку (політичного,
анархічного, кримінального та іншого забарвлення). Отже,
виникають нові види деформацій комунікації, які
загострюють протиборство державних і протестних систем.
Змінність впливає на внутрішні комунікації управлінських
структур, деформує адекватність їх реакцій на виклики та
загрози стійкості державної системи.
До іншої специфічної групи, що характеризує
кризову ситуацію як гібридну, належить рівень зовнішніх
впливів і роль засобів масової інформації та комунікації.
Якщо
такого
роду
комунікативні
структури
перетворюються на рупори й інструменти відвертої
інформаційної війни, то загострення політичних і
соціально-економічних суперечностей може перетворити
кризову ситуацію в революційну, а інформаційну війну в
справжню громадянську або етнічно-релігійну війну. Тобто
привести країну на межу соціальної катастрофи.
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Нехтування центральною владою цими ознаками
комунікаційних деформацій на всіх етапах їх розвитку
може призвести до переростання політичного конфлікту як
об’єктивного процесу зіткнення політичних акторів у
кризову ситуацію [9, c. 241]. У свою чергу, прагнення
реалізувати власні ціннісні орієнтири та інтереси різних
угруповань, кланів, прошарків і верств населення через
загальні деформації комунікацій стають все виразнішими і
цілеспрямованішими. Згодом кумулятивність нових
комунікативних моделей перетворюється на протестну
систему, лідери якої формують відповідну нову контреліту
суспільства, що протистоїть як тогочасній владі, так і
формальній опозиції. При активній та інтенсивній
підтримці ззовні (від гравців іноземних держав) і з боку
приватних мас-медіа контреліта, що спирається на
протестні політичні комунікації, набирає достатньої
соціально-політичної сили й ваги, щоб вступити в боротьбу
за досягнення своїх владних інтересів чи за перерозподіл
місць в органах державної влади, за зміну власного
соціального статусу в суспільстві та за інші уявні блага.
За історичною аналогією вихід з кризи може бути
реалізований трьома шляхами: або жорсткою і
послідовною реакцією центральної влади для встановлення
минулого статус-кво; або через компроміс і перерозподіл
влади з контрелітами чи опозицією; або через передачу
власних суверенних повноважень іншим, серед них і
зовнішнім гравцям (у різних сферах господарства,
економіки, науки, освіти, оборони тощо). Якщо такий вибір
не зробити цілеспрямовано й послідовно еволюційним
шляхом, то він буде впроваджений через насилля
революційними чи контрреволюційними засобами або
нав’язаний ззовні через хаос.
Науковою основою для розробки реальної стратегії
та плану подолання кризових ситуацій може стати
методологія змін, що є складником теорії соціально29

культурної динаміки П. Сорокіна, яку він розробив ще в
першій половині XX століття (1937–1942). П. Сорокін
розглядав соціокультурні процеси з позицій їх аналізу та
управління ними. Він наполягав на використанні терміна
«зміни» (change) і свідомо при змозі нехтував такими
поняттями, як еволюція, революція, прогрес тощо, хоча сам
був автором видатної праці «Соціологія революції»,
виданої ще 1922 року.
Повне
російськомовне
видання
його
фундаментальної праці «Соціальна й культурна динаміка.
Дослідження змін у великих системах мистецтва, істини,
етики, права та суспільних відносин» з’явилося тільки 2000
року [2]. Ця робота складається з дев’яти частин, у семи з
яких автор звертає особливу увагу на так звані
«флуктуації», під якими він розуміє коливання в розвитку
соціумів. При цьому П. Сорокін послідовно приділяв увагу
флуктуаціям у різних сферах життєдіяльності людства,
зокрема, окремо у сферах науки, етики, права, управління,
соціальних відносин; а також у військово-політичних,
міжнародних і внутрішніх конфліктах.
Остання дев’ята частина його праці присвячена
питанням: чому і як відбуваються соціальні, економічні,
політичні та соціокультурні зміни та як вони призводять до
криз, наступних за ними поступових «катарсисів»
(усвідомлення та каяття) і відродження. Для сучасного
етапу розвитку важливим є те, що П. Сорокін з
притаманним йому розмахом і ретельністю вивчав усі
відомі до нього кризи, що мали місце в історії людства, і
встановив відповідні закономірності, критерії, оцінки та
параметри їх проходження. Це дозволяє використати
вказаний наробок при розробленні та впровадженні
конкретних сучасних механізмів державного управління в
умовах суттєвого впливу на державні системи, на людство
в цілому наслідків інформаційно-технологічної революції
та послідовних хвиль різних кризових явищ (від
30

екологічних до фінансових, політичних, економічних
тощо).
Невдачі та тяжкі наслідки від застосування відомих
маніпулятивних
соціально-політичних
технологій
(кольорові революції, так звані «весни народів» тощо), які
призвели до тривалих військових конфліктів у Сирії,
Ємені, Україні та глибоких економічних криз в Аргентині,
Венесуелі, Бразилії й інших країнах, примусили знайти
нові методи впливу на політику країн-об’єктів зовнішнього
втручання з боку країн-суб’єктів управління. Це втілилось
у застосування нових гібридних технологій швидкого
реагування, щодо яких можливі теж тільки швидкі чи ще
більш швидкі контрзаходи адекватних змін. При цьому ідеї
глобального домінування залишаються дієвими і
продовжують загострювати міжнародне та глобальне
протистояння не тільки головних гравців світової арени:
США, Росії, ЄС і Китаю, а й багатьох інших країн,
створюючи
перманентно
нові
тимчасові,
часом
парадоксальні, союзи, коаліції чи об’єднання партнерів за
конкретними інтересами. З. Бжезінський у своїх прогнозах
на початку XXI століття, правильно визначивши основні
вектори світового розвитку, одночасно помилився в темпах
і термінах зростання воєнно-політичної могутності Китаю і
Росії та їх глобальних амбіцій [10, с. 8]. Тому його
послідовники й апологети шукають нові технології впливу
на світову спільноту для збереження «глобального
лідерства». У сучасних умовах навряд чи можливе
переростання суперечностей між цими державами та
об’єднаннями в пряме воєнне зіткнення. Китай і Росія ще
дуже залежні від західних інвестицій і технологій, а Захід –
від їх ресурсів. Ніхто не хоче суперризику втрати цих
взаємно необхідних благ [11, с. 596]. Тому компромісне
порозуміння між ними незворотне, але поки що ці країни
вичікують якихось кардинальних змін в економічному
стані суперників, у структурі їх правлячих еліт; послаблень
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позицій найбільш радикальних з них чи трансформації
стратегічних інтересів.
Основну увагу при використанні вищеназваної або
інших теорій змін при розробці новітніх методологій
державного управління в умовах гібридних воєн і криз
треба звернути на засоби і методи гальмування і
прискорення процесів розвитку, на заміни та оновлення
різних елементів технологій управління ними, насамперед
у
соціальній
сфері.
Це
дозволить
з’ясувати
результативність дій механізмів управління та їх наслідків
на соціокультурні системи суспільства, які можуть
перетворюватись у бік деструктивних і регресивних
напрямків і навіть призводити до суцільної деградації
соціуму. Відчуття, аналіз і своєчасна профілактика
негативного розвитку мають спиратися на визначення та
визнання критеріїв, які б свідчили про рівень і глибину
впливу криз на динаміку розвитку соціуму.
Відповідні органи державної влади, управлінські
структури різного рівня повинні вчасно реагувати на зміни
(коливання, флуктуації) через механізми зворотного
зв’язку та осцилятори (порівняльні системи коливань), що
задають, корегують і відновлюють нормальний рух
соціальних і політичних трансформацій у стратегічно
встановленому напрямку. Такими осциляторами можуть
бути
науково-методологічні
розробки
на
основі
прогнозного моделювання характеру і спрямованості дій на
зміни внутрішнього і зовнішнього векторів розвитку, які
зберігають
і
посилюють
визначену
стратегічну
цілеспрямованість руху держави.
Висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок з цього напрямку. Нейтралізацію
наслідків соціально-політичної кризи в країні, передусім
принесеної ззовні, треба починати з чітких і швидких змін
в органах управління центрального державного, а згодом і
регіональних апаратів, спираючись при цьому на рішучу
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підтримку таких дій консолідованою частиною дійсно
патріотичних сил національного соціуму. Це можна
здійснити за умов розуміння масами конкретних цілей
економічного
розвитку,
соціальних
відносин
і
цивілізаційних орієнтирів на основі внутрішніх цінностей
та інтересів нації.
Радикальне подолання системної кризи світової
цивілізації повинно починатися з управлінських структур
міжнародного, континентального і державного рівнів на
основі принципової зміни основної парадигми розвитку
людської спільноти на планеті Земля. Це можливо тільки з
урахуванням концептуальних засад і умов поступової
свідомої та концесуальної розбудови узгоджених та
збалансованих через компроміс інтересів основ нового
світового порядку, що будуть закріплені міжнародними
угодами реформованої Ради Безпеки ООН. Перші заяви та
пропозиції деяких лідерів Великої двадцятки, зокрема,
остання заява канцлера ФРГ А. Меркель у січні 2019 року в
Давосі, рекомендації провідних науковців і практиків
міжнародного права вже зроблені. Залишилося чекати
переходу від наявності певного кількісного складу
«людини розумної» в елітних колах управління до набуття
«сфери розуму світової цивілізації в синтезі з біосферою»,
тобто – до практичної ноосфери за теорією нашого
видатного вченого-енциклопедиста В. Вернадського.
Подальші наукові розвідки та дослідження повинні
бути сконцентровані на технологічних і методологічних
проблемах розбудови принципів і засобів поступового та
поетапного переходу від неоліберально-споживацької
моделі до соціальної моделі розвитку. Це можливо тільки
за умов загальноприйнятої та визнаної нової міжнародної
правової парадигми, яка на першому етапі може бути
схарактеризована
як
ощадливо-зберігаюча
щодо
людського, інфраструктурного і ресурсного потенціалу
Землі. Дослідження політичного складника цього
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складного процесу є першочерговим завданням наукових,
методологічних і практичних розробок.
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Kislov D.V. Campaign for a new world order and hybrid
crisis. The article discusses the introduction of new forms and
types of crisis phenomena on the current intensification
background of the economic and political-psychological
contention for a new world order alongside of frequent and
permanent information and hybrid wars. The recent crises
analysis allows to draw a conclusion on their hybrid nature
and the possibility of researching them on the basis of recent
scientific works by the prominent Russian-American sociologist
P. Sorokin on social dynamics and his "theory of change".
For practical perception, the problematics is considered
on the example of the introduction of countries into local crises
that have occurred in from Indonesia, Turkey, Japan, South
Korea, Brazil, Argentina, Russia. For another thing, the article
focuses on the historical analogy of the crisis way out that can
be realized only in three ways: dictatorship (including
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moderate); management delegation. If the choice is not made
deliberately and consistently in an evolutionary way, it will be
implemented by means of violence through revolutionary or
counter-revolutionary means or imposed from the outside
through chaos.
The key conclusion can be reduced to the idea that the
radical overcoming of the world civilization systemic crisis
must begin with the administrative structures of the
international, continental and state levels, based on a main
paradigm fundamental change of the human community
development and the development of a new inter-public
agreement.
Keywords: state administration, hybrid crises, hybrid
customs, social networks, communes, crises, crisis, new order,
transitology.
Кислов Д.В. Борьба за новый мировой порядок и
гибридные кризисы. В статье рассматривается
возникновение новых форм и типов кризисных явлений на
почве современного обострения экономической и
политико-психологической борьбы за новый мировой
порядок на фоне постоянно-перманентного ведения
информационных и гибридных войн. Анализ кризисов
последнего времени позволяет сделать вывод об их
гибридном характере, о возможности их исследования на
основе последних прижизненных научных работ
выдающегося российско-американского социолога П.
Сорокина по социальной динамике человечества и «теории
изменений».
Ключевые слова: гибридные войны, гибридный
кризис,
государственное
управление,
изменения,
коммуникации, кризис, кризисные явления, новый мировой
порядок, транзитология.
37

УДК: 327.71
ББК 64.4(0),633
С-89

Судак І.І., м. Київ

ОБОРОННА ПОЛІТИКА КАНАДИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ
МОДЕРНІЗАЦІЇ
У статті розглянуто політику Канади у сфері
безпеки та оборони. Зростаючі інформаційні загрози та
глобальний тероризм виходять за межі національних
кордонів. Ці тенденції підривають традиційну безпеку, яка
колись визначалася кордонами Канади. Захист Канади та
її інтересів нині не лише вимагає міцної внутрішньої
оборони, але і її активної участі в з’ясуванні питань
світової безпеки.
Визнаючи цю динаміку, оборонна політика Канади
представляє нове стратегічне бачення оборони: сила,
безпека, зацікавленість. У дослідженні проаналізовано
«Нову оборонну політику» Канади 2017 року, що
ґрунтується на ретельній оцінці глобального середовища
безпеки, про що свідчить зміна балансу сил, зміна
характеру конфліктів і швидка еволюція технологій.
Канада докладає істотних зусиль у напрямку модернізації
власних збройних сил, на які будуть покладені нові завдання
оборонної політики.
Увага зосереджується на основних двосторонніх
оборонних домовленостях та угодах Канади та США, які
мають привілейовані відносини в НАТО як два
неєвропейські члени Альянсу. Визначено подальші
перспективи утвердження Канади як ключового
міжнародного актора, зацікавленого в мирному
розв’язанні конфліктів.
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Ключові слова: Канада, США, НАТО, NORAD,
оборонна політика Канади, оборонна стратегія, світова
безпека, стратегічне партнерство.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими та практичними
завданнями. «Нова оборонна політика» Канади 2017 року,
що була опублікована на основі «Огляду оборонної
політики 2016» (Defence Policy Review), виданого
Міністерством оборони Канади влітку 2016 р.,
ґрунтувалася на ретельній оцінці глобального середовища
безпеки, про що свідчить зміна балансу сил, зміна
характеру конфліктів та швидка еволюція технологій [18].
Зростаючі інформаційні загрози та глобальний тероризм
виходять за межі національних кордонів. Ці тенденції
підривають традиційну безпеку, яка колись визначалася
кордонами Канади.
Отже, захист Канади та її інтересів нині не лише
вимагає міцної внутрішньої оборони, але і її активної
участі в з’ясуванні питань світової безпеки. Зміна
стратегічного балансу, прискорення скорочення витрат на
оборону з боку США викликає переосмислення канадських
інтересів та способів захистити їх.
Визнаючи цю динаміку, оборонна політика Канади
представляє нове стратегічне бачення оборони: сила,
безпека, зацікавленість. Це бачення, у якому Канада:
«сильна вдома», суверенітет добре захищений канадськими
збройними силами, також готовий допомагати в часи
стихійних лих, інших надзвичайних ситуацій, пошуку та
порятунку; безпека в Північній Америці, що активно
відновлює оборонне партнерство в NORAD (North
American Aerospace Defense Command; Командування
повітряно-космічної оборони Північної Америки –
об’єднана система аерокосмічної оборони США і Канади),
та США [18].
39

Сполучені Штати є найважливішим союзником та
оборонним партнером Канади. Оборона та питання безпеки
між країнами є давніми, добре вкоріненими та дуже
успішними. Близькість оборонного партнерства Канади та
США забезпечує обом країнам більшу безпеку, ніж це
можна досягти поодинці.
Канада та США також мають привілейовані
відносини в НАТО як два неєвропейські члени Альянсу.
Канада та США мають взаємну прихильність Альянсу
НАТО як наріжний камінь трансатлантичних відносин у
сфері безпеки й оборони. Обидві країни докладають зусиль
для забезпечення того, щоб НАТО залишалась активною і
залучалась до сучасних, гнучких і жвавих можливостей,
необхідних для захисту населення і територій своїх членів і
розв’язання проблем XXI століття. Канада та США
поділяють спільні погляди на низку питань НАТО і
найбільш прихильні до ідеї трансформації НАТО для
відповідності цілей Альянсу у сфері оборони, посилюючи
роль Альянсу як політико-військового центру для
військових операцій і належного фінансування спільних
ресурсів НАТО [21].
Аналіз останніх досліджень і публікацій на цю
тему засвідчує зацікавленість аналітиків і дослідників у
питаннях, пов’язаних із основними напрямками у
канадських пріоритетах оборони, оскільки у стратегічних
інтересах Канади залишатися надійним партнером у
захисті Північної Америки та постійно виконувати свої
зобов’язання перед Організацією Північноатлантичного
договору (НАТО). Зокрема, ці та низку інших питань
досліджували Армстронг П., Бревстер М., Фергюсон Я.,
Хансен К., Кліфорд К., МакДональд А., Макнамара Д.,
Моенс А., Шапіро А., Тейлор Б., Райт Т. [1, 3, 7, 9, 10, 11,
12, 17, 19, 21].
Формулювання мети статті. Основна мета статті
полягає в дослідженні політики Канади у сфері безпеки та
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оборони; проаналізовано «Нову оборонну політику»
Канади 2017 року; зосереджується увага на основних
двосторонніх оборонних домовленостях та угодах Канади
та США, які мають привілейовані відносини в НАТО як
два неєвропейські члени Альянсу.
Виклад основного матеріалу дослідження з
повним
обґрунтуванням
отриманих
наукових
результатів. Міжнародна ситуація перебуває під
величезним тиском, і в нинішній сфері безпеки виникають
різноманітні загрози, які виходять за національні кордони.
У контексті складного і непередбачуваного середовища
безпеки канадська оборонна політика надає сміливе нове
бачення та підхід до захисту Канади та сприянню миру у
світі, пропонує чіткий напрям у канадських пріоритетах
оборони протягом 20-річного терміну, основою якого є
сила, безпека та зацікавленість. Це збільшує розмір
канадських збройних сил, підтверджує бездоганну
прихильність Канади до своїх давніх альянсів та
партнерств і надає нові життєво необхідні інвестиції, щоб
канадські військові мали сучасне оснащення, необхідні їм
для досягнення успіху, і для безпечного повернення
додому після операцій. Ця політика показує піклування про
членів збройних сил Канади та їх сім’ї, починаючи відтоді,
коли військові вступають до Канадських збройних сил,
триває впродовж їх кар’єри і поширюються до закінчення
військової кар’єри [4].
Підтвердженням цього є податкова допомога для
розгорнутих міжнародних операцій, під час яких усі
війська будуть звільнені від сплати федерального податку
на прибуток з їхньої зарплати до рівня полковникалейтенанта. Це на додаток до надбавок, призначених для
компенсації труднощів і ризику. Канадські збройні сили
передбачають збільшити частку жінок у військовій сфері
до 1% за рік, щоб перейти від нинішніх 15% до 25% до
2026 року [18].
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Оборонна політика Канади включає довгострокові
інвестиції, спрямовані на поліпшення можливостей і
потужностей Канадських збройних сил. Для задоволення
оборонних потреб Канади як на власній території, так і за
кордоном, уряд збільшить річні витрати на оборону
протягом наступних 10 років від 17,1 в 2016–2017 роках до
246 млрд. доларів у 2026–2027 роках за методом
нарахування. Це означає збільшення щорічних витрат на
оборону на касовій основі від 18,9 2016–2017 роках до 32,7
млрд. доларів у 2026–2027 роках [18].
Цей рівень фінансування є доступним і досяжним,
підтвердженим фактичним аналізом потреб Канади в галузі
оборони та ресурсів, необхідних для їх ефективного
здійснення впродовж 20-річного періоду.
Довгострокові інвестиції щодо фінансування, які є
основою цієї політики, забезпечать Канадські збройні сили
такими розмірами військових сил та обладнанням, які
необхідні для досягнення досконалості в повному спектрі
військових операцій, від надання гуманітарної допомоги та
допомоги під час стихійних лих до миротворчих операцій і
ведення бойових дій.
Фінансування
буде
надане
Королівським
канадським військово-морським флотом (ККВМФ), щоб
придбати повний комплект 15 канадських сухопутних
бойових кораблів, необхідних для заміни діючих фрегатів.
Канадська армія буде рекапіталізувати більшу частину
своїх боєздатних засобів наземного виробництва та
застарілих автопарків, а також модернізувати свої системи
управління та командування. Крім того, розширить
можливості легких сил, що дозволить їм бути гнучкішими
та ефективнішими у таких складних оперативних подіях,
як операції з підтримання миру. Регулярна сила
збільшиться на 3500 (до 71 500) військовослужбовців. Це
зростання дозволить започаткувати необхідні інвестиції в
таких важливих галузях, як космічна й кібернетична,
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розвідка й націлювання, а головне – підтримка здоров’я та
добробуту
військового
персоналу.
Ці
інвестиції
забезпечать необхідну гнучкість, що дозволить Канадським
збройним силам працювати в межах усього спектру
операцій і використовувати нові технології, щоб
підтримувати сумісність Канадських збройних сил з
союзниками та операційну перевагу перед потенційними
противниками [8].
Уряд
Канади
буде
підтримувати
та
використовувати Канадські збройні сили для захисту
інтересів Канади, сприяння безпечнішому та мирному
світу, враховуючи виклики та можливості, які існують.
Беручи до уваги загальні вимоги з оборони та
безпеки, у стратегічних інтересах Канади залишатися
надійним партнером у захисті Північної Америки та
постійно виконувати свої зобов’язання перед Організацією
Північноатлантичного договору (НАТО). Як союзникиоднодумці та близькі оперативні партнери Канада та США
регулярно зустрічаються на рівні міністрів, на
двосторонніх і багатосторонніх форумах, таких, як Альянс
НАТО, а також на рівнях начальників штабу оборони та
вищих
посадовців
оборонних
відомств.
Країни
підтримують широкомасштабні, динамічні та взаємовигідні
оборонні відносини, від спільних тренувань до обміну
персоналом, дискусій щодо стратегічної політики та
оперативної співпраці [14].
Як зазначено в «Першій стратегії оборони Канади»
(Canada First Defence Strategy, CFDS), яка була
оприлюднена 19 червня 2008 року за часів прем’єрміністра Стівена Харпера, Канадські збройні сили як
сильний і надійний партнер з оборони готові вести
континентальні операції, серед них Північноамериканське
командування з аерокосмічної оборони (NORAD);
проводити навчання та бойову підготовку; залишатися
функціонально сумісними з американськими військовими і
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реагувати на кризові ситуації як на батьківщині, так і за
кордоном,
завдяки
наданню
допомоги
місцевим
громадським органам при потребі [14].
Основними двосторонніми оборонними форумами,
домовленостями та угодами із США є:
Постійна спільна рада з питань оборони (PJBD) –
створена 1940 року для обговорення та консультування з
питань оборонної політики, пов’язаних з континентальною
обороною та безпекою. Починаючи з 2001 року, членство в
Раді було розширено, включивши представників
Суспільної безпеки Канади та Міністерства національної
безпеки США. Канадські та американські співголови
повідомляють про дворічні обговорення безпосередньо
прем’єр-міністра Канади та президента Сполучених Штатів
[12].
Комітет з військового співробітництва – заснований
1946 року, збирається двічі на рік, адже є першочерговим
стратегічним зв’язком між спільними військовими штатами
Канади та США.
Північноамериканське
командування
з
аерокосмічної оборони (NORAD) – це двостороннє
військове командування, створене 1958 року з
повноваженнями контролювати і захищати повітряний
простір Північної Америки, яке залишається наріжним
каменем оборонних відносин Канади та США. Це
унікальний приклад глибокої співпраці Канади та США у
справі спільної оборони континенту. Традиційно заступник
командувача NORAD був старшим офіцером Канадських
збройних сил [15].
З моменту заснування NORAD Канада допомагала
підтримувати Північну систему раннього попередження,
систему з 11 радарів великої дальності та 36 радарів малої
дальності, розташованій на всьому арктичному узбережжі
Північної Америки. У поєднанні з радарними системами
NORAD, система створює радарно-охоронну зону
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довжиною 4800 км і шириною 320 км. Вона простягається
від Аляски через Канаду до Гренландії і дозволяє NORAD
виявляти будь-яку повітряно-десантну загрозу, що
наближається [16].
Об’єднаний план оборони (CDP) – координує
військові сили обох країн в одному послідовному
двосторонньому плані оборонного захисту. Програма
потрійного командування для посилення оборонного
співробітництва між Канадою та США, якщо уряди
потребуватимуть допомоги один одного, підписана у
вересні 2009 року. Вона окреслює порядок координації та
співпраці NORAD, Північного командування США
(USNORTHCOM) та Канадського командування спільних
операцій (CJOC). Цей план значною мірою оновлює та
формалізує існуючі механізми, беручи до уваги нову
архітектуру безпеки, уведену в дію 11 вересня 2001 року
[4].
Ще наприкінці 2007 року начальник штабу оборони
та його американський колега – голова Об’єднаного
комітету начальників штабу ініціювали дослідження з
метою вивчення майбутніх ролей, місій і відносин для
CJOC,
NORAD
та
USNORTHCOM,
колективно
відповідальних за захист Північної Америки. Тристороннє
дослідження складається з трьох основних документів:
«Тристоронній договір», підписаний командувачами
у вересні 2009 року, описує, як три команди – CJOC,
NORAD і USNORTHCOM – будуть працювати та
взаємодіяти, окреслює фундаментальні відносини та
наголошує на керівних обов’язках щодо взаємної
підтримки і співпраці. Цей договір виявив шістнадцять
спеціальних пунктів дій, більшість з яких завершились.
Вони спрямовані на поліпшення співпраці, ефективності й
оперативної сумісності трьох команд [13].
«Тристороннє бачення», підписане у березні 2010
року, дало стратегічну точку зору про те, як три організації
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повинні співпрацювати та взаємодіяти для досягнення
поставлених завдань, і визначило п’ять стратегічних цілей.
Ці цілі полягали в посиленні колективної здатності
виявляти, стримувати, захищати та знищувати загрози цим
країнам; посиленні єдності зусиль із відповідними
партнерами щодо завдань; розвитку культури постійної
співпраці та взаємодії в плануванні, виконанні, навчанні,
управлінні інформацією та нововведеннями; посиленні
розвідки, а також обміну та об’єднання інформації для
забезпечення виконання місії; у зміцненні колективної
спроможності забезпечувати належну, своєчасну й
ефективну підтримку громадської влади за потреби [13].
Третім ключовим документом є «Тристороння
стратегія», яку підписали в грудні 2010 року. Стратегія
визначає низку спільних завдань, спрямованих на
зміцнення робочих відносин з партнерами з питань
оборони та безпеки, включаючи такі аспекти, як
поліпшення спроможності надавати таємну інформацію;
завершення огляду плану цивільної допомоги; обмін
практиками; поліпшення загальної ситуаційної обізнаності
в п’яти зонах, у яких діє військовий (земля, море, повітря,
космос, кіберпростір) [13].
У лютому 2008 року обидві країни підписали
Канадсько-американський план цивільної допомоги (CAP),
двосторонній документ, який полегшує пересування
військових членів з однієї країни для підтримки збройних
сил іншої країни в разі надзвичайної ситуації, якщо
державні органи узгодили відповідний дозвіл. Військові
сили однієї держави можуть бути надані на прохання іншої
держави, що дозволяє швидке розгортання військового
штату й техніки для реагування на такі руйнівні події, як
повені, лісові пожежі, урагани, землетруси та наслідки
терористичного нападу, для того, щоб урятувати життя,
запобігти людським стражданням і пом’якшити завдану
шкоду майну [8].
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Канадсько-американський план цивільної допомоги
визнає громадську безпеку Канади та Міністерство
внутрішньої безпеки США як відповідні провідні
федеральні відомства для готовності до надзвичайних
ситуацій у кожній країні. Оновлений у січні 2012 року,
план був успішно використаний уперше у вересні 2008
року під час урагану Густава, коли Канада надала літак CC177 «Globemaster III», щоб допомогти евакуйувати
пацієнтів з півдня США, а також два літаки CC-130
«Hercules» для гуманітарної допомоги [12].
Унікальні військові відносини Канади та США
можна визначити як партнерство в захисті Північної
Америки та глобальної безпеки. У будь-який час, понад
700 членів Канадських збройних сил служать США.
Приблизно половина з них беруть участь у місії NORAD, а
решта – як офіцерів зв’язку та обміну, або як студенти, що
здійснюють військову чи цивільну освіту після
аспірантури.
Крім
того,
понад
100
штатних
військовослужбовців збройних сил США беруть участь в
обмінних позиціях із Канадських збройних сил у Канаді
[13].
У канадському посольстві у Вашингтоні, Канадські
збройні сили підтримує Канадський штаб співробітництва
з питань оборони, польовий підрозділ заступника
начальника штабу оборони. Старший канадський аташе з
питань оборони, генерал-майор (або контр-адмірал),
начальник канадської делегації в Міжамериканській
оборонній раді, а також аташе з захисту повітряного,
морського і сухопутного середовищ Канадських збройних
сил надають військову пораду та належну підтримку і
допомогу послу Канади. Підтримуючи унікальне оборонне
партнерство Канади та США, аташе з питань оборони
підтримує зв’язок безпосередньо із Пентагоном та іншими
американськими колегами, з’єднуючи Департамент
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національної оборони Канади з міністерством оборони
США [14].
Для досягнення успіху в непередбачуваному та
складному захисті навколишнього середовища, канадська
оборона буде: активно долоти загрози стабільності в
країні; робити ставку на гнучких, добре освічених,
різнобічних, готових до бойових дій військових; розвивати
операційне середовище для кращого прогнозування та
реагування на кризи; діяти відповідально, як рівноважний
партнер NORAD, NATO та Five-Eyes (розвідувальний
альянс,
до
якого
входять: Австралія, Канада, Нова
Зеландія, США, Велика Британія); працювати
зі
Сполученими Штатами для забезпечення модернізування
NORAD, щоб задовольнити існуючі та майбутні виклики;
збалансовувати традиційні відносини з необхідністю
залучення нових сил; розширювати можливості, щоб іти в
ногу із союзниками та мати перевагу над потенційними
противниками; долати загрозу, яка виникла внаслідок
тероризму та дій насильницьких екстремістських
організацій, серед іншого некерованих територіях;
підвищувати її здатність реагувати на все серйозніші
стихійні лиха як на власній території, так і за кордоном;
підвищувати присутність в Арктиці протягом тривалого
періоду та співпрацювати з партнерами з Африки [14].
Щоб реалізувати нове бачення оборонної політики,
Канада також використовуватиме новий підхід до оборони,
який буде оцінювати здатність передбачати нові виклики,
адаптуватися до мінливих обставин і діяти із зразковими
потужностями
і
професіоналізмом,
одночасно
підтримуючи мир та безпеку в усьому світі.
Запобігання нових небезпек і викликів є основою
безпеки Канади. Команда оборони поліпшить свою
здатність своєчасно надавати інформацію людям, які
ухвалюють рішення, дозволяючи уряду виявляти та
розуміти нові події та кризи, відповідати належно та
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мінімізувати руйнівні наслідки тривалих конфліктів [18].
Глобальний супутниковий зв’язок, зокрема в
Арктиці. Канадські збройні сили отримають літаки
наступного покоління
спостереження,
дистанційно
пілотовані системи («безпілотники») та космічні засоби
спостереження, щоб значно розширити можливості
Спільної розвідки, нагляду та розвідувальної здатність. Ці
нові платформи будуть інтегровані із існуючими активами
в мережеві, спільні системи, які впровадять потоки
інформації в режимі реального часу, що є дуже важливим
для операційного успіху [11].
Адаптація до швидких темпів зміни сучасного
середовища безпеки життя є основою для успішного
функціонування. Новий підхід Канади до оборони
використовує нові технології та методи, а також змінює
методи керування та дислокації.
Підвищення
рівня
спеціальних
знань
і
спроможності військової розвідки. Ці цільові інвестиції в
обладнання
будуть
супроводжуватися
значними
інвестиціями в розвиток експертів з питань військової
розвідки, які збирають, аналізують і поширюють
інформацію. 102,5 млн дол. США – інвестиції в розвиток
зовнішніх експертів [18].
Щоб краще зрозуміти корінні та динамічні
причини конфліктів, включаючи соціальні та економічні
чинники, і складні геополітичні події, команда оборони
також почне задіювати партнерські відносини із
зовнішніми експертами, щоб скористатися великим
досвідом канадців. Це включатиме нову підтримку та
фінансування стипендіальних програм для студентів та
аспірантів, зацікавлених у захисті та безпеці, а також
залучення студентів до заходів, що сприяють діалогу в
оборонній спільноті.
Розширені можливості в космосі та кіберпросторі. Канада буде поліпшувати свою космічну галузь і
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вживатиме заходів, щоб захистити ці важливі активи від
суперечливих загроз, одночасно сприяючи мирному
використанню космічного простору; мати стійкішу
позицію в кіберсфері, посилюючи оборону та проводячи
активні кібероперації проти потенційних противників у
контексті урядових військових місій. Кібернетичні операції
будуть проведені відповідно до всіх чинних внутрішніх
законодавств та міжнародного права [19].
Флот дистанційно пілотованих систем. Канадські
збройні сили також інвестують у широкий спектр нових
можливостей для Королівського військово-морського
флоту Канади (Royal Canadian Navy, RCN), Сухопутних
військ Канади (Canadian Army, CA) та Королівських
повітряних сил Канади (Royal Canadian Air Force, RCAF).
Це включатиме дистанційно пілотовані повітряні системи.
Основні можливості RCN, CA та RCAF будуть
використовуватися на повністю сучасному, надійному
рівні, з планом поновлення закупівель з підтримкою
стабільного, послідовного та прозорого фінансування. Це
забезпечить безпеку Канади, а канадські моряки, солдати,
пілоти будуть належно забезпечені і підтримані – як під
час їх служби, так і після переходу на поствійськове життя
[19].
Для просування тривалої культури інновацій
планується запустити нову програму «Інновації для
підвищення ефективності та безпеки» для створення
кластерів
оборонних
інноваторів,
які
проводять
найсучасніші дослідження та розробки в галузях, критично
важливих для майбутніх потреб у сфері оборони. Команда
оборони сприятиме конкурентному середовищу та викличе
новаторів для розробки рішень щодо нових проблем, що
дозволить новаторам приймати виклики та знаходити
розв’язки проблем з їх власних ініціатив та усуне штучні
обмеження, які заважатимуть творчій діяльності. Нові ідеї
будуть підтримуватися за рахунок інвестицій у
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дослідження та гнучкі закупівлі. Це дозволить уряду
працювати в партнерстві із галуззю для розробки та
випробувань нових продуктів, щоб відповідати зростаючим
потребам, водночас фірми завжди готові та відкриті для
нових можливостей експорту на світовому ринку [19].
Ця політика дозволяє Резервній силі досягти
повноцінної роботи за допомогою служби неповного
робочого дня. Розмір резервної сили збільшиться на 1,5
тис. – до 30 000. Резервна сила отримає нові оперативні
функції і буде надалі інтегруватись у загальну силу.
Канадські збройні сили також створять гнучкішу модель,
яка підтримує перехід між повної та неповної зайнятості,
що відповідає потребам рядових членів та установи. 313
мільйонів доларів протягом п’яти років на програму
«Інновації для підвищення ефективності та безпеки»
планують витратити США [9].
Уряд вносить фундаментальні зміни в галузь
оборони, щоб поліпшити систему управління та зменшити
викиди парникових газів. До 2020 року Канада інвестує 225
мільйонів доларів у декілька інфраструктурних проектів,
спрямованих на зменшення викидів вуглецю, включаючи
знищення застарілих будівель з обмеженою операційною
вартістю. Департамент національної оборони також
переорієнтує частину невійськового флоту на гібридний та
електроенергетичний сектор до 2020 року [10].
Команда
оборони
представить
реформи,
спрямовані на вдосконалення процесу закупівель. Ці
реформи скоротять час схвалення відомства на 50
відсотків, збільшать кількість замовників, що дозволить
керувати внутрішньо близько 80% контрактами на
постачання, вирівнювати інновації в канадській оборонній
промисловості до потреб у сфері оборонних закупівель,
підвищити прозорість у галузі та канадської спільноти, а
також посилити закупівельну робочу силу [10].
У будь-який момент уряд Канади може закликати
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Канадські збройні сили брати участь у місіях із захисту
Канади та канадців з підтримання міжнародного миру і
стабільності. Ця політика гарантує, що Канадські збройні
сили будуть готові виявляти, стримувати та захищати
Канаду від загроз або нападів; виявляти, стримувати та
захищати від загроз або нападів Північну Америку в
партнерстві зі Сполученими Штатами, зокрема через
НОРАД; керувати / або надавати свої війська, спрямовані
на підтримку НАТО та коаліції, спрямовані на стримування
та боротьбу проти противників, включаючи терористів, для
підтримки глобальної стабільності; керувати / або надавати
свої війська для міжнародних миротворчих операцій і
стабілізаційних місій з Організацією Об’єднаних Націй,
НАТО та іншими багатосторонніми партнерами; займатися
створенням потенціалу для підтримки безпеки інших країн
і їхньої здатності сприяти безпеці за кордоном; надання
допомоги цивільній владі та правоохоронним органам,
включаючи боротьбу з тероризмом, для підтримки
національної безпеки та безпеки канадців за кордоном;
надавати допомогу цивільній владі та неурядовим
партнерам у реагуванні на внутрішні та міжнародні
катастрофи або виклики; проводити пошукові та
рятувальні операції [17].
Ця політика гарантує, що Канадські збройні сили
будуть готові одночасно: захищати Канаду, зокрема
одночасно реагувати на численні надзвичайні ситуації в
країні для підтримки цивільної влади; виконувати свої
зобов’язання з НОРАД, з новими можливостями в деяких
галузях; взяти зобов’язання перед країнами-членами НАТО
відповідно до статті 5 Північноатлантичного договору;
сприяти міжнародному миру та стабільності.
Після анексії Криму та загалом агресивнішої позиції
Росії у Східній Європі напруженість між Заходом і Росією
створила загрозу повернення до конфронтації на кшталт
«холодної війни».
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Знаючи про слабкі сторони на східній частині Росії,
Альянс вирішив посилити свою оборону. Проте, прагнучи
дотриматися своїх зобов’язань 1997 року не розміщувати
на постійній основі значні бойові сили в Східній Європі,
НАТО відмовилася від прохань східних країн надати їм
значні військові бази, щоб не «спровокувати» Кремль.
Отже, посилену присутність у Східній Європі можна
назвати «стійкою», а не «постійною».
Цей процес розпочався на саміті в Уельсі 2014 року,
коли НАТО погодила План дій із забезпечення
боєготовності (RAP). Так звані «заходи переконання» для
заспокоєння союзників Центральної та Східної Європи
складаються з низки земельних, морських і повітряних
заходів у Східній частині Східного флангу та навколо неї
(включаючи Балтійське, Чорне та Середземне моря). Ці
заходи
підкріплюються
військовими
навчаннями,
спрямованими на колективну оборону та врегулювання
кризових ситуацій.
У червні 2015 року міністри оборони країн-членів
НАТО вирішили збільшити кількісний склад Сил
реагування НАТО (СРН) від 13 000 до 40 000
військовослужбовців. У складі СРН було також створено
Об’єднану оперативну групу підвищеної готовності
(ООГПГ) як «основну силу» у разі російської агресії проти
союзників. У його основі лежить багатонаціональна
команда (близько 5000 військовослужбовців), яка готова
швидко діяти ще до початку кризової ситуації та надіслати
потужний сигнал мобілізації сил усіх 29 союзників з НАТО
[19]. Цей крок схожий з поверненням до позиції
стримування на підставі статті 5.
У вересні 2015 року в Болгарії, Естонії, Латвії,
Литві, Польщі, Румунії, Угорщині та Словаччині було
відкрито вісім нових невеликих штабів – Центрів інтеграції
сил НАТО (ЦІСН). ЦІСН мають принципове значення.
Об’єднавши національні сили цих країн з силами інших
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членів НАТО, підрозділи значно полегшили їх поступове
розгортання в східній частині Альянсу, приносячи користь
від колективного планування оборони та прискорюючи
спільну підготовку та навчання. Крім того, у грудні 2015
року
в
Бухаресті
(Румунія)
було
відкрито
багатонаціональний відділ південно-східних штаб-квартир
(HQ MND-SE). Маючи 280 співробітників, штаб-квартира
MND-SE здійснює командування та контроль за Центром
інтеграції сил НАТО та силами, розгорнутими в південносхідному регіоні. Крім того, міністри оборони країн
Альянсу підтвердили свої зобов’язання щодо програми
Розширеної передової присутності (РПП) в лютому 2016
року. Це було підтвердженням зусиль групи для
запевнення своїх східних союзників і партнерів 2014–2015
рр. [17]
Пізніше, 2016 року, НАТО оголосило про намір
розгорнути чотири ротаційні батальйони (близько 1000
військовослужбовців на батальйон) в Естонії, Латвії, Литві
та Польщі, очолювані Сполученим Королівством,
Канадою, Німеччиною та США, відповідно. Мета, як
заявив Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг
перед зустріччю в липні 2016 року з міністрами оборони
країн Альянсу, полягала в наданні чіткого сигналу, що
НАТО готове захищати будь-якого союзника, і
продемонструвати міць трансатлантичних зв’язків, а також
зобов’язання і єдність Альянсу. Розгортання було офіційно
схвалене на саміті НАТО у Варшаві в липні 2016 року [12].
Ще у вересні 2014 року на саміті в Уельсі Альянс
вирішив зробити раніше рекомендаційні витрати в розмірі
2% від ВВП обов’язковими.
У відповідь на відновлення російської агресії,
європейські союзники та Канада, будучи рішуче
налаштованими
Сполученими
Штатами,
вирішили
збільшити свої витрати на оборону, прагнучи не допустити
затяжну кризу, яка була після закінчення «холодної війни».
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Проте, згідно з Річним звітом Генерального
секретаря НАТО Єнса Столтенберга від березня 2017 року,
лише п’ять членів (США – 3,61%, Греція – 2,36%, Естонія
– 2,18%, Великобританія – 2,17%, Польща – 2,1%) досягли
позначки у 2% 2016 року. Канада, яка є основоположним
членом НАТО, наразі посідає шосте місце (після США,
Франції, Великобританії, Німеччини та Італії) щодо внеску
до бюджету НАТО [14].
Згідно зі звітом Столтенберга, витрати на оборону
Канади зросли 2016 року, при цьому процент витрат на
оборону ВВП зріс від 0,98 до 1,02%. Проте це залишається
найменшою часткою ВВП, яку Канада витратила на
оборону від 2012 року (лише Бельгія, Чеська Республіка,
Ісландія, Люксембург та Іспанія витратили менше) [14].
Однак, нещодавні заяви канадського уряду свідчать,
що Оттава планує досягти рівня 1,4% від ВВП до 2024–
2025 років. У червні 2017 року міністр оборони Канади
Харджіт Саджян заявляв, що наступного десятиліття
Оттава має намір збільшити свій оборонний бюджет на
70% (24,2 млрд. канадських доларів). Ці гроші будуть в
основному інвестуватись у нові військові закупівлі та
технології, які дозволять канадським військовим
проводити кібератаки, безпілотні повітряні удари та
придбати близько 88 винищувачів і 15 бойових кораблів.
Це повідомлення було оголошено після драматичної
промови міністра закордонних справ Христини Фріленд
про поступки США на міжнародній арені та необхідність
Канади «прагнути до лідерства». Президент Трамп
офіційно не підтвердив свою прихильність до статті 5 на
саміті НАТО в Брюсселі, тому серед союзників НАТО
зростає стурбованість щодо ролі, яку США відіграють в
Альянсі під час президентського строку Д. Трампа [8].
Збільшення витрат на оборону не буде миттєвим,
однак дає чітке розуміння союзникам про те, що Канада
готова робити більше і налаштована на європейську
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оборону навіть у тому випадку, якщо США вирішать
відмовитися. Після того, як нова адміністрація США
примусила союзників досягти рівня витрат на військові
потреби в розмірі 2% від ВВП, прем’єр-міністр Канади
Джастін Трюдо відстояв важливість ролі Канади в Альянсі,
підкресливши військовий внесок країни в місії НАТО [21].
Збройні сили Канади в дійсності є основними
учасниками операцій і навчань НАТО з часу заснування
Альянсу. Починаючи з 2014 року, Канада підтримує заходи
НАТО щодо запобігання та стримування в Центральній і
Східній Європі, надаючи співробітників для операції
«REASSURANCE». У межах цієї операції Збройні сили
Канади очолювали бойову групу Розширеної передової
присутності в Латвії. Бойовий підрозділ, очолюваний
канадським лейтенант-полковником Уейдом Ратлендом,
складався із військовослужбовців з Албанії, Канади, Італії,
Польщі, Словенії та Іспанії. Канада надавала понад 455
співробітників разом із штаб-квартирою, механізовану
піхотну роту, бойову службу підтримки, транспортні
засоби та обладнання, розташовані в таборі Адажі (на сході
від Риги) [19].
Канадські військові також розмістили війська в
Польщі, а ще вони відповідають за операцію «UNIFIER»,
багатонаціональну спільну робочу групу в Україні, до
складу якої входять представники Канади, Сполучених
Штатів і Великої Британії. Від кінця 2017 року в країні
розташовано близько 200 членів Збройних сил Канади, і
вони залишатимуться там до березня 2019 року, для
посилення безпеки в регіоні завдяки нарощуванню
потенціалу та підготовки Збройних Сил України. Операцію
очолює канадський підполковник Крістофер Рівз, який,
станом на вересень 2018 року, підготував 5500 українських
солдат [9].
Активи,
задіяні
в
межах
операцій
«REASSURANCE» та «UNIFIER», чітко підкреслюють
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міцну прихильність Канадського уряду до НАТО та його
рішучість робити те, що необхідно для захисту
європейських союзників від потенційної російської агресії,
гарантування безпеки та забезпечення стабільності в
євроатлантичному регіоні.
З цією метою Канада також нещодавно взяла участь
у навчанні «FORMIDABLE SHIELD» – головного навчання
НАТО
з
повітряно-протиракетної
оборони,
що
проводилось у горах на Гебридських островах, що на
заході від Шотландії. У навчаннях, які проходили від 24
вересня до 18 жовтня 2017 року, були задіяні 14 кораблів,
10 літаків і близько 3300 співробітників з Канади, Франції,
Німеччини, Італії, Нідерландів, Іспанії, Великої Британії та
США. Військові навчання були спрямовані на посилення
співпраці між союзниками НАТО в умовах потенційних
ракетних загроз і відповідали рішенню НАТО 2010 року
щодо посилення здатності захисту європейських союзників
від загроз балістичних ракет [9].
Хоча деякі аналітики й установи схоже
сумніваються в реальних шансах на успіх Збройних сил
Канади у випадку повномасштабної атаки Росії в
Центральній і Східній Європі, присутність НАТО та,
зокрема, Канади знаходять підтримку в місцевого
населення й уряду. За даними опитування 2016 року, яке
було замовлено Міністерством оборони Латвії, понад 40%
жителів схвалюють присутність батальйону. Тому,
активізувавши зусилля, Канада приносить колосальні зміни
для європейських союзників тоді, коли довготривалі
зобов’язання Америки щодо НАТО та європейської
безпеки здаються невизначеними [8].
Команда оборони є основою Канадських збройних
сил, тому переорієнтовуються зусилля на забезпечення
того, щоб уся команда оборони отримала необхідну
допомогу, послуги та підтримку, що стане головним для
залучення і збереження людей, які потрібні для того, щоб
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Канада була сильною, безпечною та активною у світі.
Інвестування в команду оборони є найважливішим
завданням, яке слід виконати [12].
Команда оборони складається з членів канадських
збройних сил і цивільних осіб оборони Департаменту
національної оборони. Ця інтегрована, цивільно-військова
команда працює для досягнення цілей оборони. Канадські
збройні сили здійснюють операції як на власній території,
так і за кордоном для захисту Канади та її інтересів, тоді як
цивільні захисники виконують низку критично важливих
функцій, включаючи розвідку, закупівлю та технічне
обслуговування
обладнання,
політику,
підтримку
комунікацій, послуги з інфраструктури, фінансування,
людські ресурси, інформаційні технології та наукові
дослідження й розробки. Для досягнення високих амбіцій,
викладених у цій політиці, Канадські збройні сили
збільшать свої ряди на 3500 регулярних сил (до 71 500
загалом) та 1500 членів резервних сил (загалом до 30 000),
а Департамент національної оборони буде наймати
додаткових 110 військових цивільних осіб для підтримки
військових операцій у таких сферах, як розвідка та
закупівлі [18].
Деякі нові ініціативи щодо підтримки власного
персоналу в цій політиці, такі, як ініціативи щодо
психічного здоров’я та пропаганда культури здорової та
поважної поведінки на робочому місці, застосовуються до
всієї команди, а такі інші, як фундаментальна
трансформація підтримки перехідного періоду, є
унікальними для канадських військових.
Військова професія в Канаді складається з
військовослужбовців, які займаються захистом Канади та її
інтересів на чолі з урядом Канади. Члени військ Канади
поділяють низку основних цінностей і переконань,
записаних у військовому кодексі, який направляє їх при
виконанні своїх обов’язків і створює особливі стосунки
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довіри, які будуть підтримуватись з канадським
суспільством. Вони володіють систематичними та
спеціалізованими військовими знаннями й навичками,
набутими за допомогою освіти, підготовки та досвіду, і
застосовує цей досвід грамотно й об’єктивно під час
виконання своїх місій [19].
Військова служба також є складним завданням.
Під час операцій можливість отримання серйозних
фізичних і психічних травм є дуже високою. Тривалі
відрядження можуть погано вплинути на сім’ю та стосунки
в ній. Канадські збройні сили повинні підтримувати
військових, коли вони зіштовхуються з цими проблемами.
Захист цивільних громадян має певні вимоги, на
відміну від багатьох інших служб державної служби, і
оборона прагне відповідно задовольнити ці потреби.
Робота в Департаменті національної оборони передбачає
ухвалення важливих рішень, які можуть вплинути на життя
інших людей.
Операційний успіх Канадських збройних сил
починається з надійної системи рекрутингу, яка залучає і
приваблює найкращих і найяскравіших, повідомляючи про
унікальні можливості та переваги військової служби, а
також
ефективно вибирає
та
зараховує
нових
військовослужбовців. Поточна система занадто повільна,
щоб конкурувати на висококонкурентному ринку праці
Канади, і неефективно повідомляє про переваги
працевлаштування, що надаються військовою службою.
Канадські збройні сили пропонують понад 100 варіантів
кар’єри, багато з яких є унікальними для військових і
забезпечують незрівнянний професійний та особистий
розвиток [19].
Система військового персоналу повинна бути
гнучкішою
та
відповідальною,
підтримувати
кваліфікованих працівників у широкому колі завдань,
дотримуючись
вимог
необхідних
професій,
які
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зіштовхуються з дефіцитом, передусім ті, які зосереджені
на піклуванні про працівників: медичні працівники,
стоматологи, фармацевти та соціальні працівники.
Канадські збройні сили також повинні залучати канадців зі
здібностями й навичками, необхідними для успіху в таких
високотехнологічних галузях, як космічна та кіберпростір
тощо.
Висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок з цього напрямку. Діяти
розсудливо, ефективно використовуючи військовий
потенціал, – це кінцева мета нового підходу Канади щодо
оборони. Уряд Канади здійснює довгострокові інвестиції в
Канадські збройні сили – найбільше зобов’язання щодо
капіталовкладень і модернізації впродовж десятиліть.
Канадські збройні сили будуть готові відновити тверду
прихильність Канади NORAD і НАТО, діючи в кількох
операціях одночасно, а також посилити допомогу в разі
стихійних лих, пошуку та рятування, внесків у мирні
операції та розбудову потенціалу.
Сильний,
захищений
оборонний
потенціал
забезпечує незмінну готовність уряду Канади захищати
Канаду, співпрацювати зі США в спільному захисті
Північної Америки та бути надійним і зацікавленим
міжнародним учасником. Це нове бачення та підхід
поліпшить рівень зайнятості, підтримки та забезпечення
канадських збройних сил і принесе результати для всіх
канадців.
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Sudak I.I. Defense policy of Canada and ways of its
modernization. The article deals with the defense policy of
Canada. The number of information threats is constantly
increasing nowadays and cases of global terrorism are
spreading far beyond the national boundaries. These trends
undermine traditional security that was once determined by the
borders of Canada. Nowadays implementation of Canada's
defense policy as well as protection of its interests does not
only require strong internal defense but also Canada’s active
involvement in deciding world security issues.
Being aware of such dynamics, Canada's defense policy
presents a new strategic vision of ‘defense’ as a notion:
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strength, security, and interest. The study analyzed Canada's
"New Defense Policy" of 2017, based on a thorough analysis of
the global security environment, as evidenced by the change in
the balance of power, change in the nature of conflicts and
rapid evolution of technology. Canada is making significant
efforts to modernize its own armed forces, which will face new
defense tasks.
A change in the strategic balance as well as US
acceleration of the defense spending reduction causes the
necessity in reviewing Canadian interests and ways to protect
them. The given article mainly focuses on major bilateral
defense agreements between Canada and the United States as
they have a privileged position in NATO as its two nonEuropean member-states obtaining NATO support which is a
cornerstone of transatlantic relations in the field of security
and defense.
Further perspectives for Canada as a key international actor,
interested in peaceful conflicts solution, are determined in the
text of the article.
Keywords: Canada, USA, NATO, NORAD, defense
policy of Canada, defense strategy, world security, strategic
partnership.
Судак И.И. Оборонная политика Канады и пути
ее модернизации. В статье рассмотрено политику
Канады в сфере безопасности и обороны. Растущие
информационные угрозы, глобальный тероризм выходят за
рамки национальных границ. Эти тенденции подрывают
традиционную
безопасность,
которая
когда-то
определялась границами Канады. Защита Канады и ее
интересов в настоящее время не только требует прочной
внутренней обороны, но также ее активного участия в
решении вопросов мировой безопасности.
Признавая эту динамику, оборонная политика
Канады представляет новое стратегическое видение
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обороны: сила, безопасность, заинтересованность. В
исследовании проанализировано «Новую оборонную
политику» Канады 2017 года, основанную на тщательной
оценке глобальной среды безопасности, о чем
свидетельствует изменение баланса сил, изменение
характера конфликтов и быстрая эволюция технологий.
Канада прилагает существенные усилия в направлении
модернизации собственных вооруженных сил, на которые
будут возложены новые задачи оборонной политики.
Внимание
сосредотачивается
на
основных
двусторонних оборонных договоренностях и соглашениях
Канады и США, которые имеют привилегированные
отношения в НАТО как два неевропейские члены Альянса.
Определены дальнейшие перспективы утверждения
Канады как ключевого международного актора,
заинтересованного в мирном разрешении конфликтов.
Ключевые слова: Канада, США, НАТО, НОРАД,
оборонная политика Канады, оборонная стратегия,
мировая безопасность, стратегическое партнерство.
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ПРОБЛЕМА СПІРНИХ ТЕРИТОРІЙ У ПІВДЕННОКИТАЙСЬКОМУ МОРІ
У
статті
розглянуто
сучасний
стан
територіального конфлікту в Південно-Китайському морі,
а також його вплив на внутрішню та зовнішню політику
країн АСЕАН, Китаю, США. Факт наявності
нерозв’язаних територіальних суперечок істотно впливає
на безпеку в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Акцент
зроблено на дослідження документів, які передбачають
правовий механізм урегулювання суперечки між усіма
зацікавленими сторонами.
Проаналізовано підходи адміністрації Д. Трампа і
керівництва КНР до розв’язання територіального спору
та позицію В’єтнаму, Філіппін, Малайзії, Брунею,
Індонезії. Оцінено можливість розв’язання відкритого
протистояння
між
США
та
КНР
через
інтернаціоналізацію конфлікту і пошук рішення в
контексті американо-китайського протистояння в регіоні
як єдиного реального способу виходу зі сформованої в
регіоні ситуації.
Ключові слова: АДММ (Зустрічі міністрів оборони
АСЕАН), АДММ+ (Зустрічі міністрів оборони країн
АСЕАН, Австралії, Індії, КНР, Нової Зеландії, Південної
Кореї, Росії, США та Японії), АРФ (Регіональний форум
АСЕАН), АСЕАН, «АСЕАН+3», «АСЕАН+6», AТЕС, АТР,
АФТА, КНР, Народно-визвольна армія Китаю (НВАК),
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Південно-Китайське море, ППТС (Постійна палата
третейського суду), САС (Східноазійський саміт).
Постановка проблеми в загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими і практичними
завданнями. У сучасній світовій системі спостерігається
істотне посилення позицій азійських держав в економічній,
політичній,
фінансово-інвестиційній
і
науковотехнологічній сферах. КНР претендує в політичному вимірі
на глобальний вплив. Спільнота АСЕАН також може
претендувати на певну вагу у світі, оскільки навколо неї
формується велика кількість об’єднань і форумів як
суто
азійського характеру («АСЕАН+3», АРФ
(Регіональний форум АСЕАН), АДММ (Зустрічі міністрів
оборони АСЕАН), АФТА, САС (Східноазійський саміт),
так і із залученням США, Австралії, Нової Зеландії тощо
(АСЕАН+6, АДММ+ (Зустрічі міністрів оборони країн
АСЕАН, Австралії, Індії, КНР, Нової Зеландії, Південної
Кореї, Росії, США та Японії), AТЕС.
Але обидва субрегіони Азії (Північно- й ПівденноСхідна Азія) мають значний конфліктний потенціал у
Південно-Китайському морі (далі – ПКМ), реалізація якого
може підірвати стабільність як у субрегіонах, так і у світі.
Тому проблема спірних територій у ПКМ є певним
джерелом нестабільності в Азійсько-Тихоокеанському
регіоні (АТР).
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблему спірних територій у ПКМ і різні аспекти
регіональної безпеки в АТР досліджують світові та
українські вчені.
Серед представників української наукової думки варті
уваги праці Е. Бажанової, М.
Бєлєскова,
А.
Воскресенського, Н. Городньої, В. Головченка, К.
Колдунової, О. Коломієць, В. Крижанівського, І.
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Лоссовського, Г. Перепелиці, О. Пономарьова, С. Проня,
О. Радченка, Л. Ткачука, С. Шергіна, О. Шевчука.
У країнах Південно-Східної Азії різні аспекти
регіональної безпеки вивчають А. Ачар’ї, М. Бісона, М.
Веслі, М. Гунда, Д. Емерсон, Р. Еммерса, Ендрю Тан, А.
Коллінза, М. Ляйфера, К. Негера, Г. Несадураї, Дж.
Рейвенгіла, Р. Северіно інші.
Серед російських учених слід виділити Аносова
Л.А., Арбатова Г.А., Васильєва Л.А., Гельбраса В.Г.,
Зеленєва І.В., Гребенщикова Е.С., Малетіна Н.П., Мазиріну
В.М., Новосельцева С.В., Сулицьку Т.І., Яскіна Г.С. та
інших.
Останнім часом з’являється багато наукових
публікацій, присвячених регіональній безпеці в ПСА серед
американських учених, а саме: Джозеф Най, Прашанс
Парамесваран, С. Орендайн та інші.
Формулювання мети статті. Основна мета полягає
в дослідженні проблеми спірних територій у ПКМ і її
наслідки для регіональної безпеки в АзійськоТихоокеанському регіоні, тому що море залишається
ареною суперництва 6 держав (В’єтнам, Китай, Тайвань,
Малайзія, Філіппіни, Бруней) за його ресурси й острови
Спратлі.
Виклад основного матеріалу дослідження з
повним
обґрунтуванням
отриманих
наукових
результатів. ПКМ має важливе геополітичне значення з
точки зору транспортних морських потоків, адже виступає
як найближчий маршрут з Індійського океану в Тихий. У
безпосередній близькості також перебуває Малаккська
протока – одна з найзавантаженіших на планеті
судноплавних магістралей. Щорічно через неї проходить
понад 60 тис. морських суден (близько 200 в день), які
перевозять понад 525 млн метричних тонн вантажів
(більше половини світового тоннажу). Через Малаккську
протоку
здійснюється
більша
частина
поставок
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енергоресурсів до Республіки Корея, Японії і Тайваню, а
також КНР (близько 80% імпортованої сирої нафти
надходить до Китаю цим маршрутом). Крім транспортного
значення, ПКМ вирізняється наявністю багатих морських
біоресурсів, а також шельфових родовищ вуглеводнів. В
акваторії ПКМ у районі Парасельських островів та
архіпелагу Спартлі зосереджено близько 5,4 млрд барелів
розвіданих запасів нафти і 55,1 трлн кубометрів
природного газу [1].
Територіальна суперечка в ПКМ виникла після
підписання Сан-Франциського мирного договору 1951
року. Згідно з даним документом Японська імперія
відмовилася від завойованих територій у ПКМ, а острови й
архіпелаги в регіоні були зайняті КНР, Тайванем,
В’єтнамом, Філіппінами, Малайзією і Брунеєм [2]. При
цьому розташований на півночі акваторії Парасельський
архіпелаг дістався КНР, а острови Спратлі опинилися під
контролем цілої низки держав, що висувають взаємні
територіальні претензії [3].
Формально-юридичною
підставою
китайської
позиції є так звана «лінія з дев’яти точок» – межа,
проведена на карті акваторії ПКМ урядом Гоміндану 1947
р. Після розгрому Японії, яка домінувала в регіоні до
Другої світової війни, китайці вирішили не обмежувати
себе у вимогах і оголосили своєю майже всю акваторію
ПКМ разом із архіпелагом Спратлі та Парасельськими
островами.
Тоді на це рішення світ не відреагував. А в Китаї
точилася громадянська війна. Власного флоту країна не
мала, та й Тихий океан з усіма його островами й водами
перебував під повним контролем ВМС США. Пізніше теж
бракувало часу: у Пекіні запанував керманич Мао, він
зайнявся внутрішніми справами, а незаселені архіпелаги
його не цікавили.
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Тому концепцію лінії з дев’яти точок ніхто не
скасував. Про неї просто на деякий час забули. Інтерес до
островів повернувся на початку XXI століття, коли
внаслідок низки змін у світі важливість цих островів і
рифів стала актуальною. По-перше, на шельфі ПКМ
знайшли поклади вуглеводнів, що за обсягами потенційно
перевершують саудівські. Для регіональних економік
швидкого зростання (передусім китайської) розробка
родовищ гарантувала б непогані прибутки, а головне –
повну енергетичну незалежність.
По-друге, швидкий економічний розвиток країн
Азійсько-Тихоокеанського
регіону
привів
до
багаторазового збільшення обсягів морської торгівлі між
ними та навколишнім світом. Через ПКМ щорічно
проходить товарів і сировини більше, ніж через Суецький і
Панамський канали разом. Той, хто контролює це море,
значною мірою контролює морську торгівлю всього
регіону [4].
З 1990-х рр. зацікавлені сторони поступово
приходять до розуміння необхідності початку активного
переговорного процесу, як єдино правильного способу
розв’язання територіального спору. Зокрема, були прийняті
«Манільська декларація щодо Південно-Китайського
моря» та «Декларація поведінки в Південно-Китайському
морі». Ці документи передбачали правовий механізм
зниження напруги в регіоні. Проте вони мають одне
вразливе місце, оскільки суперечать офіційній позиції
Пекіна, яка загалом зводиться до такого: Китай проти
«інтернаціоналізації» проблеми Спратлі і буде й надалі
намагатися вирішити її «на двосторонній основі» із
зацікавленими країнами. Через те, що загальна потужність
Китаю зростає, на цьому тлі в політиці Пекіна
позначаються дві тенденції. Перша полягає в тому, щоб
урегулювати
суперечки
мирно,
як
і
належить
відповідальній великій державі. Але певна частина
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керівництва схильна вдаватися до жорстких методів для
того, щоб досягти захисту китайських інтересів.
Так, у 1992 р. було схвалено новий закон про
морські володіння, згідно з яким Китай в односторонньому
порядку проголосив суверенітет над акваторією ПКМ. У
ньому прописане право Китаю застосовувати силу для
зупинки тих, хто незаконно займається промислом у його
територіальних водах. За новим законом загальна площа
акваторій, на які стала претендувати КНР, становить 3 млн
км², з яких близько 1/3 експлуатується «незаконно» іншими
країнами. Того ж 1992 р. КНР у співпраці з
американськими корпораціями приступила до розвідки
нафти в районі Тонкінської затоки – за 100 км від
узбережжя В’єтнаму. Наслідком стали протести Ханоя.
Ситуація ще більш ускладнилася 1995 р., коли Пекін
установив прикордонні знаки і навігаційне обладнання на
рифі Місчіф, який вважають своєю територією Філіппіни.
У листопаді 2007 р. Китай оголосив про створення нової
адміністративної одиниці острова Хайнань – Саньша, до
території якого включаються острови Спратлі та Параселі
(будівництво міста Саньша завершилось у липні 2012 р.).
У березні 2010 р. Китай уперше назвав ПКМ зоною
«ключових інтересів». Це, а також нарощування флоту
КНР на Тайвані й агресивний захист територіальних
домагань, викликає все більше занепокоєння щодо того, як
Пекін має намір застосувати свою зростаючу силу. Деякі
держави, зокрема В’єтнам, у відповідь починають
нарощувати власний оборонний потенціал. Не знижує
напругу навіть підписана в березні 2005 р. угода про
спільну розвідку родовищ вуглеводневої сировини на
згаданих островах між нафтовими компаніями КНР,
В’єтнаму та Філіппін [5].
Філіппіни, урахувавши невдалу спробу своїх сусідів
щодо розв’язання територіального спору завдяки
переговорам і підписанню відповідних декларацій,
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звернулися до гаазького суду 2013 року і зажадали
розглянути питання про те, чи справді в Китаю є права на
низку островів і шельф ПКМ [6].
12 липня 2016 року Постійна палата третейського
суду (ППТС) в Гаазі визнала незаконними претензії Китаю
на територію більшої частини ПКМ. Також суд
постановив, що жоден з островів і рифів архіпелагу
Спратлі не є ексклюзивною економічною зоною Китаю [7].
Влада КНР заявила, що не збирається визнавати і
виконувати рішення трибуналу. Демонстрацією сили став
похід авіаносця ВМС КНР «Ляонін» у супроводі п’яти
кораблів водами спірного району ПКМ. Подальший
розвиток подій також мав характер загострення ситуації в
акваторії ПКМ, у зв’язку з наявністю союзної угоди між
США і Філіппінами 1951 р. та відмінними підходами
адміністрації Д. Трампа і керівництва КНР до розв’язання
територіальних суперечностей. Зокрема, у грудні 2016 р.
китайський корабель захопив американський підводний
безпілотник.
Новообраний президент США Д. Трамп, який того
часу, ще не вступив на посаду, досить жорстко
прокоментував відповідні дії КНР у Twitter: «Китай краде
дослідний безпілотник ВМС США в міжнародних водах –
вириває його з води і забирає в Китай. Безпрецедентний
акт» [8].
Ілюстративною в цьому контексті є оцінка
можливості розв’язання відкритого протистояння між
США та КНР, надана експертами Інституту світової
політики. Події, які відбулись у ПКМ, можуть
претендувати на те, щоб стати поворотним моментом у
протистоянні між КНР і США щодо правил гри в цій
частині світового океану. Пекін продовжує послідовно
реалізовувати свою політику, спрямовану на отримання
ефективного контролю за цим морем. А Вашингтон стоїть
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перед непростим завданням сформувати ефективну
стратегію протидії претензіям КНР [9].
Експерти американського аналітичного центру
RAND Corp підкреслюють, що причиною війни між США і
КНР можуть стати територіальні суперечки, які в
буквальному сенсі цього слова киплять у ПКМ між Китаєм,
з одного боку, та іншими державами цього регіону:
Філіппінами, В’єтнамом, Тайванем, Брунеєм і Індонезією –
з другого.
Конфлікт може спалахнути моментально, як сірник,
попереджають автори дослідження. Справа в тому, що і
Пентагон, і НВАК стягнули до місця можливих бойових
дій найсучаснішу зброю. З огляду на міць озброєнь існує
сильна спокуса завдати удару першим. Конфлікт буде
тривалим, але малоймовірно, що справа дійде до
застосування ядерної зброї, вважають аналітики RAND.
Обидві сторони мають достатні ресурси, щоб витримати
втрати. Так само, як дві третини століття тому, у Кореї
зіткнення закінчиться внічию, вважать автори дослідження.
«Вашингтону і Пекіну необхідно уважно проаналізувати
можливість тривалого, неконтрольованого і дуже важкого
конфлікту, в якому не буде переможця», – підкреслюється
в дослідженні. Автори дослідження RAND дають
рекомендації Білому дому і Пентагону. Вони радять не
провокувати КНР і чітко дати зрозуміти, що США ніколи
не завдадуть удару першими. Одночасно з цим
американські військові і дипломати мають активно
контактувати з китайськими колегами з метою не
допустити виникнення ризикованих ситуацій [8].
Окрім цього, США постають перед непростою
дилемою у формуванні якісно нової політики для успішної
протидії КНР у ПКМ. Перші контури можливих кроків
Вашингтона в майбутньому можна побачити у відповідях
командувача Тихоокеанського командування США
76

адмірала Гаррі Гарріса під час слухань у сенатському
комітеті у справах збройних сил наприкінці лютого 2016 р.
Так, у відповідь на запитання щодо доцільності
остаточного скасування ембарго США на постачання зброї
до В’єтнаму адмірал Гарріс заявив, що це було б
позитивним кроком для стримування КНР. Також на думку
очільника Тихоокеанського командування, позитивним
кроком було б надання американцями Філіппінам таких же
гарантій, як і Японії у випадку протистояння з КНР за
належність островів Сенкаку/Даоюйдао. Ідеться про те, що
союзна угода між США і Філіппінами 1951 р. стосувалася
б усіх територій під фактичним контролем Маніли. Тим
самим це могло б сприяти стримуванню агресивної
політики Пекіна проти Філіппін як найслабшої з держав,
що активно залучені в територіальні суперечки в ПКМ.
Іншим можливим кроком США, на думку Гаррі Гарріса,
було б формування неформальної коаліції з держав, які
зацікавлені в підтриманні свободи мореплавства в акваторії
ПКМ. Так, у Японії протягом 2015 р. точились активні
дебати щодо доцільності участі в операціях у ПКМ. І хоча
офіційний Токіо ще не вирішив, чи готовий іти на такий
крок, Японія і Філіппіни 29 лютого 2016 р. підписали угоду
про постачання Манілі оборонного озброєння.
Також у лютому 2016 р. агентство Reuters
повідомило про те, що США та Індія ведуть переговори
щодо спільних патрулювань у ПКМ. І хоча МЗС Індії
заперечило це, новини щодо можливого залучення Делі або
продажу Японією озброєння Філіппінам викликали шквал
критики і попереджень з боку Пекіна.
Але дії КНР у ПКМ вимагають активної і
послідовної політики США для протидії Пекіну, бо інакше
це море перетвориться на «внутрішнє озеро» під повним
контролем КНР набагато раніше, ніж 2030 р. [9].
У міністерстві оборони Китаю заявили, що плани
щодо поглиблення військових зв’язків між США і
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Філіппінами, включаючи спільні патрулі в ПКМ,
відображає «менталітет холодної війни». У відомстві
підкреслили, що спільні військові патрулі США і Філіппін
«сприяють мілітаризації регіону». «Китайська армія буде
уважно контролювати цю тенденцію, і буде рішуче
захищати територіальний суверенітет Китаю, а також
морські права та інтереси», – зазначили у військовому
відомстві КНР [10].
Незважаючи на гучні заяви Пекіна, у Міністерстві
оборони США повідомили в квітні 2018 р. про
перекидання стратегічних бомбардувальників у район
ПКМ для проведення навчальних місій. Згідно із заявою
Тихоокеанських
військово-повітряних
сил
США,
бомбардувальники покинули базу військово-повітряних
сил Андерсен на острові Гуам, яка контролює повітряні
операції в регіоні. Маневри проводилися поблизу спірних
островів у ПКМ, на які претендують КНР, Філіппіни,
В’єтнам, Бруней, Малайзія і Тайвань [11].
Водночас з урахуванням зниження обсягів допомоги
Філіппінам з боку США після обрання президентом Д.
Трампа Маніла всерйоз розглядає можливість залучення
китайських інвестицій для фінансування запланованих Р.
Дутерте масштабних інфраструктурних проектів. Тим
більше, що подібна співпраця вигідна і КНР: на відміну від
інших країн АСЕАН, Філіппіни все ще не інтегрували свою
економіку в китайську.
В’єтнамська позиція з проблематики ПКМ
зводиться до прихильності збереженню миру і
стабільності, неухильного дотримання Декларації про
поведінку сторін в ПКМ 2002 р., розв’язання розбіжностей
і проблем, що виникають мирним шляхом на основі
міжнародного права, передусім Конвенції ООН з
морського права 1982 р. Китайські територіальні претензії
на 80% акваторії ПКМ викликають неприйняття цієї
позиції в СРВ.
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Водночас В’єтнам готовий вести переговори для
пом’якшення територіальних суперечностей у межах
підписаної 2011 р. Угоди про базові принципи
врегулювання проблем на морі між СРВ і КНР. Ці
принципи включають таке:
– спільний пошук шляхів розв’язання спорів на основі
чинних норм міжнародного права;
– дотримання колишніх двосторонніх домовленостей на
вищому рівні і Декларації про поведінку сторін у ПКМ;
– формат переговорів із урегулювання суперечок:
двосторонній щодо Парасельских островів, «п’ять плюс
один плюс один» (п’ять країн АСЕАН плюс Китай плюс
Тайвань) для архіпелагу Спратлі, багатосторонній для
обговорення питань забезпечення миру і стабільності [12].
Позиція Малайзії, ще одного важливого учасника
конфлікту в ПКМ, є досить суперечлива. З одного боку,
Куала-Лумпур
виступає
за
мирне
розв’язання
територіальних суперечок завдяки політичним переговорам
без використання військової сили або погроз її
застосування «на основі солідарності країн АСЕАН і всіх
тих, хто їх підтримує». З другого – сприймаючи проблему
територіальної приналежності островів в районі штатів
Сабах і Саравак як питання захисту суверенітету країни,
малайзійська влада постійно посилює свою військову
присутність у цьому регіоні, а також розробляє жорсткіші
юридичні процедури щодо суден, які «незаконно
вторгаються» в її територіальні води.
Одночасно
з
політикою
«хеджування»
в
двосторонніх відносинах з Пекіном Куала-Лумпур
обмежується лише нотами протесту, які в переважній
більшості не афішуються для громадського обговорення, а
передаються за закритими дипломатичними каналами до
посольства КНР в Малайзії. Водночас чи не єдиним
реальним способом виходу зі сформованої в регіоні
ситуації
багато
малайзійських
політиків
бачать
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максимальну інтернаціоналізацію конфлікту і пошук
рішення в контексті американо-китайського протистояння
в регіоні [13].
Претензії Брунею, який офіційно вступив у конфлікт
у ПКМ 1984 р. і з тих пір брав участь у ньому лише
пасивно, поширюється тільки на риф Луїза. З урахуванням
того, що риф шість місяців на протязі року знаходиться під
водою, Бруней ніколи не робив спроб розмістити там свій
військовий гарнізон. Територіальні претензії цієї держави
на вказаний риф продиктовані скоріше бажанням отримати
якийсь предмет для політичного торгу як з Китаєм, так і з
партнерами з АСЕАН, ніж прагненням забезпечити свій
реальний контроль.
На думку багатьох експертів, у майбутньому не
виключається поступова відмова Брунею від своїх
претензій на цей риф і «перетікання» його позицій у
«прокитайський табір» в обмін на економічну підтримку й
інвестиції, а також включення його в китайський проект
«Один пояс – один шлях».
Також дедалі реальнішою стає ймовірність
підключення до територіальних суперечок у ПКМ і
Індонезії, яка не раз заявляла про свій безумовний
суверенітет над островами Натуна.
Нині на міжнародній арені склалися два основних
підходи до врегулювання конфлікту в ПКМ: через
проведення переговорів тільки між його учасниками
(китайський варіант) або винесення суперечки за межі
субрегіону ПСА і забезпечення її міжнародно-правового
рішення, передусім на основі Конвенції ООН з морського
права (американсько-філіппінський варіант).
Варто зазначити невисоку працездатність положень
Конвенції ООН з морського права 1982 р. в практичній
площині, що пов’язано насамперед з бажанням Пекіна
«підмінити» правові аспекти проблеми історичними, а
також подвійним підходом Вашингтона, що не підписав
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Конвенцію, але прагне «змусити» її підписантів
виконувати всі її положення в повному обсязі [12].
Відомо, що стаття 60 Віденської конвенції про право
міжнародних договорів 1969 р. дає можливість іншим
країнам не виконувати норми міжнародної угоди щодо тієї
держави, яка їх порушує. Багато в чому з цієї причини
розвиток ситуації в регіоні ПКМ часто скочується до
формату «дія-протидія» або ж перетворюється на своєрідну
«юридичну війну» (legal warfare) [13].
На думку автора статті, перспективним варіантом
зрушити «з мертвої точки» може стати створення
регіональної морської організації, яка дозволить уникнути
подальшої інтернаціоналізації конфлікту і водночас
створить міжнародний майданчик для обговорення та
пошуку шляхів виходу із ситуації, що склалась, винятково
зацікавленими сторонами.
Висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок з цього напрямку. Територіальний
конфлікт у ПКМ – це протистояння, спровоковане
передусім економічними і геополітичними інтересами
сторін. Даний конфлікт набуває особливої важливості з
урахуванням
постійно
зростаючих
економічних,
політичних, військових можливостей КНР, яка з огляду на
низку зовнішньо- і внутрішньополітичних причин
претендує на контроль за акваторією ПКМ. Однак у зв’язку
з особливою важливістю регіону для міжнародної
економіки взаємозалежність держав акваторії ПКМ і США,
а також традиційний курс КНР на мирне розв’язання
конфліктів, роблять початок збройного протистояння в
регіоні малоймовірним. У короткостроковій перспективі
драйвером
регіональної
нестабільності
буде
непередбачувана зовнішня політика нового президента
США Д. Трампа, спрямована на активне стримування
Китаю за допомогою поступової ескалації ситуації як у
ПКМ, так і в інших істотних для КНР питаннях.
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Основна причина відмови КНР від будь-яких
поступок і невизнання рішення гаазького суду 2016 р. на
користь Філіппін ховається не лише в питанні контролю за
значними запасами корисних копалин в акваторії ПКМ, а
контролю міжнародних морських торгових шляхів через
Малаккську протоку. Контроль протоки прямо впливає на
економічне благополуччя КНР, економіка якої залежить від
імпорту енергоресурсів. Зокрема, через цей морський шлях
імпортується 80% усієї нафти Китаю.
Стабільність і безпека – це одне із ключових завдань
сучасної світової спільноти. Регіональна безпека в
акваторії ПКМ полягає не тільки в гарантуванні безпечного
проходу комерційних кораблів і розподілу дарів моря,
островів, рифів, але і в балансі сил у даному регіоні,
неможливості посилення будь-якої однієї держави, яка
зможе змінити світову політичну й економічну систему.
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Krupenya I.M. The problem of disputed areas in the
South China Sea. The article considers the current state of the
territorial conflict in the South China Sea, as well as its
influence on the domestic and foreign policy of the countries of
ASEAN, China, and the United States. The fact of the
unresolved territorial disputes have a significant impact on
security in the Asia-Pacific region. The emphasis is on studying
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documents that foresee the legal mechanism of resolving
disputes between all parties concerned.
The approaches of the administration of D. Trump and
the leadership of the People’s Republic of China to the
resolution of territorial disputes and the position of Vietnam,
the Philippines, Malaysia, Brunei, Indonesia are analyzed. An
estimation of the possibility of resolving an open confrontation
between the United States and the PRC through the
internationalization of the conflict and the search for a solution
in the context of the US-China confrontation in the region as
the only real way out of the current situation in the region has
been made.
The territorial conflict in the South China Sea is one of
the most difficult problem in modern international relations,
which is explained by the significant number of participants
involved in it, as well as the lack of a collective security system
in the region. The People’s Republic of China is one of the
concerned parties in this dispute for which this issue is the most
problematic. China, due to a number of historical, foreign and
domestic reasons, cann’t abandon its territorial claims in the
South China Sea. On the other hand, five independent states of
the Asian region, Brunei, Vietnam, Indonesia, Malaysia, and
the Philippines, claim to some territorues in the South China
Sea.
Currently, this conflict has become again aggravated
due to the following reasons. First, in the summer 2016, the
decision of the international arbitration court in The Hague
was made, which satisfied the claim of the Philippines and
denied the PRC right to the South China Sea water area. In
addition, according to experts, with the election of a new
president of the United States, whose election rhetoric had
many anti-Chinese rallies, the threats to US use of the situation
in the region to meet their political goals have been
hypothetical.
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The main reason for China’s refusal to take any
concessions and failure to recognize the decision of the 2016
Hague trial in favor of the Philippines isn’t only in the matter
of controlling significant mineral reserves in the South China
Sea area, but in controlling international maritime trade routes
through the Malacca Strait. Control of the Strait directly affects
the economic well-being of the PRC, whose economy depends
on the import of energy resources. Through this maritime
route, 80% of all China’s oil is imported.
Today, international law experts distinguish two main
approaches to conflict resolution in the South China Sea: by
negotiating only among its participants (the Chinese variant)
or rendering a dispute beyond the scope of the Southeast Asia
subregion and ensuring its international legal solution,
primarily based on the United Nations Convention on the Law
of the Sea 1982 (US-Philippine version).
According to the author of this article, the perspective
option to move «from dead point» can be the creation of a
regional maritime organization. Such a maritime organization
could allow further internationalization of the conflict to be
avoided, and at the same time create an international platform
for discussing and finding ways out of the situation, exclusively
by means of interested parties.
Stability and security are one of the key tasks of the
modern world community. Regional security in the aquatorium
of the South China Sea isn’t only in ensuring the safe passage
of commercial ships and the distribution of the gifts of the sea,
islands, reefs, but also in the balance of forces in the region,
the impossibility of strengthening any single state that can
change the world political and economic system.
Keywords: ADMM (ASEAN Defence Ministers’
Meeting), ADMM+ (ASEAN Defence Ministers’ Meeting +
Australia, India, PRC, New Zealand, South Korea, Russia, USA
and Japan), АRF (ASEAN Regional Forum), ASEAN,
«ASEAN+3», «ASEAN+6», APEC, APR, AFTA, People’s
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Liberation Army of China (NOAA), PRC, PCOA (Permanent
Court of Arbitration), South China Sea, EAS (East Asian
Summit).
Крупеня И.Н. Проблема спорных территорий в
Южно-Китайском море. В статье рассмотрено
современное состояние территориального конфликта в
Южно-Китайском море, а также его влияние на
внутреннюю и внешнюю политику стран АСЕАН, Китая,
США. Факт наличия нерешенных территориальных
споров существенно влияет на безопасность в АзиатскоТихоокеанском регионе. Акцент сделан на исследование
документов, предусматривающих правовой механизм
урегулирования спора между всеми заинтересованными
сторонами.
Проанализированы подходы администрации Д.
Трампа и руководства КНР к решению территориального
спора и позицию Вьетнама, Филиппин, Малайзии, Брунея,
Индонезии. Произведена оценка возможности провокации
открытого противостояния между США и КНР через
интернационализацию конфликта и поиск решения в
контексте американо-китайского противостояния в
регионе как единственного реального способа выхода из
сложившейся в регионе ситуации.
Ключевые слова: АДММ (Встречи министров
обороны АСЕАН), АДММ+ (Встречи министров обороны
стран АСЕАН, Австралии, Индии, КНР, Новой Зеландии,
Южной Кореи, России, США и Японии), АРФ
(Региональный форум АСЕАН), АСЕАН, «АСЕАН+3»,
«АСЕАН+6», AТЕС, АТР, АФТА, ВАС (Восточноазиатский
саммит), КНР, Народно-освободительная армия Китая
(НОАК), ППТС (Постоянная палата третейского суда),
Южно-Китайское море.
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Larysa M. Mytsyk, Nizhyn
THE NEW WORLD ORDER FROM THE AMERICAN
SCHOLARS’ PERSPECTIVE
The article analyzes the basic conceptual approaches of
American scholars and experts to the world order after the end
of the Cold War. The author emphasizes "American-centered"
approaches in comparison with "great concepts" of the content
and formal principles of the new international system. The
author concludes that the recognition of the USA as the only
world superpower after the end of the Cold War corresponds to
the concepts of a unipolar international order or a multipolar
system with a distinct subjective domination of the United
States. American researchers offered two models of the new
world order. The first vision is a leadership model based on
respect for the rights and interests of all other actors in
international relations; the second one is the neoconservative
dominance model, based on the military components and
realized within the framework of unilateral actions.
Key words: international system, world order, scientific
approach, conception, paradigm, multipolarity, unipolarity.
General problem statement and its connection with
important scientific and practical tasks. The end of the Cold
War determined the need to define a new world order and to
model the architecture of the international environment, the
basis on which it should be implemented (values, aspirations,
etc.), characteristics of relations between its main participants.
It was also important to identify the place and role of the
United States as the winner in the Cold War in a new
international reality.
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Analysis of recent research and publications. The
response to such needs was the scientific debate on the
problems of the new world order that were taking place in the
United States during the 1990s. International policy experts
from various political, scientific, journalistic environments, as
well as representatives of different theoretical schools took part
in them. Such famous scholars as Henry Kissinger, Zbigniew
Brzezinski, Charles Krauthammer, Robert Kagan, William
Kristol, Robert Kaplan, Joseph S. Nye, Charles Kupchan,
Francis Fukuyama and Samuel Huntington played an extremely
important role in the debate. They presented their views in the
form of scientific monographs and publications in prestigious
periodicals, announcements and short notes in the daily press.
A characteristic feature of the American debate was the
heterogeneity of approaches and presented ideas that made it
difficult to define the new order and subordinate those
conceptions to particular theoretical schools unambiguously. It
resulted in the emergence of many more or less integral and
complex visions, which were based on different motivational
principles and appealed to different theoretical traditions. Those
were "great theories", whose authors had a global vision of the
world, for example, those who presented economic liberalism,
the approaches of Francis Fukuyama[5; 6] and Thomas
Friedman[4] (the global order based on economic liberalism,
promoted by the United States), the theory of S. Huntington
grounded on a civilizational paradigm (the clash of
civilizations) [9; 10]. Other authors emphasized the
international order in terms of balance of power between the
participants. In the context of a realistic tradition, the vision of
H. Kissinger (nation order with the current global role of the
USA) [15; 16], Z. Brzezinski (American world system) [1; 2;
3], S. Huntington (the order of "unipolar multipolarity") [11],
Richard Haass (regulatory international order) [7], the
conceptions of Ch. Krauthammer[17; 18; 19], W. Kristol [20],
R. Kagan [12; 13].
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Formulating the purpose of the article. The purpose
of the paper is to analyze, compare and systematize basic
scientific paradigms and conceptual approaches toward the
content and formal principles of the new world order that were
presented during the American debate of the 1990s.
Presentation of the main research material from
complete justification of the received scientific results.
Obviously, the shape of the world order, which was formed as a
result of this debate, was not a holistic, homogeneous one.
However, the authors of those conceptions combined the appeal
to a realistic tradition and analysis of the problem of the
international system from the perspective of the needs and
behavior of nations. At the same time, most experts showed
commitment to dominant role of the United States, which, in
view of their strength and exceptional status in the international
environment, should have played the role of stabilizer of the
new world order. With this in mind, those conceptions are
called "American-centered" vision of the international
system.The authors of the "American-centered" theories agreed
that the United States is the only global superpower, which
strength is based on the absolute superiority in the military,
economic, technological, and cultural areas, as well as on moral
victory in the Cold War, the American exeptionalism, the belief
in the US "historical mission" to protect, promote and extend
democracy and freedom around the world
However, regardless of the committment to the
"American-centered" perspective of the world order, those
conceptions differ from each other in terms of understanding
the structure of the international system, the principles of its
functioning and the nature of the relations between the
participants, as well as the directions of its evolution.
Most of the authors of the "American-centered" theories
of the international system, appealing to a realistic tradition,
usually constructed a structure of a new order based on the
dominant balance of power in it, accepting the United States as
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the superpower. Since the possibility of restoring bipolar order
was unambiguously rejected after the end of the Cold War, the
new conceptions were built on multipolar (which stability
would be ensured by a balance of power between the main
participants) and unipolar (the functioning of which would be
based on the hegemony of one superpower) models. Medium
variants that included elements of both systems were possible,
for example, S. Huntington’s theory of the "unipolar
multipolarity" [11].
One of the supporters of the multipolarity of the new
order was H. Kissinger. Although he could not unambiguously
typologize the new international system (supposing that it
would have a transitional nature for a long time), Kissinger in
his "Diplomacy" preferred a vision according to which the core
of international order would be a multi-state system based on
six key superpowers such as the United States, Europe, China,
Japan, Russia and India (although he was not completely
convinced in the prominent role of the latter) [15, p. 24].
According to H. Kissinger, "America will be the greatest and
most powerful nation, but a nation with peers; the primus inter
pares but nonetheless a nation like others"[15, p. 809–810].
Due to the special status of the United States, H. Kissinger's
new multipolar order after the end of the Cold War differed
from "classical multipolarity," which implies the existence of
several independent and equilibrium centers capable of
formulating rules and distributing and redistributing power. On
the contrary, the new multipolarity was characterized by the
existence of several centers with apparently comparable
potentials and one main, definitely stronger subject. Such a
model of the international system, based on the balance of
power between several great powers and one superpower,
should lead to stability and maintenance of peace, however,
that would be possible only if the community based on
democratic values was established [15, p. 838].
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Z. Brzezinskiy rejected the theory of multipolarity and
balance of power as a model of new relations in the world. He
introduced his vision of a new order in the "The Grand
Chessboard" [2]. In his view, the world after the Cold War was
characterized by a distinct unipolarity, and the only power that
was really capable of maintaining the order and stability of the
international environment was the United States, which should
play the role of the world political arbiter. In his vision of the
"American world system", Z. Brzezinski appealed to the
classical geopolitics simultaneously, emphasizing that space
with the key importance for a new international order is
Eurasia. According to the scholar, "Eurasia is a chessboard on
which there is a struggle for world hegemony," and the force
that would seize this space could threaten the US position, and
thus the stability of the world system [2, p. XXX]. He
confirmed the vision of unipolarity of the new world dominated
by the United States in his next reports and publications, the
crown of which was "The Choice: Domination or Leadership"
[3].
The advocate of the unipolar world theory was Charles
Krauthammer, who is recognized to be one of the ideologists of
neo-conservatism [8; 22]. In his "The Unipolar Moment"
Krauthammer wrote: "It has been assumed that the old bipolar
world would beget a multipolar world with power dispersed to
new centers in Japan, Germany (and/or "Europe"), China and a
diminished Soviet Union/Russia. This is mistaken. The
immediate post-Cold War world is not multipolar. It is
unipolar. The center of world power is an unchallenged
superpower, the United States, attended by its Western allies."
[19]. Over the next few years, the author strengthened the
conviction of unipolarity and USA dominance. In 2002, he
presented a revised version of the conception of a "unipolar
wave," arguing that twelve years after the end of the Cold War,
it turned into a "unipolar era" that, due to the strength and
engagement of the United States, will have a great deal of time
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perspective. The Krauthammer’s unipolar theory was the
starting point for the reflection of such prominent theorists of
neo-conservatism as W. Kristol, R. Kagan, N. Podhoretz.
According to those scholars, the new world order was
dehinitely unipolar with the United States hegemony that
ensures them moral rights, as well as a duty to act as a global
leader, using a variety of means, including military ones [13;
20].
The original idea of combining the uni- and multipolar
models of a new international system (the so-called "hybrid
theory") was propounded by Samuel Huntington. In his
resonance "The Lonely Superpower ", he argued that the new
world order is the " uni-multipolar system" with one
superpower and several major powers [11].The United States,
of course, is the sole state with preeminence in every domain of
power [11, p. 1]. According to S. Huntington, none of
participants of this model of international order seeks to
maintain it: the United States as a superpower quite explicitly
preferres a unipolar system under its hegemony, while
multipolarity would be the most acceptable one for the other
major powers. So, Huntington predicts the transition to a truly
multipolar order of the 21st century [11, p. 2]
Hence, regardless of committment of authors of
"American-centered" theories to uni- or multipolar order, it was
rather a hierarchical model in which the United States was the
dominant leader (hegemon). That was a sufficient argument to
characterize this order as a "new hegemony" or "a new Pax
Americana".
Supporters of the "American-centered" approaches
toward the international order emphasized issues of its
functioning rather than the description of its structure. The key
issue, therefore, was to outline the nature of the relationship
between the participants in the new order and the need to
determine the role and significance of the United States,
defined as a "superpower", a hegemon or even an empire.
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Even immediately after the end of the Cold War, most
researchers and politicians agreed that the main precondition
for maintaining the stability of the international order should be
the engagement of the United States, so they clearly opposed to
neo-isolationism. The views of authors conceptually differed
only regarding the nature of the engagement (whether that
would be global activism or global interventionism) as well as
ways of implementing it (multi- or unilateralism).
Consequently, two models of functioning of the new
international order can be revealed: the first one seems to be the
order with the US world leadership, while the second one,
instead, means the order with the American domination
throughout the world. Those models can be defined as
conceptions of "soft" and "hard" hegemony.
Proponents of the model of the American leadership (Z.
Brzezinski, H. Kissinger, R Haass, J.S Nye, Ch. Kupchan)
advocated the status of the United States as a global leader,
which would fulfill its role with respect to the views and rights
of other members of the international arena. Z. Brzezinski
emphasized that, despite the US supremacy, the new system
does not have the character of a hierarchical pyramid of power,
and the decision-making process provides a significant place
for negotiations, agreements, compromises and consensus [2, p.
XXXIII]. He added that exclusively an international consensus
could legitimize and strengthen new American leadership [3, p.
236]. H. Kissinger shares the same view, arguing that the
United States, regardless of its undoubted superiority, should
not ignore partners and international law, as it can indeed lead
to a destabilization of the international environment. J.S Nye
and Ch. Kupchan believe that the United States can not afford
unilateralism and levity towards other members of the
international order. In their publications, they constantly
emphasize the paradox of American power, which is "too large
to be balanced by some other state, and at the same time too
small to resolve independently such issues as international
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terrorism or the proliferation of weapons of mass destruction"
[23, p. 40; 21, p. 3–35]. R Haass presents the middle position
between leadership and dominance in the international order. In
his view, the key precondition of maintaining stability and
preventing uncertainty in the international environment should
be the functioning of the international order at the established
regulators, which would give a special combination of
multilateralism with unilateralism: "The United States should
act where possible, with others, but on its own where it is
necessary and real... In the ideal case, multilateral norms,
agreements and institutions, which are truly helphul in the
management of international relations, would be developed "[7,
p. 16].
According to the model of American domination, which
is advocated by neoconservatives, the United States should use
its power to manage the world (to thrust its will and world
vision on other members of the system) and maintain peace and
security on a global scale, relying mainly on armed forces.
Accordingly, that conception presupposes a consistent
engagement
of
the
United
States
("conservative
internationalism" [24]) through the implementation of
unilateralism and the rejection of multilateralism, the
realization of dominance using all means, including military
force, as well as the inclusion of moral categories in the
perception of international politics [8, p. 11].
Charles Krauthammer, reflecting on the new role of the
United States in the world, criticizes the solutions offered by
others. He supports the so-called "new unilateralism" that
"defines American interests far beyond narrow self-defense. In
particular, it identifies two other major interests, both global:
extending the peace by advancing democracy and preserving
the peace by acting as balancer of last resort…" [18]. In a
speech delivered in February 2004, Krauthammer presented his
"democratic realism" that should be interpreted as a modified
and concretized version of the "democratic globalism", which is
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understood as an American engagement in the name of
extending democracy and protecting core values [17, p. 9 ]. W.
Kristol and R. Kagan shared the vision that only American
hegemony, based on the military "supremacy" and moral
confidence, is capable of effectively protecting peace and
international order [20].
Most authors of "American-centered" theories realize
that the United States's superiority over other actors in
international relations will not be endless, and in the longer or
shorter time it will be reduced ‒ both under the influence of
endogenous (fatigue from the role of leader, closure and
isolation from the world), as well as exogenous (growth of
competitors’ power) factors. As R.Haass predicts, reducing the
United States sustained supremacy "will be the result of two
fundamental factors: on the one hand, the emergence of
competitive centers of political, economic, military strength; on
the other hand, not an obligatory but rather plausible weakening
of America's will and determination, in terms of maintaining
the status of the world superpower" [7, p. 14–15]. R. Haass
writes that it is unclear what order can be formed after the end
of the American dominance in the world ("whether that will be
anarchy, a new Cold War, a multipolar balance of power, an
achievement of consensus between like-minded nations, the era
of democracy, peace and prosperity, the combination of all of
those ones, or probably something completely different" [7, p.
15]), but if the functioning of the world was really based on
regulation, then the evolution of the international order would
probably not lead to anarchy and chaos.
S. Huntington argued that the international order since
the end of the Cold War was in a state of constant evolution
"from the bipolarity of the Cold War", through the unipolar
system introduced by the Gulf War, to the current unipolar
multipolarity, which will last for one or two decade and, as a
result, will lead to the establishment of a true multipolarity of
the 21st century" [11, p. 2].
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The advocates of the American world domination
interpret the issue of the evolution of the international system in
the other way. In their belief, the unipolar order, based on the
hegemony of the United States, should be lengthy in nature.
Such opinion is shared by Ch. Krauthammer and other
neoconservatives, who are convinced of the possibility of
preserving American hegemony in the modern world, however,
by means of military strength and the dominance of the United
States.
The "American-centered" theories contradicted the socalled "declinistic vision", that was popular in the United States
at the turn of the 1980s–1990s. An inspiration for the
discussion of the decline of the US strength and significance in
the international environment was Paul Kennedy's "The Rise
and Fall of the Great Powers"[14]. Referring to history, the
author argued that the United States is at risk of "the imperial
overstretch". The United States has the typical problems of a
great power, which include balancing guns and butter and
investments for economic growth [14, p. 535]. The U.S.'
growing military commitment to every continent…and the
growing cost of military hardware severely limit available
options [14, p. 514] As military expenses grow, this reduces
investments in economic growth, which eventually "leads to the
downward spiral of slower growth, heavier taxes, deepening
domestic splits over spending priorities, and weakening
capacity to bear the burdens of defense" [14, p. 533] Kennedy's
advice is as follows: "The task facing American statesmen over
the next decades, therefore, is to recognize that broad trends are
under way, and that there is a need to "manage" affairs so that
the relative erosion of the United States' position takes place
slowly and smoothly, and is not accelerated by policies which
bring merely short-term advantage but longer-term
disadvantage" [14, p. 534]. Although the reality of the 1990s,
seemed to disprove P. Kennedy’s warnings (instead of decline,
the United States strengthened its status as the only
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superpower), however, that does not mean that P. Kennedy had
no rationale: his view seems not to be false, but rather
premature.
It’s especially interesting to compare "Americancentered" approaches with two most popular post-Cold War
global theories: "the end of history" by F. Fukuyama and
"civilizational paradigm" by S. Huntington. The "Americancentered" conceptions seem to be closer ones to F. Fukuyama’s
approach [5; 6]. Although the authors of "American-centered"
vision did not share the idea of the "end of history" –
Fukuyama’s belief that, after the fall of communism, freemarket liberal democracy had won out and would become the
world's "final form of human government" [6, p. 86], however,
they, like him, were convinced of the attractiveness of the
American model and the possibilities of its spread throughout
the world The evidence is the conception of "active
engagement". At the same time, Fukuyama’s theory much more
emphasized economic factors (appealed to economic
liberalism) and seemed to be more optimistic than "Americancentered" approaches oriented to a realistic school. Fukuyama
prophesied that, along with the end of the Cold War and the
confrontation of the "great" ideologies, we could expect an
increase in international cooperation that would promote
stability in the political arena and prevent large-scale conflicts
[6, p. 86].
S. Huntington presented much more pessimistic vision
of a new international order. In the "clash of civilizations"
theory he cautioned against thrusting a universal model of
Western culture, mostly identified with the American model, on
the world. According to S. Huntington, since the post-Cold War
world is a world of seven or eight major civilizations, the
United States as the main subject of Western civilization could
prove to be a destabilizing factor, and its activity could be a
source of tension and world conflicts [10, p. 474–481]. Such
view was contrary to most of the "American-centered"
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conceptions, authors of which, like F. Fukuyama, advocated the
active promotion of the American vision of the world and
believed that the establishment of a universal order based on
American values could preserve the world from conflicts and
ensure its stability. S. Huntington argued that only recognizing
the multiculturalism and heterogeneity of the world, preserving
Western civilization itself (adopting an Atlanticist policy of
close cooperation with European partners) could support
stability and ensure peace in a multipolar, multicivilizational
world [10, p. 462–497].
The vision of the international system offered within the
framework of the American debate on a new world order,
besides real cognitive advantages, also perform important
political functions. This aspect may be the subject of a separate
research.
Conclusions from this research and prospects of
further exploration in this direction. Thus, according to
most American researchers, after the end of the Cold War, the
United States actually emerged as the only world superpower
that had an indisputable superiority over other participants in
international relations (although it is increasingly thought that
this advantage was very unstable) and was able to play a
stabilizing role, to be responsible for the functioning of the new
world order (this has been proved in recent years). This
conviction corresponds to the concepts of a unipolar
international order or a multipolar system with a distinct
subjective domination of the United States. The functioning of
such orders should be based on the absolute supremacy of the
United States in the military, political, economic, and cultural
areas, and firm belief in "American exclusiveness", which
justifies their global engagement, duration and stability of
which are directly dependent on the status of the United States
themselves. In this case, two models are offered. The first
vision is a leadership model based on respect for the rights and
interests of all other actors in international relations (such a
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suggestion is proposed by Z. Brzezinski, G. Kissinger and R.
Haass); the second one is the neoconservative dominance
model, based on the military components and realized within
the framework of unilateral actions. It seems that the
application of the first approach would provide an opportunity
to strengthen the current order and maintain a strong US
position for the coming years (to keep their role as a world
leader). Instead, within the framework of the second model
implemented today, there is a potential threat of the growth of
anti-American sentiment, the polarization of the international
arena, which could eventually lead to the creation of alliances
against the United States (which will be perceived by other
participants in international relations as an empire), and
destabilization or destruction of the existing order. It is difficult
to agree with the argument of the neoconservatives that a
unipolar system is possible through the use of force and the
implementation of unilateral actions. The world is not
exclusively unipolar, as neoconservatives suggests, and does
not tolerate subjection without respect for the norms and
principles of international relations. The fundamental
constraints of the neoconservative concepts seems to be: first, a
significant concentration of attention on military power as the
main element of US supremacy and the condition of
maintaining the stability of the international order; second, the
belief in the perfection of the American system and the
possibility of implementing this model all over the world,
regardless of its heterogeneity and complexity, that leads to a
significant increase of negative attitude toward the United
States and accusations of their arrogance and disregard; third,
the underestimation of complexity of the world (the strength of
other states, the value of the activities of new actors, new
problems); fourthly, the lack of trust in international institutions
and international law. For these reasons, among the so-called
"American-centered" visions the most convincing one seem to
be the concept of pragmatic realists, supporters of American
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leadership in the form of "soft hegemony." In their view, the
maintenance of the stability of the modern order, the
strengthening of world security and the restriction of conflict
situations are possible through American thoughtful leadership,
which is based on cooperation and respect for international
foundations and norms. However, that approach also has
certain limits. According to critics, the authors of that concept
did not pay attention to such essential features of the modern
world as global co-dependence, cultural and social diversity; as
well as they underestimated the significance of the nonmilitaristic determinants of the status of states, which can be
attributed to the concept of soft power by Joseph S. Nye. As he
emphasizes, such concepts lack a broader vision of the world
with its cross-border issues and interdependencies.
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Мицик Л.М. Американські наукові концепції
нового світового порядку. У статті аналізуються основні
концептуальні підходи американських вчених та експертів
до формування світового порядку після завершення
холодної війни. Автор особливого значення вивченню
„американоцентричних” підходів, порівнюючи їх з
„великими концепціями” змістових і формальних засад
сучасної міжнародної системи. Автор доходить висновку,
що визнання США єдиною світовою наддержавою після
закінчення холодної війни кореспондується з концепціями
однополярного міжнародного порядку або багатополюсної
системи з виразним суб’єктним домінуванням Сполучених
Штатів. Aмериканські дослідники пропонують дві моделі.
Першим баченням є модель лідерства, заснована на повазі
щодо прав та інтересів усіх інших учасників міжнародних
відносин. Це бачення поділяють, зокрема, З. Бжезинський,
Г. Кіссінджер і Р Гаасс. Другий підхід ‒ запропонована
неоконсерваторами модель домінування, заснована на
силових компонентах, що реалізується в межах
односторонніх дій. На думку автора, застосування першої
моделі дасть можливість зміцнити міжнародний порядок
і зберегти сильну позицію США як світового лідера на
найближчі роки. Натомість, у межах другої моделі, що
реалізується нині, існує потенційна загроза зростання
антиамериканських настроїв, поляризації міжнародної
арени, яка зрештою може призвести до створення
альянсів проти Сполучених Штатів, а також
дестабілізації або руйнування існуючого порядку.
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Основними обмеженнями неоконсервативних концепцій, на
думку автора, є: по-перше, значна концентрація уваги на
військовій силі як основному елементі верховенства США
та умові збереження стабільності міжнародного порядку;
по-друге, віра в досконалість американської системи і
можливість реалізації цієї моделі в усьому світі,
незважаючи на його неоднорідність і складність, що
призводить до зростання негативного ставлення до США;
по-третє, недооцінка складності світу; по-четверте, брак
довіри до міжнародних інституцій і міжнародного права.
Через це, серед так званих "американоцентричних"
концепцій найпереконливішою видається концепція
прагматичних реалістів, прихильників американського
лідерства у формі "м'якої гегемонії". На їхню думку,
підтримка стабільності сучасного порядку, зміцнення
світової безпеки та обмеження конфліктних ситуацій
можливі завдяки вдумливому американському керівництву,
яке базується на співпраці та повазі до міжнародних
основ і норм. Однак цей підхід також має певні
обмеження. На думку критиків, автори цієї концепції не
звертають уваги на такі суттєві риси сучасного світу, як
глобальна взаємозалежність, культурне та соціальне
розмаїття, а також недооцінюють значення невійськових
детермінант статусу держав.
Ключові слова: міжнародно-політична система,
світовий порядок, науковий підхід, концепція, парадигма,
багатополюсність, уніполярність.
Мыцык Л.Н. Американские научные концепции
нового мирового порядка. В статье анализируются
основные концептуальные подходы американских ученых и
экспертов к формированию мирового порядка после
окончания холодной войны. Автор уделяет особое
внимание изучению "американоцентрических" подходов,
сравнивая их с "великими концепциями" содержательных и
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формальных основ современной международной системы.
Автор приходит к выводу, что признание США
единственной мировой сверхдержавой после окончания
холодной войны корреспондируется с концепциями
однополярного
международного
порядка
или
многополюсной системы с выразительным субъектным
доминированием Соединённых Штатов. Aмериканские
исследователи предлагают две модели. Первым видением
является модель лидерства, основанная на уважении прав
и интересов всех других участников международных
отношений. Это видение разделяют, в частности, З.
Бжезинский, Г. Киссинджер и Р. Гаасс. Второй подход ‒
предложенная неоконсерваторами модель доминирования,
основанная на силовых компонентах и реализуемая в
рамках односторонних действий. По мнению автора,
применение
первой
модели
позволит
укрепить
международный порядок и сохранить сильную позицию
США как мирового лидера на ближайшие годы. Наоборот,
в рамках второй модели, реализуемой в настоящее время,
существует
потенциальная
угроза
роста
антиамериканских
настроений,
поляризации
международной арены, которая в конечном итоге может
привести к созданию альянсов против Соединенных
Штатов, а также дестабилизации или разрушению
существующего порядка. Основными ограничениями
неоконсервативных концепций, по мнению автора,
являются:
во-первых,
значительная
концентрация
внимания на военной силе как основном элементе
верховенства США и условии сохранения стабильности
международного порядка; во-вторых, вера в совершенство
американской системы и возможность реализации этой
модели во всем мире, несмотря на его неоднородность и
сложность, что приводит к росту негативного
отношения к США; в-третьих, недооценка сложности
мира;
в-четвертых,
отсутствие
доверия
к
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международным институтам и международному праву.
По
этим
причинам
среди
так
называемых
"американоцентрических"
концепций
наиболее
убедительной представляется концепция прагматических
реалистов, сторонников американского лидерства в форме
"мягкой гегемонии". По их мнению, поддержание
стабильности современного порядка, укрепление мировой
безопасности и ограничение конфликтных ситуаций
возможны
благодаря
вдумчивому
американскому
руководству, которое базируется на сотрудничестве и
уважении к международным основам и нормам. Однако
этот подход также имеет определенные ограничения. По
мнению критиков, авторы этой концепции не обращают
внимания на такие существенные черты современного
мира, как глобальная взаимозависимость, культурное и
социальное разнообразие, а также недооценивают
значение невоенных детерминант статуса государств.
Ключевые слова: международно-политическая
система, мировой порядок, научный подход, концепция,
парадигма, многополюсность, униполярность.
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СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА
ВЕЛИКОБРИТАНІЇ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ
МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН:
ПОЛІТИЧНИЙ ВЕКТОР
У статті висвітлюються особливості розвитку
українсько-британського політичного співробітництва
1991‒2018 рр. Зокрема, простежено характер розвитку
відносин
і проаналізовано становлення механізмів
двосторонньої співпраці. Під час дослідження було
встановлено, що відносини між двома державами носили,
на початковому етапі свого розвитку, стриманий і
неоднозначний характер. Відображено активізацію та
послаблення дипломатичних відносин між двома
державами в подальші роки. Проаналізовано розвиток
українсько-британського співробітництва після 2014 року
та надання допомоги українській державі з боку Британії
у боротьбі з російською агресією. Вказано на основні
візити українсько-британських представників вищого
рівня. Автором наголошено на активній підтримці
Сполученим Королівством євроінтеграційного прагнення
України. Зазначено той факт, що незважаючи на
динамічний розвиток українсько-британських відносин,
проблема спрощення візового режиму для українців
розв’язана так і не була, що підриває імідж британців
серед українського населення.
Ключові слова: українсько-британські відносини,
дипломатичні контакти, двосторонні відносини, договори,
інтеграція,
візити, Україна, Сполучене Королівство,
Європейський Союз.
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими і практичними
завданнями. З проголошенням незалежності 24 серпня
1991 року Україна почала проводити активну зовнішню
політику. Обравши західний вектор розвитку, наша
держава
розпочала
налагоджувати
двосторонні
дипломатичні відносини з провідними державами світу,
особливе місце серед яких посідає Сполучене Королівство
Великої Британії та Північної Ірландії. Будучи членом ЄС,
постійним членом Ради Безпеки ООН, однією з
найрозвиненіших держав світу та маючи тісні союзницькі
відносини із США, Велика Британія стала важливим
дипломатичним союзником і стратегічним партнером
України. Саме Великобританія одна із перших серед
європейських країн визнала незалежність України та
підписала з нею низку договорів, підтримуючи її прагнення
щодо вступу до ЄС. Недаремно Великобританію нині
називають найкращим головним промоутером України у
світі. Утім, відносини двох держав розвиваються не так
стрімко, як того хотілось, і характеризуються стриманістю
та нерівномірністю, яка виражається як в активізації
взаємодії між двома державами, так і в зменшенні
інтенсивності дипломатичних контактів. Незважаючи на
значну підтримку Великобританією української держави в
питаннях агресії з боку Росії, питання безвізового режиму
з’ясовано так і не було.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема
українсько-британських відносин привернула увагу
багатьох дослідників. Зокрема, питання відносин у
політичній сфері України та Великобританії відображено в
наукових розвідках А. Грубінка, В. Гончарова, К.
Скляренка, С. Савіна та ін. Утім, зважаючи на постійний
розвиток українсько-британських відносин, дана проблема
потребує подальшого вивчення.
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Формулювання мети статті. Мета статті: висвітлити
розвиток і стан міждержавного співробітництва України та
Великобританії в політичній сфері життя на сучасному
етапі (1991–2018).
Засобом її досягнення є виконання таких завдань:
відтворення процесу розвитку українсько-британських
відносин на сучасному етапі; здійснення аналізу
особливостей політики Сполученого Королівства щодо
участі України в інтеграційних процесах на європейському
просторі.
Виклад основного матеріалу дослідження з
повним
обґрунтуванням
отриманих
наукових
результатів. Визнавши незалежність України, 10 січня
1992 року Великобританія встановила дипломатичні
відносини з нашою державою. Одним із ключових питань,
що лягли в основу міждержавних відносин, стало
європейське питання, оскільки після 1991 року Україна
взяла
курс
на
розвиток
західноєвропейського
дипломатичного діалогу.
Перший двохсторонній візит на високому рівні
відбувся 1992 року у між міністром закордонних справ та
у справах співдружності Д. Херда та міністром
закордонних справ України А. Зленком. Під час зустрічі
міністрів у Великобританії було укладено міжурядовий
Меморандум про необмежену свободу пересування (15
вересня 1992 р.) [4]. Даний Меморандум має важливе
значення для розвитку міждержавних відносин, оскільки
визначає принципи та правила здійснення дипломатичних
контактів між Україною та Сполученим Королівством. Як
наслідок двохсторонніх візитів стало офіційне відкриття в
Києві Посольства Сполученого Королівства, а у Великій
Британії – Посольства України.
Утім, на початковому етапі українсько-британські
відносини носили стриманий характер. Великобританія
обережно ставилась до новоствореної незалежної України
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та не прагнула до поглиблення контактів. У налагоджені
відносин між державами на перешкоді став і мовний
бар’єр, адже українські дипломати, які прибули з візитом
до Лондона мали проблеми у спілкуванні з англійським
середовищем, що заважало їм налагодити відносини з
британськими бізнес-колами [18, с. 316]. До цього слід
додати й той факт, що Британія розглядала Україну як
державу, що є сферою впливу Російської Федерації.
Суттєвою перешкодою до поліпшення міждержавних
відносин було питання ядерної зброї. Як відомо, після
проголошення незалежності Україна успадкувала
від
СРСР значний ядерний арсенал, що перевищував арсенал
самої Британії. Саме тристороння угода між США, Росією
та Україною
щодо виведення стратегічних ядерних
озброєнь, розташованих на українській території, та
ратифікація Верховною Радою Договору СНО-1
(скорочення і обмеження стратегічних наступальних
озброєнь) 1994 року сприяли потеплінню українськобританських відносин.
24 травня 1994 року з візитом до Києва прибув
міністр закордонних справ Великобританії Д. Херд, який
під час прес-конференції висловив підтримку з боку
Сполученого
Королівства позиції
України
щодо
кримського питання у відносинах з Росією. Офіційний
Лондон також зазначив, що дипломатичні відносини між
двома державами будуть розвиватися динамічніше, якщо
Україна не лише позбавиться ядерної зброї, але й
приєднається до договору про нерозповсюдження ядерної
зброї (ДНЯЗ). Приєднання України до ДНЯЗ і підписання 5
грудня 1994 року в м. Будапешт Меморандуму про гарантії
безпеки України з боку Росії, Великобританії та США
стали головною передумовою поліпшення співробітництва
на міжнародному рівні між Україною та Сполученим
Королівством [7]. Іншою причиною пожвавлення
українсько-британського співробітництва, як зазначає С.
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Савін, є «переосмислення Заходом, і Великобританією,
зокрема, ролі України як одного з головних чинників
стабільності в Східній Європі та інструменту впливу на
Росію» [10]. Адже, у цей період спостерігається посилення
напруги між Заходом і Росією, пов’язані із внутрішньою та
зовнішньої політикою Російської Федерації.
Результатом розвитку співробітництва між двома
державами стала низка дипломатичних контактів між
Україною та Великобританією відбулись у другій половині
90-х рр. ХХ ст. Так, у вересні 1995 року до Києва прибув
міністр закордонних справ Великобританії М. Рифкінг, де
виступив з доповіддю на тему «Україна в Європейському
контексті» [6]. Вже 1995 року Президент України Л. Кучма
з офіційним візитом відвідав Лондон, унаслідок якого під
час зустрічі з прем’єр-міністром Дж. Мейджером було
ухвалено спільну декларацію, згідно з якою Британія
наголосила на своїй підтримці України в її прагненні
наблизитись до ЄС. Така позиція Великобританії
пояснюється, передусім, власними інтересами монархії.
Будучи прихильницею розширення Європейського Союзу,
Великобританія сприяла залученню нових держав до
складу ЄС, оскільки збільшення членів Євросоюзу
призвело б до децентралізації даної організації. Саме у
федералістських тенденціях розвитку ЄС британський уряд
вбачав загрозу своєму національному суверенітету та
ідентичності. Так Великобританія прагнула підсилити
власні позиції та позиції США у Європі.
Про активну підтримку Великобританією України
щодо її входження до складу ЄС свідчить і той факт, що
Сполучене Королівство одне із перших у Європі (після
Іспанії) ратифікувало Угоду про партнерство та
співробітництво України з ЄС (червень 1995 року), а також
сприяло вступу України до Ради Європи та підготовці
спільної стратегії ЄС щодо України. Тоді, як країни113

засновниці ЄС – Німеччина та Франція доволі скептично
ставляться до питання розширення ЄС.
У свою чергу І. Черінько наголошує на перевагах і
негараздах щодо членства України в ЄС для
Великобританії. З одного боку, у разі вступу України до
ЄС, Сполучене Королівство отримує вагомі переваги,
оскільки кількість споживачів спільного ринку зросте
майже на 50 млн, посиляться антифедералістичні тенденції,
вигідні для Британії. З другого боку, набуття Україною
повноправного членства в ЄС призведе і до певних
політичних змін, невигідних для монархії: відповідно до
кількості населення Україна мала б отримати в інституціях
ЄС – Європарламенті та Європейській комісії кількість
голосів майже рівнозначну британській, що призведе до
утруднення
щодо
прогнозування
та
контролю
парламентської ситуації [18, с. 316].
Українсько-британське співробітництво розвивалось і
наступними роками. Так, 1996 року прем’єр-міністр
Великобританії Дж. Мейджора здійснив візит до України,
під час якого порушувалося питання закриття
Чорнобильської АЕС. 21 жовтня 1997 року між державами
був підписаний Меморандум про взаєморозуміння щодо
участі
та
підтримки
діяльності
Міжнародного
чорнобильського центру з проблем ядерної безпеки,
радіоактивних відходів і радіоекології [4].
23–25 червня 1998 року в України відбулася зустріч
заступника державного секретаря закордонних справ і в
справах співдружності Великобританії Д. Хендерсона та
міністра закордонних справ України Б. Тарасюка. Під час
зустрічі обговорювались питання щодо двосторонніх
відносин і проблем, пов’язаних з інтеграційними
процесами України до Європейських політичних та
економічних структур [1]. Уже наступного року Б. Тарасюк
розпочав переговори з новообраним державним секретерам
закордонних справ та у справах співдружності
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Великобританії Р. Куком, під час яких обидві сторони
визнали
взаємопоступки
в
розвитку
українськобританських відносин у різних сферах. Окрема увага була
звернута на питання про підтримку Великобританією
прагнення України набути статусу асоційованого члена
ЄС. 12 квітня 2000 року Р. Кука здійснив візит до Києва,
під час якого було ухвалено Меморандум про
взаєморозуміння щодо співробітництва та координації між
Міністерствами
закордонних
справ
України
та
Великобританії [5].
Утім, 2001–2003 рр. позначились погіршенням
українсько-британських відносин. Причиною цього стала
критика з боку Британського Королівства щодо повільного
та невдалого реформування в Україні, а також посилення
недемократичних тенденцій у державі, зокрема наступ на
свободу слова. Звинуватила Велика Британія Україну і в
порушенні норм міжнародного права в галузі торгівлі
зброєю,
визнавши факт продажу Україною систем
пасивного стеження «Кольчуга» Іраку. Після того, як
Україна надіслала до Іраку свій миротворчий контингент і
«Кольчуги» так і не знайшли в Іраку, відносини України з
Сполученим Королівством
поліпшилися.
Наслідком
поліпшення українсько-британського співробітництва
стало підписання міжурядової Угоди про спрощений
порядок оформлення віз посадовим особам обох країн (25
жовтня 2001 року). За підтримки Великобританії Україна у
2002 року була залучена до військових операцій Євросоюзу
та Європейської політики сусідства.
Події 2004 року, що позначились «помаранчевою
революцією» та приходом до влади проєвропейських
політиків, позитивно вплинули як на внутрішнє політичне
становище в країні, так і на зовнішнє. Уже 2005 року з
робочим візитом Великобританію відвідав В. Ющенко, під
час якого Президенту України було вручено нагороду
британської організації «Чаттем Хауз». Ця поїздка стала
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надзвичайно важливою подією в подоланні відчуженості
та налагодженні двосторонніх дипломатичних відносин.
Про проукраїнські позиції серед британців свідчать і
результати соціологічних досліджень Єврокомісії 2005
року, за даними яких 45% британців підтримали вступ
України до ЄС, а 35% – виступили проти, що стало одним
із найвищих показників серед країн Західної Європи [3].
2008 року була оприлюднена заява парламенту
Сполученого Королівства, у якій основні політичні сили
країни (консерватори, лейбористи та ліберал-демократи)
підтримали прагнення України до набуття членства в ЄС.
Посилення та активізація політичних контактів на
вищих рівнях спостерігались упродовж 2008–2009 років,
що ознаменувалось значною кількість візитів. Зокрема,
відбулося три візити Президента України до Великої
Британії (травень, жовтень 2008 р. та січень 2009 р.) і візит
Голови Верховної Ради України до Британії (жовтень 2009
р.).
Під час травневого візиту 2008 року Президента до
Великобританії було ухвалено спільну заяву, у якій
задекларовано
стратегічний
характер
українськобританських відносин. Зокрема, прем’єр-міністр Великої
Британії Гордон Браун заявив, що після того, як Україна
буде відповідати загальноприйнятим європейським нормам
і стандартам, вона повинна стати повноправним членом
ЄС, а нова посилена угода між Україною та Євросоюзом
повинна мати форму політичної асоціації та економічної
інтеграції [7]. Під час цієї зустрічі між двома сторонами
було досягнуто домовленості про те, що Україна та Велика
Британія розпочинають переговори щодо укладання
двосторонньої угоди про спрощення візового режиму.
У березні 2008 року міністр закордонних справ
України В. Огризко зустрівся з державним секретарем у
закордонних справах і у справах співдружності Д.
Мілібендом. Уже 27 серпня 2008 року Д. Мілібенд прибув
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з візитом до Києва, який мав на меті підтвердити
зобов’язання Сполученого Королівства щодо підтримки
України в її демократичному виборі та налагодженні
спільних позицій щодо Росії [3]. У жовтні 2008 року
відбулася зустріч Президента України В. Ющенка з
британським політиком Г.Браупом, під час якої було
висловлено прихильне ставлення Великобританії
до
інтеграції України в НАТО та зобов’язання Королівства
щодо забезпечення суверенітету та територіальної
цілісності нашої держави. Утім, політична нестабільність в
Україні призвела до ухвалення рішення ЄС щодо
відкладання підписання Угоди про асоціацію з Україною за
підсумками саміту в Евіані 9 січня 2008 року.
Подальший розвиток відносин між двома держави
спостерігався і в наступні 2009–2013 рр. У цей період
відбуваються дипломатичні контакти між двома державами
на рівні міністерств. Упродовж зазначеного періоду
Сполучене Королівство у відносинах з Україною
акцентувало головну увагу на підписанні Угоди про
асоціацію як основного механізму перетворення України
відповідно до британських національних інтересів [8].
Сполучене Королівство Угоду про асоціацію розглядало як
один із перших кроків до майбутнього повноправного
членства України в ЄС. У травні 2013 року відбувся візит
до Лондона міністра закордонних справ України, який
передбачав отримання підтримки з боку Великобританії
щодо підписання Угоди про асоціацію з ЄС. А 17 вересня
2013 року до Києва прибув державний міністр Форін Офісу
з метою підписання Угоди про асоціацію між Україною та
ЄС під час Вільнюського саміту «Східного партнерства»
[6].
Щоправда, вже з 2013 року розпочинається
сповільнення
динаміки
двохсторонніх
політичних
відносин, викликане негативними оцінками щодо розвитку
демократичних процесів в Україні. Така ситуація не
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влаштовувала не лише іноземні держави, але й самих
українців, доказом чого стали події 2013–2014 років.
Прагнення українського народу відстояти свої права та
демократичні свободи були підтримані в різних куточках
світу. Внутрішньополітичні зміни та прояв російської
агресії проти України сприяли поліпшенню дипломатичних
відносин між державами. Великобританія активно
виступала на підтримку України. Зокрема, Сполучене
Королівство реалізувало низку санкцій та обмежувальних
заходів в односторонньому та багатосторонньому
форматах і сприяла та продовжує активно сприяти Україні
щодо участі в різних міжнародних організаціях [11].
2014 рік позначився численними зустрічами
представників двох держав на вищому рівні. Так, 3 березня
відбулася зустріч Прем’єр-міністра України Арсенія
Яценюка з Державним секретарем у закордонних справах
Вільямом Хейгом під час його візиту до України, а вже 6
березня Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюкзустрівся
з Прем’єр-міністром Великої Британії Девідом Кемероном
у рамках саміту ЄС у Брюсселі. З робочим візитом у
вересні 2014 року відвідав Велику Британію П. Порошенко
для участі в заходах саміту НАТО (м. Ньюпорт, 4–5
вересня). У рамках засідань Ради ЄС 30 серпня та 69-ї сесії
ГА ООН 25 вересня відбулись зустрічі Президента Петра
Порошенка та Прем’єр-міністра Арсенія Яценюка з
Прем’єр-міністром Девідом Кемероном. 22 вересня цього
ж року до Києва прибула делегація депутатів
Європарламенту та Парламенту Великої Британії на чолі з
головою багатопартійної парламентської групи дружби з
Україною Дж. Віттінгдейлом [12, с. 83].
Стрімкий розвиток українсько-британських відносин
спостерігається і 2015–2016 роками. Цей період позначився
численним візитами та дипломатичними контактами.
Президент П. Порошенко та А. Яценюк підтримували
постійні контакти з Прем’єр-міністром Д. Кемероном. 5
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березня 2015 року з робочим візитом відвідав Україну
державний секретар закордонних справ Ф. Хеммонд. Варто
згадати і про зустріч Форіна Офісу з П. Порошенком та
Головою Верховної Ради України В. Гройсманом, Прем’єрміністром А. Яценюком і міністром закордонних справ
України П. Клімкіним.
2016 рік набув особливого значення в політичному
житті Великобританії. 23 червня в країні був проведений
загальнонаціональний референдум, на якому вирішувалась
подальша участь Сполученого Королівства в ЄС. Більшість
британців висловилися за вихід Британії зі складу ЄС.
Отже, незважаючи на зосередженість держави на
внутрішніх питаннях, вона продовжувала зберігати на
високому рівні двосторонні дипломатичні відносини з
Україною, які підтримувались робочими зустрічами та
офіційними візитами [13].
2017 року відбулася низка офіційних візитів на
найвищому рівні. Великобританію відвідали Президент
країни П. Порошенко, Прем’єр-міністр В. Гройсман і ціле
коло урядовців. До Києва, у свою чергу, з візитами
прибули міністр закордонних справ Британії Б. Джонсон (1
березня), міністр оборони М. Феллон (20 січня) та його
заступник М. Ланкастер (31 серпня). Міждержавні
відносини проходили і на нижчих рівнях.
Спостерігається й поліпшення та налагодження
відносин між оборонними відомствами Києва й Лондона.
Доказом чого є заява Міністра оборони України С.
Полторака, у якій зазначається: «….під час нашої зустрічі
(з державним секретарем з питань оборони Великобританії
М. Феллоном – Б.А.) ми обговорили питання, пов’язані з
політичною підтримкою України, та її прагненням
захистити свою державу, побудувати демократичне
суспільство. І тут ми отримали повну підтримку з боку
Великої Британії» [15]. Під час зустрічі також були
визначені основні напрями співпраці на 2017–2018 рр. та
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розглянуте питання щодо розширення дипломатичного
співробітництва між двома державами.
На 2017 рік офіційний Лондон визнав три пріоритети
у відносинах з Україною в даний період: підтримка
суверенітету, територіальної цілісності та економічного
розвитку України, проведення реформ і боротьба з
корупцією, надання гуманітарної допомоги [16, с. 27].
Щодо України, то її інтереси в політичних відносинах зі
Сполученим Королівством полягають у отриманні та
посиленні обороноздатності країни та збільшенні тиску на
Росію з метою виконання Мінських угод; отримання
допомоги для проведення внутрішньодержавних реформ, а
також залучення британських інвестицій. Тому з
впевненістю можна твердити про те, що інтереси України
та Великобританії доповнюють один одного.
Дипломатичні зустрічі на вищому рівні відбулись і у
2018 року. Зокрема, у вересні 2108 року відбулася зустріч у
Києві Президента України П. Порошенка та міністра
оборони Великобританії Г. Вільямсона, під час якої
обговорювалося питання перспективи посилення санкцій
проти РФ через агресію проти України та хімічну атаку в
Солсбері. Г. Вільямсон заявив, що Велика Британія
залишається послідовним прихильником європейського
курсу України, всебічно підтримуючи її в боротьбі з
російською агресією. Сполучене Королівство мало намір
до кінця 2018 року розширити військову присутність в
Україні, а 2019 року – збільшити присутність у Чорному
морі [9].
У свою чергу, Посол Британії в Україні Джудіт Гоф
зазначила, що «Україна залишається пріоритетом з огляду
на довгострокову безпеку, стабільність та процвітання
європейського континенту та є важливим напрямком для
Великобританії» [17].
Утім, незважаючи на посилення двосторонніх
відносин, деякі питання так і залишилися нез’ясованими.
120

Ведеться, зокрема, про питання щодо спрощення візового
режиму для громадян України, оскільки Великобританія
так і не пішла на поступки українцям. Проте, що
отримання спрощеного візового режиму для України – це
справа не одного дня, повідомив у своїй заяві міністр
закордонних справ України Павло Клімкін: «...Нам
довелося відновити переговори з Великобританією про
спрощений візовий режим для в'їзду громадян України.
Досягнуто домовленості, що перший раунд відбудеться в
жовтні поточного року. Але отриманий Україною в рамках
Асоціації з ЄС безвізовий режим не поширюється на
Великобританію. Тому контакти про спрощений візовий
режим відновлені, очікуємо, що певний прогрес у цьому
напрямку буде. Але укладення угоди про спрощений
режим навряд чи буде справою одного або двох років»
[14]. Нез’ясованість даного питання негативно вливає на
імідж Британської монархії серед українського населення.
До цього слід додати і проблему щодо внесення змін до
договірної бази у зв’язку з наміром Британії вийти з ЄС,
оскільки більшість договорів будувались на основі
договорів України з Європейським Союзом і країнамичленами ЄС. У разі виходу Великобританії з ЄС дані
договори ставляться під питання.
Висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок з цього напрямку. Розвиток
українсько-британських відносин носив суперечливий і
нестабільний характер, зумовлений як непослідовністю дій
з боку української влади, пов’язаних із вибором
зовнішньополітичного курсу, так і з повільним
внутрішньополітичним реформуванням країни. Порушення
принципів демократії від початку 2000-х років призвело до
значної критики з боку Заходу та сповільнення динаміки
українсько-британського співробітництва. Період кризи у
дипломатичних відносинах між двома державами
негативно вплинув на зовнішньополітичну діяльність
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України, що позначилося непослідовністю в підтримці з
боку Великобританії євро інтеграційних прагнень нашої
держави. Також слід виокремити і той факт, що із трьох
країн-засновниць ЄС саме Великобританія стала основною
підтримкою для України щодо її членства в Європейському
Союзі, тоді як Німеччина та Франція досить скептично
ставляться до проблеми розширення ЄС. Представляючи
інтереси України на міжнародній арені, Великобританія
надає активну підтримку українцям у боротьбі з
російською
агресією.
Така
політична
діяльність
Британської монархії дає можливість стверджувати, що
вона є одним із найважливіших союзників України на її
шляху до інтеграції в ЄС.
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Brovko A.G. A collaboration of Ukraine and Great
Britain is in context of modern international relations:
political vector. In the article analyse the features of
development Ukrainian-Britannic political collaboration 19912018 years. In particular, character of development of mutual
relations is traced and becoming of mechanisms of bilateral
collaboration is analysed. It was set during research, that
between two the states carried relations, on the initial stage of
the development, restrained and ambiguous character. Waiver
of status of the nuclear state, devotion the European values by
Ukraine, and change of looks of the West, and to Great Britain
in particular, into place of the Ukrainian state in Eastern
Europe brought in the korektivi in a collaboration two the
states at an international level. In particular, there is a rise in
temperature in political relations between Ukraine and United
Kingdom. Activation and poslablennya of diplomatic is
represented relations between two states in subsequent years.
Reason of such instability was of home policy position in
Ukraine. It is marked development Ukrainian-Britannic
collaboration after 2014 years and grant of help the Ukrainian
state from the side of Britain in a fight against Russian
aggression. It is indicated on basic visits Ukrainian-Britannic
representatives of higher level. It is marked an author on active
support of the United Kingdom of eurointegration aspiration of
Ukraine. Official position of the Britannic government from
middle of 1996 consisted in the gradual bringing in of Ukraine
to integration in NATO. Support of idea of speed-up
eurointegration of the Ukrainian state from the side of Great
Britain of vmotivovuvalas' also by its aspiration of
strengthening of the positions and positions of the USA in
Europe. Marked circumstance that without regard to dynamic
development Ukrainian-Britannic relations, for Ukrainians it is
decided the problem of simplification of the visa mode was not
so, that blew up the image of Britishers among the Ukrainian
population.
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Бровко
А.Г.
Сотрудничество
Украины
и
Великобритании
в
контексте
современных
международных отношений: политический вектор. В
статье освещаются особенности развития украинскобританского политического сотрудничества 1991‒2018 гг.
В
частности,
прослежен
характер
развития
взаимоотношений и проанализировано становление
механизмов двустороннего сотрудничества. В ходе
исследования было установлено, что отношения между
двумя государствами носили, на начальном этапе своего
развития, сдержанный и неоднозначный характер.
Отображена активизация и послабление дипломатических
отношений между двумя государствами в последующие
годы.
Отмечено
развитие
украинско-британского
сотрудничества после 2014 года и предоставление помощи
украинскому государству со стороны Британии в борьбе с
русской
агрессией. Указано на основные визиты
украинско-британских представителей высшего уровня.
Автором отмечена активная поддержка Соединенного
Королевства евроинтеграционного стремления Украины.
Отмечен тот факт, что, невзирая на динамическое
развитие украинско-британских отношений, проблема
упрощения визового режима для украинцев решена так и
не была, что неблагоприятно влияет на имидж британцев
среди украинского населения.
Ключевые слова: украинско-британские отношения,
дипломатические контакты, двусторонние отношения,
договоры, интеграция, визиты, Украина, Соединенное
Королевство, Европейский Союз.
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ВОЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ В КОСОВО И
МИРОВАЯ ПОЛИТИКА
В
статье
рассматривается
первый
международный военныйконфликт в Европе после Второй
мировой войны, а именно на территории бывшей
Югославии. В начале статьи названы основные
исследования по проблеме. Также определены причины
военного конфликта - это и глубокие социальные
противоречия, этнические, религиозные, демографические
и др. Для этого был сделан небольшой экскурс в историю
Косова. Выделены три этапа войн в автономном крае
Косово, перечислены последствия бомбардировки края
силами
НАТО.
Кроме
того,
названы
ошибки
государственных руководителей и мировых политических
лидеров. Также автор приводит данные общих потерь и
потерь святынь православного мира. В конце сделаны
общие выводы, названы глубочайшие нарушения
международного права, которые усложнили ситуацию и
сегодня оставляют напряженной.
Ключевые слова: Югославия, Косово, Сербия,
сербы, православные, албанцы, ООН, НАТО, война,
международная безопасность.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с
важными научными и практическими задачами.
Первый международный военный конфликт после Второй
мировой войны в Европе произошел на территории
Югославии в 90-х годах прошлого века. Наиболее горячим
и продолжительным он наблюдается в Косово. В нем
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приняли участие более 20 стран мира. Косово (Косово и
Метохия) – автономный край в составе Сербии. В
настоящее время он населен преимущественно албанцами,
которые составляют 90%. Из двухмиллионного населения
Косово сербы составляют около 100 тыс. (6%). Военное
столкновение произошло между албанцами и сербами.
Актуальность
исследования
заключается
в
необходимости определение степени международноправовой значимости республики Сербии в условиях
современной системы международных отношений, а также
в определении характера взаимодействия международных
организаций и государства, их деятельности в процессе
предотвращения и урегулирования военных кризисов в
регионе
Анализ последних исследований и публикаций.
Данную проблему исследуют историки, политологи,
юристы многих стран мира. Соответственно оценивают ее
по-разному. Как справедливо отмечает проф. М.М.
Лебедева, современный этап развития политический
структуры мира характеризуется новыми отношениями
между государствами, а также переплетением всех
участников
международного
взаимодействия:
«Международные организации и институты все энергичнее
вмешиваются во внутриполитические проблемы, такие как
урегулирование внутригосударственных конфликтов (в
частности НАТО, ООН, ОБСЕ), соблюдение прав человека,
определение финансовой политики государства и т. п., а
внутригосударственные регионы стремятся действовать во
внешней сфере порой наравне с государствами» [8, с. 250].
Особенное внимание хотелось бы обратить на
работы профессора Елены Юрьевны Гуськовой, в первую
очередь на монографию «История югославского кризиса
(1990
‒
2000
гг.),
в
которой
основательно
проанализированы все особенности военного конфликта.
Украинский академик Ф.М. Рудич в «Политологии» делает
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вывод, что в итоге военного вмешательства НАТО
гуманитарная катастрофа в крае не только не была
ликвидирована, а и значительно усилилась [10, с. 343].
Большое теоретическое значение имеет монография
Ю.В Морозова, В.В. Глушкова, A.A. Шаравина «Балканы
сегодня
и
завтра:
военно-политические
аспекты
миротворчества». В ней представлены результаты по
исследованию
опыта
проведения
миротворческих
операций многонациональными силами на территории
бывшей Югославии в 90‒х XX ст., по анализу подготовки и
участия в них российского воинского контингента.
Проводятся научные семинары, посвященные этому
вопросу. Например, «Балканский кризис: истоки,
состояние, перспективы» в Нижнем Новгороде 4‒5 февраля
2000 г., где проблематика конфликтов на постюгославском
пространстве рассматривалась и в контексте исследования
отдельно взятых международных участников, и в
совокупной
характеристике
деятельности
межправительственных
организаций
в
период
вооруженных фаз конфликтов в Косово и других регионах.
Это позволяет приблизиться к пониманию источника
конфликтов, а также выявить основные факторы,
предопределившие
политику
международных
посреднических
миссий.
Защищены
кандидатские
диссертации, например Новиков С.С. «Деятельность
миротворческих миссий ООН, ОБСЕ и Российской
Федерации в разрешении конфликтов на территории
бывшей Югославии» и другие.
Формулировка цели статьи. В начале хотелось бы
подчеркнуть особую специфику политических процессов
на территории бывших республик СФРЮ с высокой
степенью межконфессиональной, межгосударственной и
межнациональной
конфликтности,
многообразием
причинно-следственных связей. В работе статися задание
продемонстрировать эту специфику.
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Изложение основного материала исследования с
полным
обоснованием
полученных
научных
результатов. Чтобы понять проблему обострения
межэтнических и религиозных отношений между
православными сербами и албанцами-мусульманами в
Косово необходимо проследить историю этого края. Еще в
средневековой период на территории Косово и Метохии
сложилось ядро средневекового сербского православного
государства, а начиная с XIV века и вплоть до 1767 года
здесь же располагался престол сербского патриарха рядом
с городом Печ, поэтому притязания сербов на край Косово
и Метохия основываются на принципах исторического
права. В 1389 г. сербский князь Лазар во главе
объединенного войска потерпел поражение на Косовом
поле от турецких захватчиков. С тех пор эта земля стала
для сербов святым местом. В годы османского господства
на Балканах албанцы быстрее и активнее становились из
язычников мусульманами, а сербы продолжали хранить
православную веру. В кон. XVII ‒ нач. XVIII веков сербы
пытаясь освободиться от османского владычества, решили
опереться на Габсбургскую монархию, но поражение в
борьбе с Османской империей заставило сербов уходить с
родных земель под страхом массового истребления. Этот
процесс, известный в истории как «Великое переселение
сербов», привел к тому, что такие исторические области
как Рашка, Косово и Метохия лишились большинства
своего исторического населения. Дабы закрепить эту
ситуацию, власти Османской империи переселяли в южные
районы Сербии албанцев-мусульман, действуя согласно
древнему принципу «разделяй и властвуй».
К моменту обретения Сербией независимости в XIX
веке проблема взаимоотношений сербов и албанцев стояла
уже остро. Мирного сосуществования не получалось –
Сербия, получившая в начале XX века контроль над
землями Косова, поощряла переселение в регион сербских
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крестьян, стараясь теперь изменить демографическую
ситуацию в свою пользу. Эти попытки встречали
ожесточенное сопротивление албанцев.
Исторически албанцы давно проживали в Косово,
но не составляли существенную часть населения вплоть до
начала ХХ века. В значительной мере этнический состав
края начал меняться после Второй мировой войны, когда
Иосип Броз Тито разрешил албанцам, оказавшимся во
время войны на территории Югославии, остаться в Косово.
Тем более, за годы войны край сильно пострадал, так как
фашисты устроили настоящий геноцид сербского народа.
После окончания Второй мировой войны территория
Косова была присоединена к Югославии и впервые была
выделена в автономную область в составе Сербии в рамках
Федеративной Народной Республики Югославии в 1945 г.
Конституция Югославии 1974 г. предоставила входящим в
состав Сербии краям фактический статус республик за
исключением права на отделение. Косово как автономный
социалистический край получило свою собственную
конституцию, законодательство, высшие органы власти, а
также своих представителей во всех основных союзных
органах. Две общины долгое время мирно сосуществовали.
Со временем албанцы сильно увеличились в численности
(с 1948 по 1991 годы их число выросло в 3,2 раза). Это
объясняется в первую очередь тем, что албанки рожали
всех детей и не делали аборты, в отличии от сербок. После
смерти Тито, президента Югославии, в 1980 году албанцы
потребовали полноценной независимости.
11 марта 1981 г. в столице Косова Приштине
прошли стихийные выступления студентов, недовольных
бытовыми условиями в общежитии и столовой.
Несанкционированную
манифестацию
пресекли
милиционеры, что, в свою очередь, вызвало возмущение
граждан. Поначалу лозунги были безобидные: «За свободу
и равноправие», «За лучшую жизнь», «Да здравствует
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марксизм-ленинизм». Но вскоре стали звучать призывы к
соединению с Албанией, к изгнанию сербов из края.
Вслед за этим начались погромы сербских домов по
всему Косову. 16 марта 1981 г. албанцы подожгли
православный монастырь, что сделало конфликт уже не
только национальным, но и религиозным. Остановить
погромы не удавалось три недели. 22 тис. 307 сербов и
черногорцев в страхе бежали из региона. В начале апреля
1981 г. для пресечения беспорядков были задействованы
силы Югославской народной армии около 1 тис. человек.
[5, №6, с. 37]. Только благодаря этому волнения удалось
подавить. Количество жертв противостояния 1981 года до
сих пор точно неизвестно.
В 1987 г. новый глава Центрального комитета
Союза
коммунистов
Сербии
Слободан
Милошевич выступил с лозунгами в защиту прав сербского
населения Косова. В марте 1989 г., стремясь укрепить
центральную власть, он добился резкого ограничения прав,
которые были предоставлены автономии Косово при Тито.
Это вызвало новые волнения, переросшие в уличные
столкновения, унесшие жизни более двух десятков
человек.
Был принят новый основной закон Сербии,
вступивший в силу 28 сентября 1990 года и
восстановивший верховенство республиканских законов
над краевыми на всей территории республики. Косову
была оставлена лишь территориальная и культурная
автономия. Косовские албанцы не признали новую
конституцию и стали создавать параллельные албанские
структуры власти, но делали они это не здесь, а за
границей, при помощи иностранных кураторов. В 1991 г.
косовские
националисты-эмигрантына
территории
Македонии провозгласили непризнанную «Республику
Косово», избрали президентом Ибрагима Ругову, а для
борьбы за независимость в 1996 году была создана
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«Освободительная армия Косово» (ОАК). Страны НАТО
предъявили Белграду ультиматум – обвинив сербов в
проведении этнических чисток, они потребовали полного
вывода армии с территории Косова под угрозой военной
интервенции.
Исследователи выделяют три этапа военного
конфликта. Первый этап начинается 28 февраля 1998 г.,
когда ОКА первой объявила войну за освобождение своей
территории. Последовали атаки на югославских стражей
правопорядка, в ответ югославская армия нанесла удары по
косовским поселениям близ Дреницы. Среди жертв
оказалось немало женщин и детей. К осени 1998 года
началась массовая миграция беженцев из Косова –
количество жертв приблизилось уже к тысяче человек. Но
почему-то реакция международного сообщества была не на
стороне законной власти страны – НАТО настаивало на
прекращении огня со стороны Белграда. В сентябре Совбез
ООН вынес соответствующую резолюцию №1244.
Согласно
резолюции
в
Косове
было
создано
международное гражданское присутствие по безопасности,
в задачи которого входило и предотвращение
возобновления боевых действий, поддержание и, где это
необходимо, обеспечение соблюдения прекращения огня, а
также гарантирование вывода и возвращения в Косово
союзных и республиканских военных, полицейских и
военизированных
сил,
а
также
демилитаризация Освободительной армии Косова и других
вооружённых групп косовских албанцев и т.д.
Поскольку сразу же после официального призыва к
миру ООН страны НАТО принялись планировать
вооруженное вмешательство, на какое-то время конфликт
удалось пригасить. 15 октября между Белградом и
косовскими боевиками было заключено официальное
перемирие, 25 октября прекратился огонь. Но несмотря на
официальные заявления, местное население все так же
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подвергалось нападениям. В 1999 году война в сербском
Косово вспыхнула с новой силой.
Косовская война – яркий пример политики
«двойных стандартов». Не замечая терактов и
преступлений со стороны ОАК, представители США и
стран Евросоюза во всем обвиняли официальный Белград.
Чем эффективнее были удары югославских военных по
террористической инфраструктуре, тем жестче звучали
угрозы в адрес сербов.
Второй этап конфликта. В январе 1999 года армией
Белграда было якобы расстреляно 50 жителей Рачака – «за
пособничество сепаратистам», хотя эти события были
достаточно сфальсифицированы СМИ. В феврале во
Франции была предпринята еще одна попытка
международного сообщества примирить стороны. Запад
настаивал на подтверждении автономии Косова, а Россия и
Китай придерживалась югославской точки зрения – страну
нужно сохранить в существующих границах. Разумеется,
Белград не собирался терять часть территории и выводить
войска с территории Косова – поэтому переговоры
результата не дали. В марте начались бомбардировки
Югославии войсками НАТО – в целях подавления и
устрашения.
Действовало
НАТО
по
принципу
«гуманитарной интервенции», который был введен во
внешнюю политику США президентом Дж. Бушемстаршим в начале 90-х годов [1, с. 72–73].
9 сентябры 1998 года Совет НАТО утвердил план
военного вмешательства в косовский конфликт с целью
предотвратить гуманитарную катастрофу в регионе. 24
марта 1999 года без санкции ООН началась военная
операция НАТО под названием «Союзническая сила»,
продолжавшаяся до 20 июня 1999 г., когда был завершен
вывод югославских войск с Косова. 19 стран-членов НАТО
поддержали бомбежку края. Только Австрия отказалась в
участии. Во время авианалетов НАТО были уничтожены
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военные объекты страны, военно-промышленные, а также
объекты гражданской инфраструктуры – мосты, заводы,
электростанции и т.д. По данным сербских источников, за
11 месяцев было нанесено 2,3 тыс. авиаударов по 995
объектам, задействовано 1150 самолетов. Сброшено около
420 тыс. боеприпасов общим весом 22 тыс. тонн, в том
числе 37 тыс. кассетных бомб, многие из которых были
начинены
обедненным
ураном.
Тогда
жертвами
бомбардировок стали более 2 тыс. мирных граждан, в том
числе и дети, и 1 тыс. военных, более 5 тыс. человек
получили ранения и одна тысяча пропала без вести. В
источниках можно встретить и другие данные.
После снарядов с обедненным ураном территория
осталась загрязненной
радиоактивными элементами.
Попадая в лимфу человека, эти радиоактивные частицы
вызывают онкозаболевания, поэтому сейчас в регионе
заболеваемость раком в 17 раз выше, чем в Европе. Таким
образом, ситуация в регионе после операции НАТО
значительно ухудшилась.
Третий этап конфликта. 11 июня 1999 года, после
вывода югославских войск, на территорию Косова вошли
вооруженные силы России и НАТО – для принуждения к
миру албанских боевиков. Через два года, в ноябре 2001-го,
жители Косова избрали президента – И. Ругова, и объявили
о своей независимости. В 2003 году ООН и Евросоюз снова
попытались примирить стороны, но переговоры,
прошедшие в Вене, опять не дали результатов. Через пять
лет правительством Косова было объявлено о
независимости края от Сербии – этот день, 17 февраля 2008
года официально принято считать днем окончания
Косовского конфликта. Сегодня косовское урегулирование
остается наиболее проблемным вопросом балканской
повестки дня. К сожалению, сербские СМИ в наши дни
сообщают о нападениях албанцев на православные
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святыни и паломников. Религиозная война продолжается,
ее жертвами становятся не только храмы, но и люди.
Отдельно
хотелось
бы
затронуть
вопрос
деятельности ОБСЕ. В двух докладах Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе о нарушении прав
человека в Косове, опубликованных в начале декабря 1999
года, содержатся неожиданные и неприятные для многих
выводы: до начала военной операции НАТО против
Югославии в Косове и Метохии не было ни расправ над
мирными жителями, ни «этнических чисток», а это не
совсем так.
В докладе, правда, утверждается, что массовые
расправы имели место после начала операции НАТО.
Однако, во-первых, это подтверждает, что Альянс несет
прямую ответственность за резкое обострение обстановки
в Косове, а во-вторых, до сих пор сохраняется полный
туман в отношении так называемых «массовых
захоронений» в Косове, особенно в отношении массовых
расправ, осуществлявшихся «Освободительной армией
Косова».
Второй доклад ОБСЕ, содержащий обширную
информацию о широкомасштабных преступлениях против
сербов со стороны OAK после входа в Косово войск
НАТО, косвенно подтверждает, что очень весомую часть
ответственности за страдания и гибель мирных жителей
несут именно косовские албанцы.
Немногие из 250 тысяч сербских беженцев, которые
рискнули вернуться к своим домам, снова изгнаны, а их
имущество сожжено и разграблено.
Несмотря
на
усилия,
предпринимаемые
международными миротворческими силами КФОР, в
Косове сохраняется крайне напряженная обстановка.
Относительное "затишье" фиксируется лишь в тех районах,
откуда накануне албанские экстремисты изгнали все
сербское население.
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Командующий силами КФОР немецкий генерал
Хольгер Каммерхофф разрешил своим подчиненным в
случае необходимости использовать оружие.
Одновременно сербское правительство резко
осудило хулиганские выходки, в ходе которых в Белграде и
Нише были сожжены две мечети. Поскольку конфликт
сегодня проявляется как религиозный, то уместно показать
как его оценивают духовные лидеры. Архимандрит
Антоний (Пантелич) называет около 50 церквей и
монастырей, которые были сожжено и разрушены, в том
числе старинные храм Богородицы Левишской и
монастырь святых Архангелов. Экстремисты бросали
гранаты в знаменитый Дечанский монастырь XIII века. В
Печскую патриархию тоже бросали какие-то взрывчатые
вещества. В Призрене сожгли семинарию, архиерейский
дом и три храма. В общем с 1999 года в стране пострадало
свыше 130 православных храмов, в том числе церковь
Святого Спаса в г. Призрене XIV в. и другие древние и
современные культурно-исторические памятники.
Генеральный директор ЮНЕСКО Коитиро Мацуура
резко осудил факты разрушения богатого культурного
наследия Косова и напомнил, что тем самым разрушают не
столько здания, сколько историю и культурную
самобытность.
Отметил
необходимость
соблюдать
действующие международные юридические нормы, в
частности, положения Гаагской конвенции о защите
культурных ценностей в случае вооруженного конфликта
1954 года. Для определения состояния памятников
культуры в регионе и подготовки плана действий по их
сохранению генеральный директор ЮНЕСКО направлял в
Косово и Белград в 2003 году группу авторитетных
экспертов.
Последнее, на что хотелось бы обратить внимание, –
это экономическая составляющая конфликта. Дело в том,
что на территории Косово находится 58% запасов угля,
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52% свинца и цинка, 50% железа и других угодий всей
бывшей Югославии. Очевидно, закулисные игроки
мировой политики имеют свои планы на счет
использования этих запасов [5, №5, с. 31].
В Косове же мы наблюдаем квазигосударственное
формирование с почти отсутствующей экономикой, где
царит власть 30 различных группировок. Через территорию
Косова и Метохии идет глобальный наркотрафик с
оборотом приблизительно 4–6 млрд долларов в год. Здесь
же разместили самую крупную в Европе военную базу
США [4, с. 5].
Выводы из данного исследования и перспективы
дальнейших исследований в этом направлении.
Подводя общий итог, мы отслеживаем, что ООН оказалась
бессильна действовать в глобальной системе, в которой все
чаще стирается грань между международной и внутренней
политикой. Конфликты на постюгославском пространстве
в наибольшей степени выявили неприспособленность всех
международных институтов безопасности – от ООН
до ОБСЕ, а также НАТО как региональной организации
безопасности – для урегулирования конфликтов нового
поколения. Теория «гуманитарной интервенции» и ее
практическое применение нуждаются в более подробной
аналитической критике и более четком определении ее
международно-правовых рамок.
Слабость ООН и ОБСЕ приводит к усилению новых
факторов безопасности в лице Североатлантического
альянса. Ситуация в Косово оказалась в руках НАТО,
который с началом военной кампании в Югославии
нарушил целый ряд положений Устава ООН и
собственного основообразующего договора, бросив тем
самым вызов авторитету ООН и всей системе
международно-правовых отношений. Очень важно, чтобы
усиление потенциала НАТО не привело к ослаблению
Хельсинкского процесса и умалению решающей роли,
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которая в соответствии с Уставом ООН принадлежит
Совету Безопасности ООН, а также институтам ОБСЕ.
Господство силы права, а не права силы должно
стать важнейшим принципом новой системы безопасности.
Совершенствование алгоритма принятия решений на
проведение миротворческих операций и их тщательное
планирование приобретает в настоящее время особую
актуальность.
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Dudka R.A. The war in Kosovo and world politics. The
article examines the first international military conflict in
Europe after the Second World War on the territory of the
former Yugoslavia, namely in the autonomous province of
Kosovo. At the beginning of the article, the main researches on
this problem are named. In particular, these are the general
works of Russian professors P.A. Tsygankov, M. Lebedeva, the
Ukrainian academician F. M. Rudich, as well as special studies
by M. Kovach, M. Kamenetsky and others. Unfortunately, this
topic is not sufficiently investigated in Ukraine. The author
used the UN resolutions, in particular Resolution No. 1244.
The causes of the military conflict, namely, deep social
contradictions (ethnic, religious, demographic, etc.) are
determined. For this purpose, a brief excursion into the history
of Kosovo, in particular into the process of the settlement of the
region by the Orthodox Serbs and Muslim Albanians, was
made. As domestic issues deepened, the problem turned into an
international one. The article highlights three stages of the war
in the autonomous province of Kosovo between the Serbs and
the Albanians. After the involvement of the international
organizations, the situation was not stabilized, but became
more complicated. In particular, consequences of the bombing
of the region by NATO forces are emphasized. The author
stresses that NATO used bombs with poor uranium in the
peacekeeping operation, therefore cancer diseases have
increased significantly in the province. As a result of
decomposition of radioactive substances effects will be even
143

greater. For this reason, many researchers call this military
operation "the genocide of the Serbian people." In addition, the
main mistakes of state leaders and world political leaders are
mentioned.
The author also cites data on the total losses of the
region after the bombing and losses of the shrines of the
Orthodox world. During the years of military conflict in the
region, about 130 Orthodox churches and monasteries and two
mosques suffered. UNESCO’s concern over the loss of the most
valuable cultural monuments of the region, which are the
world's cultural heritage, is shown.
The economy and infrastructure have been completely
destroyed in the province, but the main losses are human
casualties, both among the military and civilians, which
amount to thousands. Unfortunately, there are many children
among them.
At the end, general conclusions were made: the deepest
violations of international law and mistakes of state leaders
were identified, which complicated the situation. The large
number of participants in the conflict resulted into the
globalization of the problem that is not solved by now.
Keywords: Yugoslavia, Kosovo, Serbia, Serbs,
Orthodox, Albanians, UN, NATO, war, international security.
Дудка Р.А. Військові конфлікти в Косово та
світова політика. В статті розглядаються перший
міжнародний військовий конфлікт в Європі, що сталися
після другої світової війни на території колишньої
Югославії. На початку статті названі основні
дослідження з даної проблематики. Також визначені
причини військового конфлікту, такі як соціальні
протиріччя, етнічні, релігійні, демографічні. Для цього
зроблено невеликий екскурс в історію краю. В статті
виокремлено три етапи війни в Косово. Проаналізовані
наслідки бомбування краю силами НАТО. Крім того
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названі помилки державних керівників та світових
політичних лідерів. Також автор наводить дані загальних
втрат і втрат святинь православного світу. В кінці
зроблено
загальні
висновки,
названі
порушення
міжнародного права, які ускладнили ситуацію і сьогодні
вона залишається напруженою.
Ключові слова: Югославія, Косово, Сербія, серби,
православні, албанці, ООН, НАТО, війна, міжнародна
безпека.
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СПОРТИВНА ДИПЛОМАТІЯ ЯК ЧИННИК
ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Кожен видатний спортсмен асоціюється із
країною, яку він представляє. Посідаючи високі місця на
змаганнях, спортсмени прославляють не лише самих себе,
а й країну, яка створює умови для розвитку їхніх талантів.
Крім того, спортивні події є унікальним форумом для
переговорів, адже там збираються високі посадовці з
багатьох держав, що можуть у неформальній обстановці
обговорити міжнародні питання. Важливе міжнародне
значення мають також і спортивні організації. Спорт іде
пліч-о-пліч із дипломатією. Історія налічує чимало
прикладів, які ілюструють їх взаємозалежність і вплив.
Тому спорт не може залишатись осторонь міжнародного
життя і є дієвим інструментом здійснення політичних,
економічних, культурних і гуманітарних цілей.
У статті розглядається та аналізується роль і
місце феномену так званої «спортивної дипломатії» в
історії міжнародних відносин, її вплив на розв’язання
міжнародних конфліктів у певний історичний проміжок
часу. Робиться ретроспективний аналіз спортивної
дипломатії від Античності до сьогодення, особливого
значення надається періоду ХХ століття. Як окремий
елемент спортивної дипломатії, автор розглядає вплив
футболу на міжнародні відносини.
Досліджується вплив особистості на спортивну
дипломатію.
Ключові слова: дипломатія, міжнародні відносини,
Чемпіонат світу з футболу, FIFA, Олімпійські ігри.
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими та практичними
завданнями. Актуальність може бути продиктована
недостатньою кількістю публікацій на дану тематику в
українському науковому просторі та нерозкритістю
тематики спортивної дипломатії в цілому. У подальшому
робота може бути використана як матеріал для підготовки
студентських науковим робіт.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Теоретичною основою для написання статті слугували
роботи переважно західних дослідників, зокрема С.
Мюррея [4]. Серед українських дослідників даної тематики
цікавими є дослідження І. Грідіної [3], С. Кулика [1] та В.
Войтюка [12].
Формулювання мети статті. Метою статті є
дослідження впливу спортивної дипломатії в її
різноманітних варіантах на формування міжнародних
відносин.
Виклад основного матеріалу дослідження з
повним
обґрунтуванням
отриманих
наукових
результатів. Зародження фізичної культури та спорту
пояснює низка наукових теорій, однак у контексті нашого
дослідження актуальною є так звана «теорія війни»,
запропонована англійським філософом Едмундом Берком
[13]. Ця теорія розглядає спорт як засіб розвитку фізичної
форми та навичок, які необхідні для ведення бою.
Багато прикладів печерного мистецтва, які нині вже
відкриті археологами та істориками, містять зображення
ритуальних церемоніальних сцен. Незважаючи на те, що
дії, зафіксовані на цих зображеннях, не можна зарахувати
тільки до сучасного поняття про спорт, усе ж можна дійти
висновку, що вже тоді існували заняття і ритуали, що
нагадують спортивну діяльність. Ці зображення, знайдені у
Франції, Африці та Австралії, були зроблені 30 000 років
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тому. Діяльність, схожа на спорт, існувала в Китаї вже за
4000 тис. років до н.е. Низку артефактів на спортивну
тематику залишила історикам шумерська цивілізація і т. д.
Однак найцікавішим, безумовно, є період Давньої
Греції.
У
Стародавній
Греції
існувала
велика
різноманітність видів спорту. Найбільшого розвитку
набули різноманітні види боротьби, біг, метання диска і
змагання на колісницях. Можемо стверджувати, що
військова культура і військове мистецтво у стародавніх
греків мали безпосередню причетність до спорту.
У період від 776 року до н.е до 393 року н.е. греки
проводили Олімпійські ігри на честь Зевса. Саме вони були
символом єдності грецьких міст-держав і їхньої культури.
На час проведення ігор усі війни в усій Елладі
припинялися. Так виник один із принципів спортивної
дипломатії. Окрім Олімпійських ігор, міждержавний
характер мали також засновані у VI столітті до н. е.
Піфійські, Немейські та Істмійські ігри [14]. Пізніше, уже в
період римського панування над Грецією, до масштабних
спортивних заходів додалися засновані Октавіаном
Акційські ігри і засновані Доміціаном Капітолійські ігри
[там само], однак зазначимо, що в римський період в
цілому спорт перестав носити масовий характер.
У Центральній Америці, зокрема серед ольмеків, у
XIV столітті до н. е. набула розвитку Мезоамериканська
гра у м'яч, яка називалася «тлачтлі». Існували різні види
гри, у яких дозволялося бити м’яч різними частинами тіла
або ж ключкою. Знайдені ігрові майданчики з укріпленими
на різних кінцях на великій висоті кільцями вказують на
можливе існування подібності сучасного баскетболу. Гра в
м’яч використовувалася народами Америки для з’ясування
спірних питань (серед іншого суперечок за територію) і
часто носила ритуальний характер, насамперед за часів
розквіту культури майя; поразка в грі могла обернутися
смертю для тих, хто програв – їх приносили в жертву.
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Цікавою є історія виникнення і розвитку футболу.
Історія футболу, а точніше ігор, подібних до
сучасного футболу, бере свій початок ще з Античних часів
– найвідомішим варіантом цієї гри є гарпастум. Однак ,
уперше гра з м'ячем, який потрібно без застосування рук
забити у ворота, з'явилась у Китаї близько 5 тисяч років до
нашої ери – у період правління «жовтого імператора» Цинь
Ши Хуанді.
У Європі ігри з м'ячем набули особливої
популярності у вікторіанській Англії. Саме там зародився
сучасний футбол – гра мільйонів, найпопулярніший нині
вид спорту –
зі створенням 1863 року в Лондоні
Футбольної асоціації Англії.
Для Англіїї футбол став одним з елементів
державної ідеології та аспектом поширення своєї
могутності по всьому світу. Англійські моряки також
поширювали нову гру, і саме вони засновували популярні
та відомі нині футбольним уболівальникам футбольні
клуби – «Дженоа» (Генуя, Італія), «Ньюел Олд Бойз»
(Аргентина), «Барселона» (Іспанія) та інші.
Найстарішими національними збірними з футболу є
команди Англії та Шотландії – нації, які мають дуже давню
історію міжнаціональної ворожнечі. Саме вони 1872 року
провели найперший міжнародний товариський матч з
футболу.
До речі, зауважимо, що під час проведення
Олімпійських ігор Велика Британія представлена єдиною
командою, об’єднаною Британським прапором, Union Jack,
що ж стосується футбольних змагань під егідою FIFA та
UEFA – тут кожна із чотирьох історичних областей
Великої Британії представлена як окрема національна
збірна.
Існує твердження, що спорт загалом і футбол,
зокрема, перебувають поза політикою, а Всесвітня
футбольна асоціація FIFA навіть виключає з офіційних
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змагань під своєю егідою ті національні збірні, де чинна
влада починає втручатись у футбол. Однак спробуємо
з’ясувати, чи дійсно це так.
Почнемо з футболу і розглянемо кілька
найяскравіших прикладів втручання політики у футбол на
прикладі чемпіонатів світу з футболу.
Чемпіонат світу з футболу 1934 року в Італії.
Цей чемпіонат світу в Італії був лише другим в
історії футболу. Для італійців він мав таке ж значення, як
для гітлерівської Німеччини Олімпіада 1936 року: це була
можливість для країни показати досягнення фашизму.
Тому до турніру Італія готувалася з імперським розмахом.
Але заминка вийшла вже на стадії організації: приїжджати
до країни відмовилися майже всі латиноамериканські
команди. Пов’язано це було зовсім не з неприйняттям
режиму Муссоліні, а з образою латиноамериканців на
Італію через її відмову приїжджати на перший чемпіонат
світу до Уругваю 1930 року. Тоді турнір проводився
вперше. Багато сильних європейських команд просто
відмовилися везти своїх зірок через океан до маленької
бідної латиноамериканської країни Уругвай. З великими
труднощами глава FIFA Жюль Ремі умовив взяти участь у
турнірі Францію, Югославію, Бельгію і Румунію. Італія, на
той момент одна з найсильніших за складом європейських
команд, відмовилася їхати до Уругваю мало не першою.
Південноамериканці образились і через чотири роки
вирішили помститися.
У підсумку в Італію з Південної Америки приїхали
тільки бразильці та аргентинці, але і вони вибули в
першому ж раунді змагання. Італійці стали чемпіонами. До
речі, як і Уругвай за 4 роки до цього в себе вдома [12].
Чемпіонат світу з футболу 1958 року у Швеції.
Чемпіонат світу в Швеції став для FIFA багато в
чому революційним. Для відбіркового турніру були введені
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континентальні зони: UEFA в Європі, CONMEBOL в
Південній Америці, CAF і AFC – для Африки та Азії.
В азійській кваліфікаційній зоні разом з арабськими
та іншими мусульманськими країнами виявився Ізраїль.
Футбольні чиновники тоді наївно вважали, що політичні
розбіжності обійдуть футбол стороною. Ізраїль внесли в
AFC чисто за географічним принципом. Усе це відбувалося
на тлі Суецької кризи, коли ізраїльська армія зайняла
значну
частину
єгипетської
території.
Багато
мусульманських країн як і раніше відмовлялися визнавати
Ізраїль як державу. Зрештою матчі з ізраїльською
командою по черзі бойкотували всі суперники на
відбірковому етапі: Туреччина, Індонезія, Єгипет і Судан.
Утім, пробитися на підсумковий турнір Ізраїлю це
не допомогло. У стикових матчах він програв Уельсу.
Після такого масового бойкоту у FIFA від гріха подалі
перевели Ізраїль з азійської відбіркової зони до
європейської, де він грає донині.
Чемпіонат світу з футболу 1966 року в Англії.
1960 рік увійшов в історію як «рік Африки». На
карті світу з’явилося 17 нових африканських держав.
Протягом декількох наступних років майже всі вони
обзавелися власними футбольними федераціями і стали
членами ФІФА. Їх вплив швидко зростав: 1962 року на
прохання Африканського футбольного союзу від участі у
турнірах під егідою FIFA була відсторонена Південна
Африка (через політику апартеїду).
Однак, незважаючи на швидке збільшення
африканської відбіркової зони, головна футбольна
організація не стала збільшувати кількість квот для
континенту на ЧС. У FIFA підсумували, що африканські
команди ще занадто слабкі, щоб скласти реальну
конкуренцію європейським і американським грандам.
Тому, згідно з правилами, переможець африканської
кваліфікації повинен був грати за вихід на чемпіонат світу
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з переможцем відбору Азії чи Океанії. Це обурило
африканські команди, які в знак протесту відмовилися
брати участь у турнірі.
Чемпіонат світу з футболу 1974 року в Німеччині.
Збірна СРСР не змогла пробитися на турнір напряму
і потрапила на стикові матчі зі збірною Чилі. Перша гра в
Москві закінчилась із нічийним рахунком 0:0, а на матчвідповідь радянська команда просто не полетіла.
1973 року в Чилі відбувся державний переворот.
Військові на чолі з Аугусто Піночетом відсторонили від
влади уряд соціалістів і вбили президента Сальвадора
Альєнде. На стадіоні «Сантьяго», де повинна була пройти
повторна гра, відбувалися страти прихильників лівого
руху. СРСР звернувся з офіційним запитом до FIFA з
проханням перенести гру на інший стадіон. FIFA відповіла
відмовою. Радянські футболісти на гру не полетіли, проте
вона все одно відбулася. Чилійські футболісти символічно
вийшли на поле і закотили м'яч у порожні ворота. Чилі
віддали технічну перемогу з рахунком 2:0.
Чемпіонат світу з футболу 1982 року в Іспанії.
1982 року за кілька місяців до ЧС між Аргентиною і
Великою Британією почалася Фолклендська війна. Збірні з
обох країн повинні були взяти участь у чемпіонаті світу.
Якщо в Аргентині на можливу зустріч з англійцями
реагували порівняно спокійно, то в Лондоні політики
щосили обговорювали можливість зняття всіх трьох
британських команд з футбольного турніру. Британська
влада побоювалися можливих масових заворушень на
матчах і провокацій з боку іспанських уболівальників, які,
як вважалося, підтримують латиноамериканців. У
парламенті йшли гарячі обговорення можливості участі
збірних на турнірі.
Рішення про участь Лондон ухвалив в останній
момент. До початку турніру британські війська змогли
відбити Фолклендські острови в аргентинців. У день
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початку турніру Маргарет Тетчер заявила про перемогу у
війні, а всі британські збірні вирушили на турнір [2].
Щоправда, з командою Аргентини вони там так і не
зустрілися. Зустріч відбулася 4 роки потому – 22 червня
1986 року у чвертьфінальному матчі Чемпіонату світу з
футболу, який проходив у Мексиці; на 51-й хвилині
чвертьфінального матчу одіозний нападник збірної
Аргентини забив у ворота збірної Англії один з
найвідоміших голів в історії футболу, який отримав назву
«рука Бога». Гол був забитий рукою, а сам Марадона
назвав його Божою карою англійцям за Фолклендські (арг.
– Мальвінські) острови.
Велика політика почала активно втручатись у
спорт, починаючи з Олімпійських ігор 1936 р. в Берліні
(Олімпійські ігри у сучасному форматі були відновлені
1896 року П’єром де Кубертеном), а Адольф Гітлер став
першим політиком в історії, який приділяв величезну увагу
спорту як головному елементу пропаганди. Гітлеру вдалося
використати ту Олімпіаду для пропаганди німецької міці, а
команда
Німеччини
виборола
33
медалі
у
загальнокомандному заліку. Окрім того, Гітлер пішов на
значні ідеологічні поступки, дозволивши, наприклад, брати
участь в Олімпіаді темношкірим олімпійцям. Що ж
стосується футболу, то Німеччина програла олімпійській
команді Норвегії – це був перший з двох футбольних
матчів, які відвідав Гітлер за все своє життя – другий 1942
року, товариський матч проти Швеції, який німці також
програли.
Уже в наші дні на тлі розпалювання ворожнечі в
Україні та напередодні анексії Криму, в лютому 2014 року
В. Путін відкриває зимову олімпіаду в Сочі і заробляє
політичні очки. Російському електорату слід було
продемонструвати, що Росія є найсильнішою державою і в
спорті.
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За 2 роки після сочинського тріумфу розпочалося
найгучніше розслідування в історії спорту, яке закінчилося
безпрецедентною ганьбою для країни-організатора ігор.
Всесвітнє антидопінгове агентство звинуватило Росію в
тому, що понад тисяча її спортсменів було задіяно у схемі
вживання допінгу. РФ позбавили 11 медалей і вона
втратила 1-ше загальнокомандне місце. Наступним кроком
стало недопущення російської команди з легкої атлетики
до участі в літніх Олімпійських іграх 2016 року в Ріо-деЖанейро, а наприкінці 2017 року російську олімпійську
збірну позбавили права участі в зимовій олімпіаді 2018
року у Пхенчхані, а міністра спорту В. Мутка було
дискваліфіковано довічно.
Очікувалося, що Путін вчинить так само, як свого
часу вчинило радянське керівництво – бойкотувавши літні
Олімпійські ігри 1984 року в Лос-Анджелесі, що. у свою
чергу, стало відповіддю на бойкот Олімпіади’80 Західними
державами.
Як
відомо,
Олімпіада’80
зрештою
перетворилася
на
внутрішні
змагання
держав
Соціалістичного табору, а до Лос-Анджелеса не поїхали
майже всі сателіти СРСР, серед них і збірна НДР, яку того
часу найчастіше звинувачували у вживанні допінгу.
Але, попри очікування багатьох росіян, В. Путін усе
ж дозволив виступати олімпійській команді Росії під
нейтральним олімпійським прапором.
Головна причина цього – на думку багатьох
експертів – чемпіонат світу з футболу, на який за
традицією мають приїхати керівники держав-учасниць, аби
повболівати за свою команду, що може стати дуже
важливим PR для Росії на міжнародному рівні, насамперед,
якщо згадати, що Росія та Катар були звинувачені в
«купівлі» права на проведення ЧС з футболу 2018 р. та
2022 р. відповідно, а екс-президент FIFA Йозеф Блаттер
зізнався, що РФ отримала право на проведення ЧС
унаслідок таємної змови.
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Висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок з цього напрямку. Слід зазначити,
що Путін так само, як і свого часу Гітлер, абсолютно
байдужий до футболу. Загальновідомо, що йому набагато
ближчими є дзюдо та хокей. Але нині соціальна роль
футболу настільки висока, що його важко порівняти із
будь-яким іншим видом спорту. У новітній історії ще не
було президента чи прем’єр-міністра, який би не відвідав
вирішальний матч національної збірної команди своєї
країни.
1986 року американським медіамагнатом Тедом
Тернером було започатковано «Ігри доброї волі», які мали
стати альтернативою Олімпійським іграм.
Згадаємо також і колишню зірку та чемпіона
Національної баскетбольної асоціації епатажного Деніса
Родмана, який самотужки намагався вирішити конфлікт
між США та КНДР, оголосивши себе другом
північнокорейського лідера Кім Джон Ина, виголосивши
йому привселюдну підтримку і здійснив декілька візитів до
Пхеньяна [10].
Отже, можемо стверджувати, що спортивна
дипломатія має, на нашу думку, ідеологічне підґрунтя, що
надає великого виховного впливу. Для того, щоб розуміти
особливості розвитку спортивної дипломатії і спорту в
наші дні і всю складність міжнародних спортивних
відносин потрібно добре знати особливості розвитку
спортивної дипломатії в суспільних формаціях, що
передували нашому часу, розуміти загальні закони їхнього
розвитку.
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Samoylov O.F. Sport diplomacy as a factor in the
formation of international relations. Each outstanding athlete
is associated with the country he represents. Ranking high
places in competitions, athletes glorify not only themselves but
also the country that creates the conditions for the development
of their talents. In addition, sporting events are a unique forum
for talks, as there are high officials from many states who can
discuss international issues in an informal setting. Sports
organizations are also important internationally. Sport goes
hand in hand with diplomacy. History has a lot of examples
illustrating their interdependence and influence. Therefore,
sport cannot remain aside from international life and is an
effective tool for pursuing political, economic, cultural and
humanitarian goals.
The article examines and analyzes the role and place of
the phenomenon of so-called sports diplomacy in the history of
international relations, its influence on the resolution of
international conflicts over a certain historical period of time.
A retrospective analysis of sports diplomacy from the Antiquity
to the present is underway, with particular attention given to
the period of the twentieth century. As an element of sports
diplomacy, the author examines the influence of football on
international relations.
The influence of personality on sports diplomacy is
studied
Keywords: diplomacy, international relations, FIFA
World Cup, FIFA, Olympic Games.
Самойлов О.Ф. Спортивная дипломатия как
фактор формирования международных отношений.
Каждый выдающийся спортсмен ассоциируется со
страной, которую он представляет. Занимая высокие
места на соревнованиях, спортсмены прославляют не
только самих себя, но и страну, которая создает условия
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для развития их талантов. Кроме того, спортивные
события являются уникальным форумом для переговоров,
ведь там собираются высокие должностные лица из
многих государств, которые могут в неформальной
обстановке обсудить международные вопросы. Важное
международное значение имеют также и спортивные
организации. Спорт идет бок о бок с дипломатией.
История
насчитывает
немало
примеров,
иллюстрирующих их взаимозависимость и влияние.
Поэтому спорт не может оставаться в стороне
международной жизни и является действенным
инструментом
осуществления
политических,
экономических, культурных и гуманитарных целей.
В статье рассматривается и анализируется роль и
место
феномена
так
называемой
«спортивной
дипломатии» в истории международных отношений, ее
влияние на решение международных конфликтов в
определенный исторический промежуток времени.
Делается
ретроспективный
анализ
спортивной
дипломатии от Античности до наших дней, особое
внимание уделяется периоду ХХ века. Как отдельный
элемент спортивной дипломатии, автор рассматривает
влияние футбола на международные отношения.
Исследуется влияние личности на спортивную
дипломатию.
Ключевые слова: дипломатия, международные
отношения, Чемпионат мира по футболу, FIFA,
Олимпийские игры.
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II. СВІТОВА ТА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
УДК 379.85
ББК 65.433
В ‒ 99

Viatkina Т.G., Klyk B.O., Kyiv

MULTIFACTORAL DEVELOPMENT OF THE
INDUSTRY OF INTERNATIONAL TOURISM AS ONE
OF THE MOST PRIORITIZED INDUSTRIES OF THE
ECONOMY OF THE ХХІ CENTURY
The article deals with the industry of international
tourism from the position of influence on its development
(economic, social, political, cultural, scientific and
technological progress etc.) of various factors that have a
direct or indirect effect. There is an argumentative explanation
of the direct and indirect influence of various factors on the
development of the tourism industry. In particular, it explores
how world economic integration influences the development of
the tourism industry and is interconnected with tourism, the
field of human activity, including the «multiplier effect». An
analysis of the political aspects of the progress of the tourism
industry and its significance for international relations, aspects
of the positive development of the social sphere and mutual
respect, as well as the promotion of the preservation of the
cultural, historical and natural heritage of mankind, is carried
out.
Keywords: industry, tourism, factor, economy, politics,
multiplier, employment, enterprise, dynamics.
General problem statement and its connection with
important scientific and practical tasks. The industry of
international tourism is undoubtedly one of the most profitable,
most promising and dynamically progressing spheres of human
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activity. In addition, tourism as an industry, plays a stimulating
role in the development of other, that is, tourism industries
related to the economy, such as tourism enterprises,
accommodation facilities, food etc. Currently, there is a direct
interdependence in the globalized world of the 21st century due
to a significant number of factors, including economic, social,
political, cultural, etc., which have an impact on the
development of tourism.
A fundamentally important aspect of the tourism
industry is its study as an interbranch complex, which not only
interacts with a number of other related industries, but is also a
valuable element of a unified and coherent system for the
functioning of the tourism industry.
Against the background of the dynamic development
of the tourism industry and at least a dynamic transformation of
international relations, there is a need for an integrated
grouping and differentiation of factors that have a direct and
indirect effect on the development of tourism.
Analysis of recent research and publications.
Theoretical and methodological bases of the research are the
scientific works of foreign and domestic scientists on the
multifactorial impact on the development of the industry of
international tourism. In the scientific literature, the issues of
multifactorship in the development of tourism were covered in
the works of such foreign and domestic scientists as Kabirov
I.S. on the impact of tourism on the country's economy [3],
Rutkovsky V.V., who emphasizes the prospects for the
development of the tourism industry [4], Moomont T.V. [5],
Kucherenko K. [9], Sirik A.Ye. [10], Solodovnik A.V. [14]
reveals the main factors of the development of tourist services,
Muratova L.I. devotes his research to the «multiplier
effect» [12], Kucherenko V.S. focuses on the features and
trends of tourism management [13].
Study of the work on the question of the multifactor of
the development of the tourism industry suggests that the issue
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of the relationship between the level of development of tourism
and the general state of development of the state, the
importance of tourism for international relations, dynamic
integration into the world society, etc., makes the issue of this
study very relevant.
Formulating the purpose of the article. The purpose
of scientific research is to analyze the processes of influencing
economic, social and political factors on the development of
international tourism.
Achievement of the set goal has necessitated the
following tasks:
− to substantiate the reasons for the dynamic progress of
international tourism in the XXI century;
− to define a clear distinction between direct and indirect
influence on the development of tourism;
− analyze the concept of «multiplier effect»;
− to analyze the economic significance of tourism for the
state;
− to explain the social phenomenon of tourism
development;
− to argue the importance of tourism for international
relations;
− to find out the positive and negative aspects of the
impact of tourism on the cultural environment.
Presentation of the main research material from
complete justification of the received scientific results. The
beginning of the 21st century is characterized by intensification
of globalization processes in all spheres of world economy.
These changes have not passed such an important sphere as the
tourism industry. The tourist industry includes: hotel
enterprises, vehicles, catering, entertainment, cognitive,
business, recreational, sporting and other purposes, enterprises
that carry out tour operator and travel agency activities, as well
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as organizations providing excursion services and services of
guides-translators.
The total amount of revenues from international
tourism and international transportation reaches 1.5 trillion
dollars or 3.5 billion dollars daily. The number of international
tourist arrivals has long crossed the mark of 1.3 billion people.
According to the World Tourism Organization, 266 million
people in the world are employed in the tourism industry and
related industries. The share of international tourism (travel and
passenger transportation) reaches 30% of world exports of
services and 7% of total exports of goods and services. Tourism
as the export category ranks fifth in the world after the export
of fuel, chemicals, food and automotive, and at the same time –
the first place in many developing countries [1].
International tourism contributes to the country
dynamic economic growth, the creation of new jobs, the
preservation of the cultural heritage of the world, as well as the
protection of the environment and has a direct impact on
international relations through improved inter-state relations
and the prevention of the spread of terrorism.
The main aspect of increasing tourist flows is the
growing interest of tourists in certain types of tourism. Due to
this, by 2017, the main motive for visiting any country in the
percentage were (Fig. 1): recreation, vacation or holidays –
55%; visits to friends, relatives, health improvement,
pilgrimage – 27%; business trips – 13%; the other – 6% [2].
The chart shows that in 2017, the prevailing factors in
the implementation of tourist trips were trips for recreation and
holidays (55%). The smallest share was visited for business
purposes and other reasons – 13% and 6% respectively.
With regard to the choice of transport during a trip in
2017, the following trends were observed (Fig. 2): air – 57%;
automobile – 37%; water – 4%; railway – 2% [2].
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the other 6%
business trips
13%

recreation,
vacation or
holidays 55%

visits to friends,
relatives, health
improvement,
pilgrimage
27%

Compiled by: UNWTO Tourism Highlights, 2018 Edition. 2018. [2]
Fig. 1. Main motives for visiting countries in 2017, share %

Among the main motivations that have contributed to
increasing the interest of people in tourism and its rapid
development, we can name:
• an indispensable sign of any person – a thirst for a new
knowledge;
• it follows from the first - the acquisition of education
abroad;
• the spread of world religions and, consequently, the
emergence of pilgrimage tourism;
• regulation of human labor and its labor rights, as well as
increasing the free time of workers;
• creation of legal and regulatory framework for tourism
industry;
• establishment of the main authority in the field of
international tourism - the World Tourism Organization
(WTO);
• infrastructure development, both in the world and in
specific countries;
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•

a dynamic transformation of geopolitical relations in the
world.

Compiled by: UNWTO Tourism Highlights, 2018 Edition. 2018. [2]
Fig. 2. Transport trends of tourists in 2017, share %

As it can be seen from Figure 2, the main type of
transport among tourists is air or aviation (57%). This type with
a significant difference is ahead of other modes of transport,
namely automobile – 37%. However, even larger gap is
observed in comparison with the water and rail modes, which
occupy 4% and 2% respectively. The above data confirms that
speed and comfort, even at a higher cost, are a priority among
the travel preferences of tourists.
Tourism has both a direct and indirect effect on the
state economy. With direct influence, everything is quite
understandable, as revenues to the state increase at the expense
of direct expenses of tourists, so that the profits made are
invested in the development of the tourism industry, its
infrastructure etc. Thus, one follows from another, that is,
indirect influence is realized through the development of
tourism-related sectors of the economy, such as tourist
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enterprises, catering and accommodation, transport, animation
enterprises etc. [3, p. 64].
Using a scientific terminology, such a process is called
«multiplier effect» [3, p. 65]. Its essence lies in extremely
simple dependence – the stimulation of the development of
other related branches of the economy through tourism and the
introduction of certain funds in their development. And this
means: the more money will be spent within a certain country,
the more money will remain on its development, and hence the
«multiplier effect» will be bigger and more qualitative. Due to
the direct and indirect influence of tourism enterprises, they
contribute to increasing the employment of the population not
only in the tourism industry, but also in other areas of human
activity (Table 1) [3, p. 65].
Table 1.
Interaction of enterprises providing «multiplier effect» in
the tourism sector
Direct interaction
tourist enterprises
establishments of
accommodation of
tourists
food establishments

Indirect interaction

touroperators and
touragents
hotels,
sanatoriums,
recreation houses
etc.
restaurants, bars,
cafes etc.

embassies, consulates

banks, exchange offices

airports, railway stations, etc.

animation enterprises

insurance organizations

transport enterprises

parking lots, car service centers
communication
telephone,
services
mail
clinics,
medical institutions
hospitals

excursion bureau
exhibition centers

Compiled by: [3, p. 64-67.]

Tourism is one of the main sources of income for many
countries of the world (one of the main sources of income for
83% of the states, and most important source of income for
38% of the states) [4, p. 1]. This percentage of the world
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countries shows us that the orientation of the state economy for
this category of states is different.
But the logical assumption is that the economic
orientation of the state or its provision with tourist resources
does not always adequately reflect the state of tourism
development. This is precisely because, according to most
scholars, a significant number of factors have a particular
impact on the development of the tourism industry in different
countries and these factors are not only related to the economic
situation or social conditions.
The influence of numerous factors on the development
of the tourism industry can be represented as a model (Fig. 3)
[5, p. 22]. As it can be seen from Figure 3, there is a number of
factors that influence the development of the tourism industry
can be divided into two groups – exogenous and endogenous.
The group of exogenous factors includes: demographic and
social changes; changes in political and legal regulation;
political relations between countries; economic and financial
development; technological changes; international division of
labor; trade development; travel safety; the price level in the
international market and in different countries; transport
infrastructure and geographic location of the region.
Among the main endogenous factors of tourism
development there are: the natural and climatic features of the
country; political stability; possibility to receive benefits and
discounts for tourist services; availability and quality of natural
resources and the possibility of their use; social order; the state
of tourism infrastructure development; economic situation in
the country; level of development of productive forces;
standard of living in a society; domestic policy of the country;
the structure and level of welfare of the population and the
educational and cultural level of the population.
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Compiled by: [5, p. 19-24].
Fig. 3. Factors of tourism development

Combining these factors into groups that directly and
indirectly influence the development of the tourism industry,
we can call the following: economic, social, political, cultural
and scientific and technological progress etc. Among the above
factors, above all, we must highlight the most important factor
affecting the development of tourism – the economic situation
in the country. As noted earlier, tourism is an important
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component of the economy of many countries of the world, and
for some and only source of profit.
As noted earlier, tourism is an important component of
the economy of many countries of the world, and for some and
only source of profit. This is evident from the analysis of
statistical data of individual countries of the world (Fig. 4) [6].

Compiled by: Туризм, общий вклад в ВВП (доля %). [6]
Fig. 4. Total contribution of tourism to GDP in different countries as of
2017, share %

From the chart above, it is clear that among the
countries with one of the largest contributions to the
international tourism industry in GDP by 2017 are the countries
of the African tourist region, in particular Morocco (18.6%).
The next is the country of the Middle East tourist region of
Lebanon (18.4%). The interesting point is that all the countries
of Oceania (Polynesia, Melanesia and Micronesia in particular)
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have a tourism share of GDP of just over 12%, which is lower
than in Spain and Italy with 14.9% and 13% respectively.
An important aspect of the above statistics is that,
depending on the priority of the economic sectors of each
particular country (industry, agriculture, service sector, etc.),
the share of tourism in GDP will also differ. For example, in
the industrialized countries like the USA and Japan, the share
of tourism in GDP is 7.7% and 6.8%, respectively, which is
much lower than those of the industrialized economies of
Morocco and Lebanon.
In addition, it should be noted that the development of
tourism is influenced by the economic standard of living of the
population, i.e. countries in which the income per person is
greater, the population has the opportunity to travel more and
vice versa. For example, Europe has the largest number of
tourists visiting different countries, especially due to the close
location of the neighboring countries of the European tourist
region. This situation contributed to the emergence of
segmentation of tourists for their solvency, namely [4, p. 2]:
• costs more than $ 500 per person;
• costs from $ 150 to $ 500 per person;
• costs less than $ 150 per person.
The first segment is inherent, as we have said, mainly
for developed countries of Europe, America and Asia. The
second segment is for the middle class of countries of Europe,
Asia, the Middle East, some countries of America and Africa.
The last or third segment is for the least developed countries,
mainly Asia, various parts of America and Africa.
Another, not less important factor influencing the
development of tourism, is the social situation in the country.
The employment of people, in this case in the tourism sector, is
significantly influenced here. Today the tourist industry is one
of the leaders in the number of job creation, which grows every
year. For example, in 1998, the world tourism industry
employed about 115 million people, and according to the
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forecasts of the WTO by 2020, the dynamic growth is expected
to reach 550 million people (Fig. 5) [7].
As it can be seen, the dynamics of the number of
people employed in the tourism industry shows us that having
the largest number of people in the world, China has
simultaneously created the largest number of jobs in its own
tourism industry, thus providing work to more than 28250
people! The United States ranked second with 5286 people, and
the UAE has a significantly smaller number of 300 people,
Chile 284, Cuba 124, and so on. It is also worth taking into
account the overall economic development of the elected states,
the social situation and the military-political situation, which
directly affect the development of the tourism industry.

Compiled by: Туризм, прямой вклад в занятость (тыс.). [7]
Fig. 5. Total contribution to employment, due to the development of the
tourist industry by 2017, thousand

Also, it should be noted that the increase in the
intensitification of labor in the XXI century has contributed to
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the development of tourism, that is, the need to restore the
physical, and especially the spiritual forces of man is a wellfounded reason for travel, obtaining new impressions and
knowledge. An interesting fact is that the aging of the
population also contributes to the development of tourism,
although from a demographic point of view this is not quite the
case. This is explained by the fact that elderly people have
more free time and they want to travel, but such a trend is
typical for highly developed countries in Europe, the United
States and some Asian countries [4, p. 3].
In a globalized world, politics is one of the main levers
of influence on international relations. In view of this, the
political situation has also become one of the factors that not
only indirectly influences on tourism, but also has a direct
effect on the development of the tourism industry.
Confirmation of this is any international conflict or conflict
between specific regions in the country, which directly reduces
the tourist attendance of the country. A striking example of this
is the political situation in the Middle East tourist region, which
is one of the most depressing among all other tourist regions,
especially in Afghanistan, Iraq and so on. In the African tourist
region, the political situation is also not very attractive, as in a
large number of countries there are military conflicts,
revolutions, political upheavals. And do not forget about
Europe, because in all six countries of the former Yugoslavia,
you can still hear about the echoes of the 90 war. And of
course, the conflict between Ukraine and Russia has essentially
and, most importantly, negatively impacted on tourist
attendance both in Ukraine and in Russia.
Cultural factors are one of the main elements that have
a direct effect on the progress of tourism in the world [8]. The
main determinants of cultural factors are gaining education
abroad, knowledge of cultural-historical traditions and customs
of different countries and peoples of the world. For example,
some tourists from the European tourist region, particularly
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Norwegians, prefer the more extreme types of tourism, while
the French, on the contrary, tend to make more informed
decisions about their leisure time. And the British most prefer
visiting a variety of museums, historical and architectural
monuments, etc. [11].
The last and one of the most influential factors in the
development of the tourism industry is the scientific and
technological progress, which takes place due to the
dynamically improving quality of transport equipment, its
speed, as well as transport links. Integration of new means of
scientific and technological progress allows faster formation of
a tourism package of services, analysis of tourism activities and
better monitoring of problems, more expeditious solving them.
Conclusions from this research and prospects of
further exploration in this direction. The conducted scientific
analysis has demonstrated how various factors have an impact
on the development of the world tourism industry. In particular,
the authors examine the relationship between direct and indirect
influence on the development of tourism, the features and
interrelationship of tourism with other spheres of human
activity, the concept of «multiplier effect» is disclosed.
Authors provide statistical confirmation that tourism
has become one of the most profitable sectors of the world
economy and how tourism contributes to the development of
the economy in specific countries of the world. It also
substantiates the importance of tourism for international
relations, including the role of tourism as a tool for resolving
political conflicts in the world. The social aspect of tourism
development, which has a positive effect on the creation of new
jobs, is thereby determined, thus improving the situation on the
world labor market, as well as facilitating inter-ethnic and
international communication. In addition, the authors identified
the positive and negative aspects of the impact of tourism on
cultural-historical and natural objects of world heritage of
mankind.
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Вяткіна Т.Г., Клик Б.О. Багатофакторність
розвитку індустрії міжнародного туризму як однієї з
найпріоритетніших галузей економіки ХХІ століття. У
статті розкрито вплив низки чинників на розвиток
індустрії
міжнародного
туризму.
Проведено
аргументоване роз’яснення прямого та опосередкованого
впливу (економічних, соціальних, політичних, культурних,
науково-технічного прогресу тощо) факторів на розвиток
індустрії туризму. Високий рівень рентабельності
індустрії міжнародного туризму констатується за
допомогою статистичних даних.
Автори аналізують основні аспекти, що сприяли
розвитку міжнародного туризму, основні мотиви, які
змусили туристів відвідати певну країну, а також
екзогенні та ендогенні фактори розвитку індустрії
міжнародного туризму.
Зокрема, досліджується як світова економічна
інтеграція впливає на розвиток туристичної галузі та
взаємопов’язані з туризмом сфери діяльності людини,
серед іншого «ефект мультиплікатора». Здійснюється
аналіз впливу політичних аспектів на формування та
розвиток туристичної індустрії, її значимість для
міжнародних відносин, розбудови соціальної сфери, який
приводить до зниження рівня безробіття у світі та
зростання рівня взаємної поваги, науково-технічний
прогрес, через який прискорюється процес формування та
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реалізації туристичного продукту, а також важливість
збереження культурно-історичної та природної спадщини
людства.
Ключові слова: індустрія, туризм, фактор,
економіка, політика, мультиплікатор, зайнятість,
підприємство, динаміка.
Вяткина Т.Г., Клык Б.О. Многофакторность
развития индустрии международного туризма как
одной из наиболее приоритетных отраслей экономики
XXI
векa.
В
статье
рассмотрена
индустрия
международного туризма с позиции влияния на ее
развитие разнообразных факторов, которые имеют
прямой или косвенный эффект. Осуществляется
аргументированное разъяснение прямого и косвенного
влияния (экономических, социальных, политических,
культурных, научно-технического прогресса и т. д.)
факторов на развитие индустрии туризма. В частности,
исследуется как мировая экономическая интеграция
влияет на развитие туристической отрасли и
взаимосвязаные с туризмом сферы деятельности
человека, в том числе «эффект мультипликатора».
Осуществляется анализ политических аспектов прогресса
туристической индустрии и ее значимости для
международных отношений, аспектов позитивного
развития социальной сферы и взаимоуважения друг друга,
а
также
содействие
сохранению
культурноисторического и природного наследия человечества.
Ключевые слова: индустрия, туризм, фактор,
экономика, политика, мультипликатор, занятость,
предприятие, динамика.
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МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Сельское хозяйство Казахстана располагает
огромным потенциалом и резервами роста. Разнообразные
климатические условия в регионах страны позволяют
выращивать почти все культуры умеренного теплового
пояса и развивать животноводство.
Экономический механизм представляет собой
сложную систему, которая в нашем понимании
рассматривается как часть хозяйственного механизма и
как форма организационно-экономических отношений. Его
сущность заключается в установлении оптимальных
соотношений различных методов и рычагов, в том числе
ценового и финансово-кредитного механизмов, системы
страхования и налогов, бюджетной поддержки и
инвестиций в Агропромышленный комплекс.
Анализ национальной экономической практики
показывает, что наиболее экономически эффективным,
конкурентоспособным и перспективным направлением
развития
предпринимательства
является
агропромышленный комплекс, в котором участвует
малый, средний бизнес экономики Республики Казахстан.
Именно от его состояния зависит жизненный уровень
жителей села, самообеспечение области основными
продуктами питания, деятельность перерабатывающих
предприятий и других смежных отраслей.
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Сельское хозяйство Казахстана располагает
огромным потенциалом и резервами роста. Разнообразные
климатические условия в регионах страны позволяют
выращивать почти все культуры умеренного теплового
пояса и развивать животноводство.
Экономический механизм представляет собой
сложную систему, которая в нашем понимании
рассматривается как часть хозяйственного механизма и
как форма организационно-экономических отношений.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с
важными научными и практическими задачами.
Агропромышленный комплекс (далее – АПК) – один из
самых
крупных
межотраслевых
комплексов,
объединяющий несколько экономических отраслей,
направленных
на
производство
и
переработку
сельскохозяйственного сырья, а также получение
сельскохозяйственной
продукции
для
конечного
потребления. Значение его не только в обеспечении
потребностей людей в продуктах питания, но в том, что он
существенно влияет на занятость населения и
эффективность всего национального производства. Около
30% отраслей народнохозяйственного комплекса включено
в воспроизводственные связи с аграрным сектором. Из
сельскохозяйственного сырья производится примерно 70%
всего набора производимых в стране предметов
потребления.
В качестве исходных данных были применены
статистическая информация Комитета по статистики МНЭ,
аналитические
обзоры
агропромышленного
предпринимательства региона РК. В ходе исследования
применялись методы статистического и сравнительного
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анализов,
системного
подхода
к
изучению
предпринимательства АПК региона.
Изложение основного материала исследования с
полным
обоснованием
полученных
научных
результатов. Анализ национальной экономической
практики показывает, что наиболее экономически
эффективным, конкурентоспособным и перспективным
направлением развития предпринимательства является
АПК, в котором участвует малый, средний бизнес
экономики РК. Именно от его состояния зависит
жизненный уровень жителей села, самообеспечение
области основными продуктами питания, деятельность
перерабатывающих предприятий и других смежных
отраслей. Малый бизнес в Казахстане генерирует 25,6%
ВВП, а доля занятых в МСБ составляет 36%
республиканского рынка труда (рис. 1) [1].
В масштабах национальной экономики популярность
предпринимательства в РК увеличивается, однако темпы
активности
достаточно
малы
‒
уровни
предпринимательской активности в РК в два раза ниже
средней мировой величины (63% в ВВП и 47% от числа
занятых).
Рис. 1. Основные показатели развития предпринимательства в
РК за январь 2017 г.

В условиях развития конкуренции между странами
именно МСБ способен быстро реагировать на любые
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изменения
рыночной
конъюнктуры,
заполнять
образующиеся ниши в потребительской сфере, создает
дополнительные рабочие места, является основным
источником среднего класса.
Предпринимательство
создает
механизмы
координации, выработки стратегии развития через рынок и
конкуренцию, связи между хозяйствующими субъектами.
Таким образом, предпринимательство как субъект
хозяйствования и особый творческий тип экономического
поведения составляет неотъемлемое свойство всех
факторов достижения экономического успеха.
К малому сельскому предпринимательству, к
которому относятся крестьянские (фермерские) хозяйства,
хозяйства населения, потребительские кооперативы, без
поддержки которых невозможно добиться возрождения
сельского хозяйства и улучшения жизни сельского
населения. Крестьянское хозяйство позволяет его
субъектам преодолеть и устранить отчуждения от средств
производства, стать подлинным их хозяином с развитием
мотивации к эффективному труду на земле, а организация
корпоративного управления позволяет сохранить данную
мотивацию и одновременно усилить ее за счет
коллективного труда, направленного на борьбу с рыночной
конкуренцией и к достижению роста эффективности его
результатов за счет объединения всех видов ресурсов и
аккумуляции их потенциала, в более крупные объемы,
предоставляющие значительно большие возможности для
устойчивого развития производства в агроформированиях,
чем это позволяет осуществлять мелким крестьянским
производствам, функционирующим в условиях рыночной
среды [2].
Предприниматель должен учесть как исторические
условия его развития, так и общий уровень развития
экономики страны, спрос на продукцию, затраты на ее
производство, необходимый уровень специализации,
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систему ведения и технический, и технологический
уровень производства, количество работающих и их
квалификацию, уровень цен, уровень экономического
прибыли, направления государственного регулирования
экономики и т.д. Основой формирования среды
функционирования
предпринимательства
является
развитие производственной и социальной инфраструктуры
сельской местности, объединяющих усилия государства и
частного сектора через механизм государственного заказа,
проектного финансирования, передачи отдельных функций
по обеспечению инфраструктурных услуг в конкурентную
среду МСП, снижения инфляционного давления на среду
функционирования МСП на селе.
Эффективность производственной, коммерческой и
финансовой деятельности предпринимательских структур
в АПК зависит от множества факторов, среди которых
можно выделить следующие: достаточность материальнотехнических и финансовых ресурсов; эффективность
используемых технологий производства продукции;
наличие и эффективное использование человеческого
капитала; влияние факторов внешней среды и т.д.
Воздействуя на перечисленные факторы в той или иной
степени, можно оказывать влияние на эффективность
деятельности предпринимательских структур. Проблема
заключается в том, что почти всегда такое воздействие
связано
с
затратами
ресурсов,
которых
в
предпринимательских структурах АПК катастрофически
недостаточно. Действительно, на сегодняшний день
обновление парка техники или внедрение более
эффективной технологии в большинстве случаев
ограничено отсутствием средств у предприятий. В
результате
вопрос
повышения
эффективности
деятельности
предпринимательских
структур
агропромышленного комплекса часто сводится к проблеме
поиска дополнительных финансовых ресурсов на
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переоснащение,
привлечение
новых
высококвалифицированных
работников
или
на
переобучение персонала организации, а так же на
внедрение новых технологий производства продукции [3].
Благоприятные климатические условия страны
позволяют выращивать широкий круг разновидностей
сельскохозяйственных культур. Большая по протяженности
территория с различными климатическими и почвенными
характеристиками определяет специализацию регионов.
Так, северные регионы традиционно развивают зерновое
производство, где сельское хозяйство формирует от 15 до
25% валового регионального продукта. Регионы юга
занимаются выращиванием риса, фруктов и овощей, доля
сельского хозяйства достигает 15%. Остальные регионы
преимущественно заняты в животноводстве с долей
сельского хозяйства менее 10%.
Почти половина сельскохозяйственной продукции в
Казахстане производится хозяйствами населения, около
30% крестьянскими и фермерскими хозяйствами и
немногим более 20% сельхозпредприятиями. Заметим, что
доля хозяйств населения в производстве агропродукции
хоть и существенна, но не столь выражена в близлежащих
странах. К примеру, в Беларуси на них приходится 21%, в
России – 35%, что указывает на индустриальный характер
ведения сельского хозяйства в этих странах. Имеются
различия в уровне урбанизации: в Беларуси 77%, в России
74% и в Казахстане 57%.
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Рис. 2. Структура ВВП РК за 2017 год

Рис. 3. Валовый внутренний продукт, млрд тенге

186

Объем произведенного валового внутреннего
продукта в 2017 году, по оперативным данным,
составил 51,9 трлн тенге. Рост ВВП, как ранее
сообщалось, составил 4%. Доли производства товаров и
производства услуг в ВВП в 2017 году составили 36,5%
(18,8 трлн тенге) и 57% (29,4 трлн тенге) соответственно.
Основную долю в производстве ВВП составляет
промышленность – 26,5% (13,6 трлн тенге). Индикс
физического объема ВВП за 2017 год по отношению к
соответствующему периоду предыдущего года составил
104,0%. (Рис. 2) [4].
В сельском хозяйстве создается около 5% валового
внутреннего продукта (далее – ВВП) страны. В 2015 году
валовый выпуск продукции сельского хозяйства составил
3,3 трлн тенге, в 2016 ‒ году 3,7 трлн тенге, в 2017 году ‒
4,1 трлн тенге, что в номинальном выражении больше на
23,1%, чем в 2015 году (рис. 3).

Рис. 4. Доля АПК в ВВП за 2011‒ 2017 гг.

В сельском хозяйстве создается около 5% валового
внутреннего продукта (далее – ВВП) страны. В 2015 году
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валовый выпуск продукции АПК составил 3,4 трлн тенге, в
2016 году ‒ 3,7 трлн тенге, в 2017 году ‒ 4,1 трлн тенге, что
в номинальном выражении больше на 23,1%, чем в 2015
году (рис. 4).
Отмечался рост численности поголовья крупного и
мелкого рогатого скота, при этом поголовье свиней
снизилось. Так, численность поголовья крупного рогатого
скота увеличилась на 3,7% до 7 902,5 тыс. голов, в том
числе коров – на 5,8% до 3 336,6 тыс. голов, мелкого
рогатого скота – на 0,9% до 24 209,4 тыс. голов.
Численность поголовья свиней снизилась на 5,8% до 958,7
тыс. голов. Производство всех основных видов
животноводческой
продукции
характеризовалось
положительной динамикой. Так производство скота и
птицы на убой (в живом весе) увеличилось на 4,7% до
789,7 тыс. тонн, молока – на 2,9% до 2 708,5 тыс. тонн, яиц
– на 2,2% до 2 372,9 млн. штук.
Объем производства продуктов питания, напитков и
табачных изделий в постоянных ценах увеличился на 6,2%.
В 2017 году в сравнении с 2016 годом увеличились объемы
производства крупы на 27,6% до 34,6 тыс. тонн, масла
растительного – на 21,5% до 84,7 тыс. тонн, муки – на 7,6%
до 2 034,7 тыс. тонн, масла сливочного – на 6,0% до 7,3
тыс. тонн, мяса и субпродуктов пищевых – на 5,7% до 113
тыс. тонн, сыров – на 4,4% до 2,4 тыс. тонн, молока – на
2,3% до 233,2 тыс. тонн.
Сегодня МСБ формирует 25% добавленной
стоимости и обеспечивает занятость 37% населения в
Казахстане, в то время как в большинстве стран ОЭСР
данные показатели составляют 57% и 60-70%
соответственно.
При
этом,
большинство
(60%)
предприятий малого и среднего бизнеса функционируют в
секторах, производящих товары и услуги с низкой
добавленной стоимостью. В то же время, валовая
добавленная стоимость (ВДС) сельхозотрасли составила по
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итогам 2017 года 4,5% от ВВП, по итогам 2016 года ‒ 4,6%.
Рост объемов ВДС в секторе достиг 1,8% с учетом
инфляции. Валовый выпуск АПК в 2017 году составил 4,1
трлн тенге, реальный рост ‒ 2,9%. По итогам 2017 года
ВДС АПК составляла сразу 2,3 трлн тенге, рост
физических объемов год от года ‒ 3,2%. Доля ВДС
сельского хозяйства от ВВП составляла 4,4%. Впрочем,
в 2016 году было 4,6%, в 2015 ‒ 4,7%.
Уровень поддержки сельхозпроизводителей в
Казахстане складывается из таких факторов, как влияние
на внутренние и внешние цены за счет интервенций на
местном рынке и регулирования тарифов на импорт.
Широко применяется прямая поддержка производителей
сельскохозяйственной продукции посредством субсидий на
приобретение семян, химикатов, ставок вознаграждения,
предоставления государственных услуг в ветеринарии,
фитосанитарии, содержание сферы науки и образования и
др. В совокупности через различные схемы и механизмы
обеспечивается господдержка размером более 1% от ВВП.
При этом имеют место и побочные эффекты для
потребителей, выражающиеся в росте цен импорта
относительно цен местной продукции, хотя и при
неудовлетворительном качестве последней, потери для
бюджета в виде упущенной выгоды от реализации
бюджетных стимулов АПК [4].
Исходя
из
особенностей
агропромышленного
производства, можно в основных чертах выделить те
особенности предпринимательской деятельности, которые
не присущи другим отраслям, или приобретают особое
значение для развития бизнеса в АПК. Для большинства
стран еще и сегодня главной формой организации
производства сельскохозяйственной продукции является
семейная ферма, а значит, фермер может рассчитывать
только на себя. Для этого он должен (и это закреплено в
законодательстве многих стран) иметь как минимум
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среднее сельскохозяйственное образование, знать технику
и уметь правильно ее эксплуатировать, быть хорошо
осведомленным
с
современными
технологиями
выращивания и переработки сельскохозяйственной
продукции,
знать
учет,
уметь
пользоваться
вычислительной техникой и т.п.
Вместе
с
тем
существует
ряд
факторов,
сдерживающих темпы развития АПК страны. В настоящее
время остро стоит вопрос состояния инфраструктуры в
сельском хозяйстве, выражающийся в значительном износе
на более чем 80% основного количества имеющейся
сельскохозяйственной техники. Усугубляет ситуацию
нестабильность и постоянное увеличение цен на горючесмазочные
материалы,
ведущие
к
удорожанию
производственного процесса сельхозпродукции и его
себестоимости.
Развитие АПК и предпринимательства в нем в рамках
устойчивости
ограничено
совокупностью
дестабилизирующих факторов внешнего и внутреннего
характера. К внешним факторам можно отнести
следующие:
отсутствие
механизма
эффективного
регулирования социально-экономических процессов в
целом по стране, региону в разрезе отдельных отраслей
(структурные диспропорции в экономике и АПК,
налоговое бремя, финансовый кризис, инфляция и т.д.);
отсутствие конкурентной среды в ресурс о поставляющих
отраслях и на продовольственном рынке; неблагоприятные
погодные условия; слабая государственная поддержка;
несовершенство
законодательства
и
надлежащего
механизма исполнения законов; нерегулируемость импорта
продовольственных товаров; повышенная техногенная
нагрузка на ресурсный потенциал, особенно на земельные
ресурсы;
экономическая
преступность;
отсутствие
рыночной инфраструктуры.
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К внутренним факторам можно отнести: критический
износ фондов; обеднение почв и сокращение посевных
площадей; слабая мотивация труда и отсутствие
надлежащих хозрасчетных отношений; низкая договорная,
трудовая и технологическая дисциплина; низкая оплата
труда и материальная ответственность; деградация
кадрового потенциала; низкий уровень управления на
предприятиях;
нет
условий
для
свободного
предпринимательства на базе рынка сельскохозяйственных
земель;
деградация
социальной
инфраструктуры;
невыполнение требований зональной системы ведения
сельскохозяйственного производства.
Совершенная производственная и социальная
инфраструктура
в
сельской
местности
создаст
определенные возможности для МСП в части организации
производственной деятельности аграрного сектора и
социального развития села, мобильности действий,
доступу к источникам финансирование и информации,
выходу отечественных сельских предпринимателей на
внешний рынок. Эффективная социальная инфраструктуры
села способствует формированию аграрного рынка труда и
обеспечению качественными трудовыми ресурсами МСП
[5].
Развитие предпринимательства играет незаменимую
роль в достижении экономического успеха, высоких
темпов роста промышленного производства. Оно является
основой инновационного, продуктивного характера
экономики. Чем больше хозяйствующих субъектов имеют
возможность проявить свою инициативу и творческие
способности, тем меньше разрыв между потенциальными и
фактическими
результатами
развития.
Освоение
инновационного экономического роста невозможно в
условиях искусственного ограничения созидательной
творческой стихии, свободы хозяйственной инициативы,
необходимой
для
этого
мобильности
всех
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производственных ресурсов [6]. Предпринимательство
обеспечивает освоение новых перспективных производств,
способствует «вымыванию» устаревших. Оно способствует
развитию конкуренции и «маркетизации», а также
увеличению «открытости» национальной экономики,
развитию ввоза и вывоза капитала.
Для развития предпринимательства нужны и другие
условия.
Они
включают
в
себя
стабильность
государственной экономической и социальной политики,
льготный налоговый режим, развитую инфраструктуру
поддержки
предпринимательства,
существование
эффективной
системы
защиты интеллектуальной
собственности,
формирование
гибких
рыночных
механизмов
повышения
деловой
активности
предпринимателей. Предприниматели должны иметь
возможность свободного выхода на внешний рынок.
Необходимо создать доступную для предпринимателей
кредитную
систему,
предоставить
возможность
приобретать необходимые средства производства, сырье и
комплектующие изделия. Во всем этом предприниматели
испытывают пока значительные трудности. Однако
очевидно, что обеспечить выход из кризиса и
экономический подъем смогут только отечественные
предприниматели. Именно на них ляжет главная тяжесть
труда по созданию рыночной экономики и организации
эффективного производства.
В Казахстане уровень поддержки сельского хозяйства
ежегодно превышает 1% от ВВП, тогда как сам агросектор
либо стагнирует, либо высокие показатели формируются за
счет влияния благоприятных климатических условий. При
этом доля сельского хозяйства в экономике находится
ниже уровня 5%, тем самым возникает вопрос о
пропорциональности такой поддержки. В рамках
Программы по развитию агропромышленного комплекса
на 2013–2020 гг. «Агробизнес-2017» предусматривалось
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применение мер финансового оздоровления субъектов
АПК
путем
реструктуризации,
рефинансирования
имеющихся задолженности с увеличением сроков
погашения, преимущественно за счет облигационных
займов, и снижения ставки вознаграждения путем
субсидирования из средств республиканского бюджета [7].
В конце 2016 года была сформулирована концепция
новой госпрограммы поддержки АПК на 2017‒2021 гг.
Учитывая напряженное состояние государственных
финансов, расходы в новой программе до 2020 года
сократились на 1,1 трлн. тенге до 1,7 трлн. тенге (2,4 трлн.
тенге – общая сумма затрат на 2017-2021гг.) в сравнении с
предыдущей программой – «Агробизнес- 2020», на
которую в 2017‒2020 гг. планировалось выделить 2,8 трлн
тенге. Так, на поддержку сельхозкооперации в виде
льготного кредитования в прошлом году было направлено
25,5 млрд тг. В рамках выделенных средств
прокредитовано 342 СХК на сумму 3,4 млрд тенге для
приобретения
оборудования
по
заготовке
сельхозпродукции [8].
Все эти меры, в конечном итоге, позволили
обеспечить продовольственную безопасность страны по
основным видам продуктов питания. Государством были
приняты меры по обеспечению качества и безопасности
продукции. В этих целях принят Закон Республики
Казахстан от 21 июля 2007 года №301‒ III «О безопасности
пищевой продукции» (с изменениями и дополнениями по
состоянию на 24.05.2018 г.), который предусматривает
ответственность
производителей
за
обеспечение
безопасности своей продукции. В рамках проводимой
работы по сертификации и стандартизации большое
значение
придается
продвижению
отечественной
продукции на международный рынок. Стимулируется
объединение
сельских
товаропроизводителей
в
кооперативы, предусматривающие создание, в том числе
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организаций с полным циклом деятельности, включающей
перерабатывающую и сбытовую деятельность, в регионах с
наличием экономически выгодного производства, где
отсутствуют близлежащие предприятия переработки
сельхозпродукции.
В стране более 1,6 млн ЛПХ и 185 тыс. крестьянских
и фермерских хозяйств. На их долю приходится до 70–90%
производства молока, мяса, плодов, овощей и картофеля
(Концепция Государственной программы развития АПК на
2017–2021 годы).
Государственное регулирование в сфере АПК
предусматривает:
‒ решение вопросов рационального использования и
обводнения сельхозземель;
‒ обеспечение благополучной эпизоотической и
фитосанитарной обстановки;
‒ создание стимулов для интеграции науки,
образования и производства;
‒ формирование нормативно-технической основы для
развития органического производства.
В результате принятия мер государственного
регулирования
будет
актуализирована кадастровая
стоимость земли и вовлечено в оборот более 600 тыс. га
орошаемых земель, что положительно скажется на
эффективности сельхозпроизводства.
Выводы из данного исследования и перспективы
дальнейших исследований в этом направлении.
Сельское хозяйство Казахстана располагает огромным
потенциалом
и
резервами
роста.
Разнообразные
климатические условия в регионах страны позволяют
выращивать почти все культуры умеренного теплового
пояса и развивать животноводство.
Экономический механизм представляет собой
сложную систему, которая в нашем понимании
рассматривается как часть хозяйственного механизма и как
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форма организационно-экономических отношений. Его
сущность заключается в установлении оптимальных
соотношений различных методов и рычагов, в том числе
ценового и финансово-кредитного механизмов, системы
страхования и налогов, бюджетной поддержки и
инвестиций в АПК.
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Saparov E.K., Dyrka Stefan. Mechanisms of
entrepreneurship development in the agro-idustrial complex
of the republic of Kazakhstan. Agriculture of Kazakhstan has
huge potential and development possibilities. Various climatic
conditions of the regions in the country allow to grow almost
all the cultures of a moderate climatic zone and develop
livestock breeding.
The economic mechanism is a complex system, which in
our point of view is considered as part of the economic
mechanism as well as a form of organizational-economic
relations. Its essence is to establish optimal relations between
different methods and levers, including pricing and financial
and credit mechanisms, insurance and taxes, budget support
and investments in the agro-industrial complex.
Analysis of national economic shows that the most
economically effective, competitive and promising direction of
entrepreneurship development is the agro-industrial complex
with participation of small and medium-sized business
companies of the Republic of Kazakhstan. Living standard of
the inhabitants of the village, self-sufficiency of the region with
the main food products, activity of the recycling enterprises and
other related industries depends directly on such companies.
Keywords: agro-industrial complex, national economy
of Kazakhstan, agriculture of Kazakhstan, state regulation in
the field of agro-industrial complex.
Сапаров Е.К., Дырка С. Механізми розвитку
підприємництва
в
агропромисловому
комплексі
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республіки Казахстан. Сільське господарство Казахстану
має величезний потенціал і резерви зростання.
Різноманітні кліматичні умови в регіонах країни
дозволяють вирощувати майже всі культури помірного
теплового поясу і розвивати тваринництво.
Економічний механізм є складною системою, яка в
нашому
розумінні
розглядається
як
частина
господарського механізму і як форма організаційноекономічних відносин. Його сутність полягає у
встановленні оптимальних співвідношень різних методів і
важелів, зокрема цінового і фінансово-кредитного
механізмів,
системи
страхування
та
податків,
бюджетної підтримки та інвестицій в Агропромисловий
комплекс.
Аналіз національної економічної практики показує,
що економічно найефективнішим, конкурентоспроможним
і перспективним напрямком розвитку підприємництва є
агропромисловий комплекс, у якому бере участь малий,
середній бізнес економіки Республіки Казахстан. Саме від
його стану залежить життєвий рівень жителів села,
самозабезпечення
області
основними
продуктами
харчування, діяльність переробних підприємств та інших
суміжних галузей.
Сільське господарство Казахстану має величезний
потенціал і резервами зростання. Різноманітні кліматичні
умови в регіонах країни дозволяють вирощувати майже всі
культури помірного теплового поясу і розвивати
тваринництво.
Економічний механізм є собою складною системою,
яка в нашому розумінні розглядається як частина
господарського механізму і як форма організаційноекономічних відносин.
Ключові
слова:
агропромисловий
комплекс,
національна економіка Казахстану, сільське господарство
Казахстану, державне регулювання у сфері АПК.
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III. ТЕНДЕНЦІЇ ДЕМОКРАТИЧНОГО РОЗВИТКУ
ДЕРЖАВИ
УДК 323.27: 94(477) «2013/2014»
ББК 66.3(4Укр) 133
Б-77
Бойко О.Д., м. Ніжин
ПЕРЕДУМОВИ ТА ПРИЧИНИ РЕВОЛЮЦІЇ
ГІДНОСТІ
(СПРОБА КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ)
ЧАСТИНА І
У статті комплексно проаналізовано передумови
та причини Революції гідності. Досліджено проблеми в
соціально-економічній сфері – уповільнення темпів
зростання
економіки;
розбалансування
фінансової
системи;
утвердження
олігархічної
моделі
господарювання;
посилення
процесу
перерозподілу
власності; звуження економічних свобод; посилення
корупції;
поглиблення
соціального
розшарування.
Проаналізовано комплекс суперечностей у політичній
сфері – суперечливу еволюцію природи олігархічнокланового політичного режиму; посилення авторитаризму
у моделі політичного управління; потенціал і можливості
організованої опозиції. Виявлено та схарактеризовано
конфліктний потенціал у правовій сфері – порушення
юридичних норм у конституційному процесі; звуження
прав і свобод громадян; посилення політичних репресій.
Досліджено дестабілізуючі фактори в комунікативній
сфері – зростання ступеня тенденційності, дозованості
та вибірковості у процесі інформування народних мас про
ситуацію
в
суспільстві;
відсутність
дієвого
комунікативного механізму зворотного зв'язку між владою
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та народом; обмеження права громадян на висловлення
власних думок і реалізацію інтересів. Проаналізовано
суперечливі тенденції розвитку соціально-психологічної
сфери – переростання політичного невдоволення в
політичне відчуження; зростання рівня соціальної
напруженості та готовності до протестних акцій;
пришвидшення процесу набуття громадянами України
власної
національної,
політико-громадянської
та
соціокультурної ідентичності. Виокремлено загострення
проблем у міжнародній сфері – непослідовність та
коливання
зовнішньополітичного
курсу
України;
використання Росією і США України як інструмента
впливу в боротьбі за геополітичну першість; характер і
наслідки впливу на світовий розвиток кольорових
революцій.
Ключові слова: революція, трансформація, причини,
передумови, дестабілізація, сууперечність, конфлікт,
процес, протест.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими чи практичними
завданнями. Революція гідності – явище, яке суттєво
змінило зовнішньо-політичний вектор і суспільно
політичну ситуацію в Україні та помітно вплинуло на
геополітичний розвиток світу. Актуальність обраної для
статті теми полягає в тому, що, з одного боку, з’ясування
передумов і причин цієї знакової події дає можливість
виявити та проаналізувати не лише пружини та корені
конфліктів, що викликали революційний вибух, а й
повніше та всебічніше дослідити механізм революції, її
суть, характер та рушійні сили. З другого боку ‒ частина
конфліктів, які спричинили Революцію гідності, зберігають
і нині свій потенціал і підігрівають протестні настрої і тому
потребують аналізу й пошуку цивілізованого розв’язання.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Революційні трансформації українського суспільства на
початку третього тисячоліття перебували і перебувають в
епіцентрі уваги політиків, науковців та публіцистів.
Великого значення надавалося Революції гідності та
аналізу її причин. Окремі аспекти цієї проблеми
досліджували у своїх працях Грабовська І., Зеленько Г.,
Екатеринчук А., Киридон А., Костомаров А., Кульчицький
С., Сасин Г., Сидоренко С., Ткаченко І., Хижняк І.,
Шавалюк Л. [6, с. 12–14, 16, 31, 32, 37, 43, 47, 48, 51] та ін.
Разом з тим у сучасній історіографії бракує комплексного
аналізу передумов Революції гідності, який би охоплював
різні сфери суспільного життя.
Формулювання мети статті. Мета даної статті
полягає у здійсненні комплексного аналізу передумов і
причин Революції гідності. Завдання статті: виявлення та
аналіз прихованих і відкритих конфліктів і суперечностей
суспільного розвитку України, які зумовили революційний
вибух 2013 р.
Виклад основного матеріалу дослідження з
повним
обґрунтуванням
отриманих
наукових
результатів. Події та процеси, що розгорнулися
наприкінці 2013 – на початку 2014 року в Києві, а потім у
всій Україні, отримали назву «Революція гідності»,
«Європейська
революція»
та
«Єврореволюція».
Формальним приводом для них стала відмова політичної
влади на чолі з В. Януковичем від юридичного оформлення
законодавчо
закріпленого
курсу
на
європейську
інтеграцію. Реальні передумови та причини суспільного
вибуху були набагато складнішими та глибшими.
Передумови, як звичайно, можуть виконувати три
функції: а) формувати потенційні перспективи та ресурси,
створювати шанси/варіанти для розгортання ймовірного
розвитку причинно-наслідкових явищ; б) виступати як
каталізатор суспільних процесів; в) набираючи сили та
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масштабності, переростаючи у гострі суперечності,
трансформуватись у причини. За цих обставин характерно,
що інколи межа між передумовою та причиною може бути
дуже тонкою і малопомітною, передусім у період
переростання однієї в другу. Отже, коротка формула
ланцюжка причинно-наслідкових зв’язків виглядає так:
передумови створюють потенціал для конфлікту, причини
роблять цей конфлікт можливим, а привід – необхідним.
На нашу думку, Революція гідності була викликана
загостренням комплексу суперечностей і конфліктів у
різних сферах суспільного життя.
Соціально-економічна сфера
1.
Уповільнення темпів зростання економіки.
Експерти вказують на те, що в період правління В.
Януковича при загалом зростаючому ВВП темпи цього
зростання були вкрай незадовільними. Зокрема, 2012–2013
рр.
найгірше
з-поміж
пострадянських
республік
розвивалася тільки Молдова, тоді як Україна перебувала на
передостанньому місці із загалом економічним спадом
(95% ВВП щодо 2012 р.) на тлі позитивної
зовнішньоекономічної кон’юнктури [12, с. 39].
2.
Розбалансування фінансової системи.
Штучне утримання курсу 8 грн за долар США мало
наслідком зменшення на $20 млрд золотовалютних
резервів НБУ та зростання боргового навантаження на
економіку на $40 млрд [11; 35].
3.
Утвердження
олігархічної
моделі
господарювання, якій були притаманні
надмірна
концентрація економічних активів у руках декількох
фінансово-промислових груп, що
призводить до
монополізації ринків і ціноутворення; використання
політичної влади як економічного ресурсу; отримання від
органів влади на базі корупційних відносин незаконних
переваг і дешевших ресурсів; штучного знищення
конкурентного середовища; тяжіння до розвитку
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сировинних галузей економіки, для яких характерними є
низький рівень наукоємності і дешева робоча сила;
інерційності та нездатності до інноваційних змін;
орієнтації на примітивні технологічні уклади та низький
рівень людського капіталу; покриття через лобіювання
збитків дотаціями та субвенціями з бюджету держави
тощо. Активна розбудова монопольно-олігархічної моделі
господарювання зумовила те, що 2010 р. рівень
монополізації в економічній сфері зріс у 29 галузях, а саме:
газовій, електроенергетиці, імпорті нафтопродуктів,
гірничо-металургійному
комплексі
та
хімічній
промисловості. 2011-го лише 49,8% продукції було
реалізовано на конкурентній основі, а не в межах
монопольних ринків [26]. Зрештою наростаюча хвиля
монополізації призвела до того, що у 2013 р. 10
олігархічних кланів контролювали до 80% економіки
України [8]. Водночас майже 80% населення країни, за
даними ООН, перебувала на межі бідності (за правління В.
Януковича кількість бідних зросла на 10%) [45].
3.
Здійснення реформ у напрямку розвитку
державно-олігархічного капіталізму. Як звичайно, за часів
В. Януковича підтримку у владних структурах отримували
реформи, у яких був зацікавлений крупний капітал і
пов'язана з ним вища бюрократія – приватизація
прибуткових
промислових
активів,
централізація
управління, списання боргів тощо. Натомість реформи, які
б реально модернізували застарілу економічну структуру
України та створили умови для поліпшення життя
пересічних людей блокувалися або ж виконувались у
неповному обсязі. Так, 2011 р. Національний план дій із
запровадження економічних реформ у цілому було
виконано на 57%. Разом з тим, заходи щодо реформи
системи пенсійного страхування – лише на 38,5%, а
виконання реформи соціальної підтримки
взагалі
становило 0% [36].
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4.
Конфлікт інтересів
середнього класу та
олігархів, малого бізнесу та великого. Штучне гальмування
процесу формування середнього класу. Експерти ще 2006
р. вказували на те, що подальший характер трансформації
влади в українській державі значною мірою обумовлений
тим у якій формі і як буде розв'язане наростаюча
суперечність між олігархами та середнім класом, який
набирав силу: системна модернізація України (економічна,
адміністративна тощо), яка є головною проблемою на
порядку денному, безпосередньо залежить від того, яким
способом з’ясовано питання про владу в Україні – через
еволюційно-конституційну модель, або через революційну.
Остання, незважаючи на велику кількість песимістичних
оцінок на другу річницю Майдану, аж ніяк не знята з
порядку денного. Цьому сприяють два фактори – великий
капітал і середній клас. Майбутнє України перебуває в
прямій залежності від того, як буде розв’язана суперечність
між цими двома антагоністичними соціальними групами
[29]. Статистика вказує на те, що при В. Януковичу влада
зробила ставку на олігархів, чим у дійсності підштовхнула
середній клас до революційної активності. За період 20102013 рр. кількість великих підприємств зросла на 12,4%
(від 586 до 659), а кількість середніх зменшилася на 10%
(від 21338 до 19210), а малих – на 5% (від 68313 до 65021)
[1, с. 5].
5.
Функціонування фінансової системи в
інтересах олігархічного капіталу. Основними проявами
цього процесу стали:
Непропорційна доходам сплата податків на
прибуток. Зокрема, 2012 р. найбільш олігархізовані
промислові галузі – металургія та хімія, – отримавши
близько 11,3% від усіх валових доходів в українській
економіці, сплатили лише 2,1% загального обсягу податку
на прибуток, тобто вп’ятеро менше. Ще більший розрив у
металургійній сфері, у якій олігархи, отримавши 8%
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доходів усієї економіки України, сплатили лише 0,8% від
загального обсягу податку на прибуток – у 10 разів менше
[48].
Сплата олігархами основної частини податків у
офшорах. 2010–2011 рр. українські банки перерахували в
офшорні зони 53 мільярди 397 мільйонів доларів, що було
еквівалентно річному бюджету України [10]. У подальші
роки правління В. Януковича ця практика ухиляння від
податків через офшори тривала. Наприклад, із усіх
податків, сплачених Інтерпайпом В. Пінчука 2012 р., на
Україну припало лише 12%. Решта 88% завдяки
різноманітним схемам надійшла до бюджетів інших країн.
Інший металургійний гігант, Метінвест, цього ж року
сплатив у цілому $266 млн податку на прибуток, але до
вітчизняного бюджету надійшло лише $166 млн [48]. Отже,
офшори
дозволяли
крупному
капіталу
уникати
оподаткування і насправді перекладати значну частину
податкового тягаря на середній клас та бідні верстви
населення.
Надання преференцій. 2011 р. олігарх Р. Ахметов
отримав від держави оренду на компанії, що контролюють
понад 50% вугледобувної промисловості в Україні;
контрольні пакети акцій трьох енергетичних комплексів у
межах тендерів, що дозволило олігарху контролювати 30%
українського
виробництва
електроенергії;
помітні
преференції (навіть порівняно з державними компаніями) у
продажі тендерів з експорту електроенергії сусідам
України. У результаті наприкінці 2011 р. компанії Р.
Ахметова сформували повний цикл виробництва,
використовуючи власне вугілля як паливо на власних
електростанціях, щоб виробляти електроенергію, яку він
потім продавав за власними експортними контрактами
[25].
Отримання надлишкових сум поверненого ПДВ.
Так, 2012 р. найбільшими споживачами відшкодування
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ПДВ стали підконтрольні олігархам підприємства
металургійної галузі, які отримали 18,4 млрд грн, що
становило понад 40% загальних виплат [21]. За часів В.
Януковича відшкодування податку на додану вартість
(ПДВ) вважалося корупційною схемою для надання
преференцій конкретним компаніям. Крім того, процес
відшкодування ПДВ стимулював розвиток корупції,
оскільки вартість «відкатів» для повернення ПДВ, за
оцінками експертів, протягом 2010–2013 рр. коливалась у
межах 10–50% [33].
Великі розміри боргів олігархів. 2011 р. борги
державі, вітчизняним та іноземним банкам, іншим
кредиторам і населенню 10 найбільших олігархів України
становили майже 7% ВВП, або приблизно кожен десятий
долар від усіх корпоративних боргів. При цьому їхні статки
перевищували 17,2% від усього продукту, виробленого
українською економікою за рік [34].
Певну уяву про тенденції розвитку української
олігархії 2011–2013 рр. дає рейтинг "Форбс":
•
2011 р. сукупні статки сотні найбагатших
людей України перевищували річний бюджет держави;
•
2011-2012 рр. до рейтингу потрапили 16
народних депутатів з фракції “Партія регіонів”, які
«коштували» понад третину від загальної вартості сотні –
близько $20 млрд;
•
загальні статки 28 чиновників і народних
обранців 2011–2012 рр. коливались у межах $26–27 млрд і
становили половину від загальної «вартості» першої сотні
українських капіталістів;
•
офіційно
зареєстровані
активи
сина
президента О. Януковича подорожчали від $99 млн 2012 до
$187 млн 2013 року;
•
якщо в рейтингу за 2011–2012 рр. були
представники опозиційних сил (НУНС, БЮТ), то 2013 р.
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серед ста найбагатших українців уже не було жодного
народного депутата, який би не входив до владних фракцій
(частина колишніх представників опозиційних партій
втратила мандат, а частина перейшла в позафракційні або
в Партію регіонів) [9; 24].
6.
Посилення процесу перерозподілу власності.
За оцінками експертів, на 2013 р. в Україні діяло від 35 до
50 професійних рейдерських груп. Використовуючи цілий
комплекс засобів впливу – психологічний тиск, шантаж,
підробка документів, підкуп силових структур, вони
створювали умови для рейдерських атак, захоплення і
перерозподілу власності поза межами закону. За
підрахунками компанії Dragon Capital, за період від 2010–
2013 рр. під рейдерські атаки в Україні потрапили 3,7
тисячі суб’єктів господарювання. Серед ключових гравцівагресорів, які активно проводили рейдерські захоплення,
фахівці виокремлюють олігархів і фінансово-промислові
групи, які поглинали компанії та їх активи для розвитку
власного бізнесу чи для диверсифікації вже наявних
власних бізнес-імперій і створення нових галузевих
холдингів. Річний обсяг рейдерського перерозподілу
власності у цей час сягав у середньому $2–3 млрд.
Рентабельність корпоративного захоплення оцінювалась у
500–700 і навіть 1000% [19; 29].
7.
Звуження економічних свобод. 2010 р. у
рейтингу економічних свобод (Index of Economic Freedom),
складеному Heritage Foundation і The Wall Street Journal,
Україна посіла 162-е місце серед 183 країн світу. Як
свідчать дані дослідження, найближчі сусіди України в
цьому рейтингу – Бурунді (160), Того (161), Ліберія (163) і
Східний Тимор (164). Автори доповіді оцінили рівень
економічних свобод в Україні в 46,4 пункти, що на 2,4
пункти нижче, ніж 2009 р., коли Україна була на 152-му
місці [42].
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8.
Посилення корупції у владних структурах. За
часів В. Януковича щорічні суми корупційного обороту у
владі досягали 300 млрд грн на рік. Вони складалися з
бюджетних дотацій, кредитів та інвестицій, державних
закупівель, кредитів рефінансування банків, списання на
борг держави збитків корпорацій [18].
9.
Поглиблення соціального розшарування.
Представники великого капіталу збільшували свої
прибутки за рахунок використання бюджетних коштів,
картельних змов і корупції. Так, за рейтингом журналу
“Фокус” сукупні статки 200 найбагатших 2011 р.
становили 93 млрд дол. США, а обсяг ВВП України 2010 р.
становив 136 млрд дол. США [3].
Політична сфера
1.
Трансформація
природи
олігархічнокланового політичного режиму. За оцінками експертів, до
приходу В. Януковича до влади олігархічно-клановий
режим в Україні зберігав певні шанси трансформації в бік
розвитку демократії. Це пояснюється тим, що через
різницю політичних і економічних інтересів олігархічних
груп утворилось декілька центрів формування влади і
впливу на владу, що обумовлювало досить жорстку
конкуренцію між ними, яка не допускала домінування
якогось одного олігархічного клану [22, с. 91]. Після
президентських виборів 2010 р. природа та суть
олігархічно-кланового режиму суттєво змінилася: поперше, якщо за часів президентства Л. Кучми та В.
Ющенка відбувалося поступове зрощення двох сфер –
політики й економіки, то за часів президентства В.
Януковича до них додався ще один складник –
криміналізація. Саме таким був механізм формування
швидкими темпами кримінально-олігархічного режиму в
Україні [17, с. 84–85]. По-друге, відбулося поетапне
звуження групи олігархів, які могли реально впливати на
владу: спочатку 2010–2012 рр. пройшло захоплення
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політичної влади в Україні східноукраїнськими фінансовопромисловими групами та розпочалося безпосереднє їх
управління політичними та економічними процесами,
потім 2012–2014 рр. було здійснено узурпацію влади
найближчим оточенням В. Януковича (так званою
«Сім’єю») та лояльними до нього олігархами [27, с. 202].
Такий розвиток державно-олігархічних відносин, що в
дійсності перекреслював усі сподівання українців на
поступову трансформацію олігархічного режиму в
демократичному напрямку, почав дедалі більше вступати в
суперечність з інтересами суспільства.
Посилення тенденцій авторитаризму та
2.
централізації влади в моделі політичного управління, яке,
з одного боку, зумовлювало суттєві зміни в законодавстві,
перерозподіл прав, обов'язків і функцій, кадрові
перестановки на всіх рівнях, що, в свою чергу,
активізовувало політичну боротьбу та підвищувало рівень
напруги в суспільстві, робило залежними регіони від
політичної влади в центрі. А з другого боку – вело до
розбалансування системи стримувань і противаг, звуження
можливостей політичного маневру в критичній ситуації,
адже будь-яка заміна одного голови виконавчої влади
іншим при президентській формі правління, навіть за
кризових обставин, до виборів неможлива.
3.
Поява внаслідок активного та швидкого
перерозподілу
влади
своєрідного
конфліктного
політичного резонансу, тобто різкого зростання амплітуди
політичного протистояння та посилення його гостроти
внаслідок різновекторного накладання один на одного
конфліктів інтересів (між гілками влади, внутрішньопарламентських; між партіями; між політичними лідерами;
усередині державно-адміністративного апарату тощо).
4.
Існування в Україні організованої опозиції,
яка мала яскравих лідерів, політичні структури у регіонах і
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досвід проведення масових акцій протесту (Майдан 2005
р., «мовний», «податковий» майдани тощо).
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Boyko O.D. Prerequisites and reasons of "Dignity
revolution" (an attempt of complex analysis). The article
analyzes precisely the preconditions and reasons for the
"Dignity Revolution". The author substantiates the idea that the
revolutionary explosion was caused by an aggravation of a
complex of contradictions and conflicts in various spheres of
public life. Problems in the socio-economic sphere are
considered – slowdown of economic growth; unbalanced
financial system; the establishment of an oligarchic model of
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management; implementation of reforms towards the
development of state-oligarchic capitalism; artificial
retardation of the formation of the middle class; strengthening
the process of redistribution of property; narrowing of
economic freedoms; increasing corruption; deepening of social
stratification. A complex of contradictions in the political
sphere is analyzed – the contradictory evolution of the nature
of the oligarchic-clan political regime; strengthening the
tendencies of authoritarianism and centralization of power in
the model of political control; the potential and opportunities
of the organized opposition.
Conflict potential in the legal sphere was revealed and
characterized – violation of legal norms in the constitutional
process; restriction of rights and freedoms of citizens;
insufficient development and use of normative procedures for
legal solution of social contradictions; strengthening political
repressions. Research factors in the communicative sphere are
perspective tendencies, expediency and probabilities in the
process of informing the masses about the situation in society;
lack of effective communicative mechanism of feedback
between the authorities and the people; restriction of the right
of citizens to choose their own opinions and realization of
interests. The contradictory tendencies of the development of
the social-psychological sphere are analyzed – the
intensification of the overgrowth of political dissatisfaction
with political exclusion; increase of the level of social tension
and readiness for protest actions; accelerating the process of
acquiring Ukrainian citizenship of their own national, political,
civic, and socio-cultural identities. The sharpening of problems
in the international sphere is marked – inconsistency and
fluctuations of the foreign policy course of Ukraine; the use of
Russia and the United States of America as an instrument of
influence in the struggle for geopolitical primacy; the nature
and effects of the influence on the world development of color
revolutions.
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Бойко А.Д. Предпосылки и причины Революции
достоинства (попытка комплексного анализа). В
статье комплексно проанализированы предпосылки и
причины Революции достоинства. Исследованы проблемы
в социально-экономической сфере – замедление темпов
роста
экономики;
разбалансирование
финансовой
системы;
утверждение
олигархической
модели
хозяйствования; усиление процесса перераспределения
собственности; сужение экономических свобод; усиление
коррупции; углубление социального расслоения.
Проанализирован
комплекс
противоречий
в
политической сфере – противоречивую эволюцию природы
олигархически-кланового политического режима; усиление
авторитаризма в модели политического управления;
потенциал и возможности организованной оппозиции.
Выявлены и охарактеризованы конфликтный потенциал в
правовой сфере – нарушение юридических норм в
конституционном процессе; сужение прав и свобод
граждан; усиление политических репрессий. Исследованы
дестабилизирующие факторы в коммуникативной сфере –
рост степени тенденциозности, дозированности и
избирательности в процессе информирования народных
масс о ситуации в обществе; отсутствие действенного
коммуникативного механизма обратной связи между
властью и народом; ограничения права граждан на
высказывание собственных мнений и реализацию
интересов).
Проанализированы
противоречивые
тенденции развития социально-психологической сферы –
перерастание политического недовольства в политическое
отчуждение; рост уровня социальной напряженности и
готовности к протестным акциям; ускорение процесса
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приобретения
гражданами
Украины
собственной
национальной, политико-гражданской и социокультурной
идентичности. Выделены проблемы в международной
сфере
–
непоследовательность
и
колебания
внешнеполитического курса Украины; использование
Россией и США Украины в качестве инструмента влияния
в борьбе за геополитическое первенство; характер и
последствия влияния на мировое развитие цветных
революций.
Ключевые слова: революция, трансформация,
причины, предпосылки, дестабилизация, противоречие,
конфликт, процесс, протест.
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Дудка Л.О., м. Ніжин
ЦЕРКВА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ: ДОСВІД І
ВИКЛИКИ В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
У статті проаналізовані причини, особливості та
характерні риси процесу становлення церкви як дієвого та
повноправного інституту громадянського суспільства в
Україні періоду незалежності. Авторка стверджує, що
сучасний стан і рівень забезпечення права громадян на
свободу совісті, характер державно-церковних відносин і
використання значного потенціалу церкви як соціального
інституту значною мірою залежать від позиції державної
влади, наявності в неї чіткої і зрозумілої політики щодо
релігії та релігійних організацій. Акцентується увага на
тому, що створення в Україні єдиної Помісної Церкви та
реформування
церковного
управління
на
засадах
соборності є необхідною передумовою та вкрай важливим
чинником сучасних демократичних трансформацій в
Україні. Зазначається, що розбудова громадянського
суспільства та подальша демократизація держави
дозволить розширити спектр церковних можливостей у
сфері соціального служіння.
Ключові слова: церква, держава, громадянське
суспільство, соціальний інститут, державно-церковні
відносини.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими та практичними
завданнями. Однією з найзнаменніших подій нашого
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сьогодення по праву можемо назвати утворення в Україні
власної Помісної Церкви. Довгий, важкий і тернистий був
шлях до цієї вкрай важливої дати. Лише на 27-му році своєї
державної незалежності ми спромоглися досягти
незалежності й у церковній сфері та відновити історичну
справедливість.
Проте
певне
державно-церковне
порозуміння в досягненні цієї мети не знімає всієї гостроти
навколо церковних проблем і міжконфесійних відносин.
Досі відчувається негативний тягар тоталітарного минулого
в суспільній свідомості, що стоїть на перешкоді духовному
відродженню, консолідації та розвитку української нації. І
це не випадково, адже серед численних чинників
суспільного життя, які відбиваються на політиці й
суспільстві в цілому, є релігія.
Упродовж багатьох століть, а особливо нині,
релігійні доктрини та релігійні інститути безпосередньо й
опосередковано впливали і впливають на суспільнополітичні процеси будь-якої країни. Україна не є винятком,
а враховуючи специфіку сучасної церковно-релігійної
ситуації та труднощі в забезпеченні політичної
стабільності та суспільної злагоди між усіма її
громадянами, цей процес у нашій країні має власні
особливості та неоднозначні наслідки. Зокрема, до таких
уже традиційних ознак державно-церковної сфери в
Україні періоду незалежності, як наявність різних конфесій
і неоднорідність ставлення їх до перспектив розвитку
української державності, напруженість міжконфесійних
відносин, значна політична заангажованість окремих
конфесій і прагнення їх впливати на розв’язання владних
проблем [9, с. 27], додалися нові, пов’язані з процесом
розбудови Помісної Православної Церкви, її внутрішньою
самоідентифікацією та міжнародним визнанням.
Аналіз останніх досліджень і публікацій з теми.
Попри значну кількість наукових досліджень, присвячених
проблемі взаємин релігії й суспільства, держави та церкви,
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вона продовжує нині залишатися дискусійною. Подолання
ідеологічних
бар’єрів,
колишніх
упереджених
методологічних підходів, доступ до раніше заборонених
джерел інформації нині дають змогу справді на науковому
рівні досліджувати релігійні процеси в Україні.
Питання державно-церковних відносин, реалізація
принципу свободи совісті в Україні періоду незалежності,
взаємовплив церкви і держави проаналізовано в роботах В.
Бондаренка, А. Колодного, В. Любчика, П. Панченко, В.
Рибалка, М. Бабія, В. Єленського, Л. Филипович та ін. У
працях політологічного, соціологічного та історичного
спрямування знайшли своє відображення процеси
становлення громадянського суспільства в Україні та
основних його структурних елементів. Проте вплив церкви
на його формування та її місце як соціального інституту в
цьому процесі висвітлено поки що недостатньо повно.
Водночас, варто констатувати, що складні реалії
сьогодення, неоднозначне позиціонування різних церков і
релігійних організацій в Україні щодо російської агресії,
напруження міжконфесійних відносин, що яскраво
виявляється сьогодні як серед церковного кліру, так і в
середовищі простих віруючих у зв’язку з необхідністю
релігійного самовизначення, зумовлюють актуальність
проблематики державно-церковних відносин і її подальше
вивчення з урахуванням тих змін, що відбуваються нині як
на рівні державних, так і церковних інституцій.
Формування мети статті. Дана наукова стаття має
своєю метою розглянути характерні риси сучасних
українських практик у сфері діалогу між державою та
церквою, розкрити соціокультурне значення та особливості
процесу становлення церкви як дієвого соціального
інституту
в
контексті
сучасних
демократичних
трансформацій в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження з
повним
обґрунтуванням
отриманих
наукових
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результатів. Слід підкреслити, що церква як соціальний
інститут, володіючи певним досвідом суспільної діяльності
та високим рівнем довіри до неї громадян нашої держави
порівняно з іншими суспільними інституціями має значний
потенціал і досвід позитивного впливу на українське
суспільство, зокрема на процес побудови громадянського
суспільства. Підтвердженням зазначеної тези є результати
опитування громадської думки щодо рівня довіри
населення соціальним інститутам, яке регулярно
проводиться
Київським
міжнародним
інститутом
соціології. За результатами опитування, найбільшою
довірою серед українців користуються церква, волонтери
та Збройні Сили України [4]. Досить влучно зазначає М.
Рибачук, що релігійні об’єднання відігравали в історичній
ретроспективі й відіграють сьогодні роль суспільної
совісті, суспільного арбітра, викривача суспільних
недоліків, захисника від усіх форм насильства, надавача
гуманітарної допомоги, ініціатора й організатора
правозахисної й екологічної діяльності. Загальносуспільні
й загальнодемократичні цінності й орієнтації піддаються
ерозії поза духовно-релігійними цінностями, а теологія
здатна долучити апробовані впродовж багатьох століть
рецепти суспільної взаємодії, загальнозначущі норми
моральної регуляції. Саме звідси бере початок традиція
визнавати церкву елементом громадянського суспільства за
умови того, що вона відділена від держави [16].
Для повнішого використання церквою свого досвіду
та потенціалу в реалізації таких функцій, як формування
громадянської
культури
населення,
здійснення
благодійницької діяльності, підтримка найменш соціально
захищених
категорій
населення,
налагодження
міжнародних зв’язків, здійснення наукової і просвітницької
роботи тощо їй потрібна допомога держави в забезпеченні
необхідними умовами та ресурсами. Це повинно
проявитися передусім через створення нормативно227

правової бази та формування дієвого механізму співпраці,
що забезпечили б відповідні умови для діяльності церкви
як дієвого та повноправного інституту громадянського
суспільства.
Виконуючи такі функції, церква зможе розв’язувати
важливі для всього соціуму проблеми, привертати до них
увагу держави, коли треба – змушувати її корегувати
власну політику в потрібному для суспільства напрямі.
Вона буде здатна забезпечувати зворотний зв’язок між
державою і суспільством, пропонуватиме свої програми
з’ясування суспільних питань [2, с. 108].
Отже, належні державно-церковні відносини є
необхідними не лише для побудови демократичної правової
держави, зобов’язаної забезпечити реалізацію права
громадян на свободу совісті, але й для становлення
громадянського суспільства, оскільки церкви та релігійні
організації виконують не лише притаманні їм функції, але
й, будучи суспільними інститутами, є причетними до
соціального життя, освіти, культури, благодійної діяльності
тощо.
Згідно із сучасною українською моделлю державноцерковних відносин, держава і церква визначаються як
рівноправні суб’єкти державно-церковних відносин, кожен
з яких діє у сфері своєї компетенції, взаємно підтримуючи
один одного. При цьому релігійні організації діють у
правовому полі держави, держава не втручається в справи
церкви, забезпечуючи свободу релігії, свободу церкві,
сприятливі умови її діяльності. Отже, конституційне
закріплення принципу відокремлення церкви від держави
не відкидає як їхньої взаємної відповідальності, так і
можливості співпраці у сфері соціального захисту, охорони
здоров’я, культури, науки, мистецтва тощо. Завдячуючи
таким підходам, процес релігійного відродження в
незалежній Україні набув незворотного характеру і
виявився в зростанні релігійності населення, чисельності
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релігійних організацій, розширенні спектру конфесійного
розмаїття [12, с. 7].
Цілком зрозумілим є те, що релігійні об’єднання не
можуть існувати поза суспільством, вони не можуть бути
нейтральними щодо подій у суспільстві. Демократизація
українського суспільства привела до відчутної активізації
діяльності церковних конфесій, релігійних організацій у
соціально-політичному,
державно-політичному
та
соціально-культурному житті країни.
Як зазначено в проекті Концепції державноконфесійних відносин в Україні, відокремлення церкви від
держави зовсім не означає відокремлення церкви від
суспільства, заборону її участі в суспільному житті.
Навпаки, цей принцип звільняє церкву (релігійні
організації) від її одержавлення, тотального контролю
держави за її внутрішнім життям, внутрішніми приписами
та релігійною практикою [7, с. 59].
Із здобуттям незалежності України спостерігаємо
суттєві зміни, що відбуваються як у церковно-релігійній
сфері, так і в докорінній перебудові державно-церковних
відносин.
Зокрема,
сформувалося
національне
законодавство щодо забезпечення свободи совісті та
діяльності релігійних організацій. Базовий Закон «Про
свободу совісті і релігійні організації» від 23 квітня 1991
року [14] з наступними змінами та доповненнями, а також
більшість законодавчих актів, що регулювали окремі
питання, за експертними оцінками, загалом на належному
рівні забезпечували як реалізацію права громадян на
свободу совісті, так і розвиток церковно-релігійної мережі.
Після реорганізації системи органів державної влади
в незалежній Україні функції щодо забезпечення
проведення державної політики щодо релігії та діяльності
релігійних організацій покладалися на державний орган
виконавчої служби, який часто змінював свій статус і
підпорядкування. Так, від 1991 р. і дотепер функції
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державного органу у справах релігій виконували: Рада у
справах релігій при Кабінеті Міністрів України,
Міністерство України у справах національностей, міграцій
та культів, Державний комітет України у справах релігій,
Державний департамент у справах релігій Міністерства
юстиції України, Державний комітет України у справах
національностей та релігій.
Проте
Указом
Президента
України
«Про
оптимізацію системи центральних органів виконавчої
влади» від 09 грудня 2010 р. було ліквідовано Державний
комітет України у справах національностей та релігій, а
функції з реалізації державної політики у сфері релігії
покладено на Міністерство культури України, у структурі
якого було створено Департамент у справах релігій та
національностей [13].
При цьому варто зазначити, що ще 2008 р. при
Кабінеті Міністрів України була утворена Комісія з питань
забезпечення реалізації прав релігійних організацій.
Останнього разу засідання комісії проводилось у жовтні
2012 р., а перед цим ще три роки засідання не скликалися.
4 березня 2015 року була затверджена Постанова Кабміну
України про відновлення та активізацію роботи комісії,
основними завданнями якої є сприяння координації дій
органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації
прав релігійних організацій та підготовка пропозицій щодо
формування і реалізації державної політики у сфері
державно-конфесійних відносин. Проте, як зазначає
Інститут релігійної свободи, жодного засідання так і не
було скликано. І це при тому, що, за словами релігійних
діячів та експертів, міжвідомчого опрацювання потребують
питання спрощення реєстрації релігійних організацій і
перереєстрації їх статутів, функціонування капеланської
служби в умовах російської агресії та порядок проходження
альтернативної служби під час мобілізації, з’ясування
питань гуманітарної допомоги та багато інших [6].
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1990-ми роками можемо виокремити знакові події,
що свідчили про намагання налагодити постійний дієвий
міжконфесійний діалог. Зокрема, з цією метою у грудні
1996 р. за сприяння Державного комітету України в
справах релігії була створена Всеукраїнська рада Церков і
релігійних організацій як представницький міжконфесійний
консультативно-дорадчий орган [1]. Мета ВРЦіРО –
об’єднання зусиль Церков і релігійних організацій з
духовного
відродження
України,
координації
міжцерковного діалогу як в Україні, так і за її межами,
участі в розробці проектів нормативних актів з питань
державно-конфесійних відносин, здійснення комплексних
заходів добродійного характеру. Нині Всеукраїнська Рада
Церков і релігійних організацій є найбільшою і
найавторитетнішою громадською інституцією в Україні.
Рада Церков бере активну участь у громадському житті
країни, реагуючи на суспільні виклики публічними
заявами, миротворчими та іншими заходами. Особливу
увагу Рада Церков звертає на необхідність утвердження в
суспільстві
справедливості,
забезпечення
свободи
віросповідання та інших фундаментальних прав людини,
захисту суспільної моралі, боротьби з корупцією,
належного
соціального
захисту
вразливих
і
малозабезпечених верств населення, проведення чесних і
прозорих виборів [5].
У структурі Всеукраїнської ради Церков і релігійних
організацій діє спеціально створена Комісія з питань
соціального служіння, яка ініціює та розробляє цілу низку
цікавих і суспільно-корисних проектів. Зокрема, 22
листопада 2017 р. Комісією була затверджена Стратегія
участі Церков і релігійних організацій у миробудуванні
«Україна – наш спільний дім». У документі зазначається,
що нині в Україні існує чимало суспільних викликів і
розломів, які потребують зцілення та спільних дій для їх
подолання. Зокрема, велика кількість наших співгромадян
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у той чи інший спосіб постраждалих від війни на сході
України та від незаконної анексії АР Крим, що серед
іншого спричинило багато душевних ран, невпевненість у
завтрашньому дні, агресивність до навколишніх; поява
сотень тисяч внутрішньо переміщених осіб і потреба їх
інтеграції в місцеві громади на новому місці проживання;
реінтеграція населення тимчасово окупованих територій
Донецької та Луганської областей, АР Крим; проблема
звільнення заручників (полонених), які утримуються так
званими «ДНР/ЛНР» на непідконтрольній уряду території
на сході України; поширення нелегальної зброї та
зниження психологічного порогу щодо застосування
насильства для залагодження життєво важливих справ;
масове
поширення
дезінформації
та
свідомо
сконструйованих неправдивих новин (фейків), які
ускладнюють установлення правди, а відтак провокують
прийняття неправильних рішень і паралізують діалог.
Зважаючи на вищезазначене, Стратегія передбачає
визначити цілі та завдання щодо миробудування в Україні
– як здорову реакцію на згадані суспільні виклики,
насамперед для врегулювання глибинних причин
конфлікту і недопущення його повторення [17].
Для поглиблення як державно-конфесійного, так і
міжконфесійного діалогу, опрацювання конкретних
механізмів співпраці між державою і церквою в різних
сферах важливою є співпраця Церков і релігійних
організацій у форматі консультативно-дорадчих органів
при міністерствах і відомствах – громадських рад.
Нині доволі активно свою роботу проводить
Громадська рада при Міністерстві освіти і науки України з
питань співпраці із Всеукраїнською радою Церков і
релігійних організацій. У центрі уваги Громадської ради –
питання сприяння запровадженню викладання предметів
духовно-морального
спрямування,
опрацювання
державного стандарту з богослов’я та інше. Результатом
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послідовних і багаторічних зусиль Громадської ради стало
ухвалення 2 липня 2015 р. Президентом України Закону
України «Про внесення змін до деяких законів України
щодо заснування релігійними організаціями навчальних
закладів», надавши таким чином релігійним організаціям
право виступати суб’єктами заснування загальноосвітніх
навчальних закладів різного рівня. Як зазначає Ю.
Решетников, зазначений Закон носить без сумніву
революційний характер у контексті подолання наслідків
тоталітарної радянської політики щодо релігії та церкви та
розбудови державно-конфесійних відносин на принципово
нових демократичних засадах. Ведучи розмову про надання
релігійним організаціям вказаного права, важливим є не
лише урівнення їх з огляду на це з іншими суб’єктами
права і подолання їх штучної дискримінації, але і введення
їх у коло суб’єктів – учасників навчально-виховного
процесу [15].
29 квітня 2009 р. відбулось установче засідання Ради
у справах душпастирської опіки при Міністерстві оборони
України, яка була утворена з метою налагодження тісної
співпраці Міністерства з українськими Церквами і
релігійними організаціями для задоволення релігійних
потреб військовослужбовців і духовного, моральноестетичного, військово-патріотичного виховання особового
складу Збройних Сил України [11]. Результатом її роботи
стало розроблення Концепції душпастирської опіки
військовослужбовців Збройних Сил України.
4 червня 2009 року започаткувала свою роботу
Громадська рада при Міністерстві охорони здоров'я
України з питань співпраці з Всеукраїнською Радою Церков
і релігійних організацій [10]. На робочих засідання
представники конфесій і медичної спільноти розглядають
питання
пропаганди
здорового
способу
життя,
профілактики поширення інфекцій ВІЛ/СНІДу, шляхи
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вдосконалення процесу вакцинації в Україні, обговорили
проект «Етичного кодексу лікаря» тощо.
Підставою для створення та діяльності громадських
рад при різних міністерства та відомствах є положення
нормативно-правових актів України, спрямованих на
створення сприятливих умов для всебічної реалізації
громадянами конституційного права на участь в управлінні
державними справами, забезпечення відкритості діяльності
органів виконавчої влади, утвердження в Україні
народовладдя і громадянського суспільства [3, с. 4−7] .
Громадянське суспільство – це суспільство, якому
властиве самоврядування вільних індивідів і добровільно
створених ними організацій. Громадянське суспільство як
сферу самоврядування вільних індивідів захищають від
свавілля державної влади та жорсткої регламентації з боку
її органів відповідні закони. Ось чому в реальному
суспільному житті громадянське суспільство та правова
держава
є
взаємопов’язаними
інституціями,
функціонування яких забезпечується верховенством закону,
що надійно гарантує та захищає права і свободи громадян
[8, с. 78].
Висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок з цього напрямку. Будь-яка
співпраця буде успішною лише за умови порозуміння
сторін, що можливо забезпечити завдяки застосуванню
діалогових форм управління. Роль і значення громадських
рад як консультативно-дорадчих органів при органах влади
переоцінити вкрай важко. Адже через них як через
форпости громадськості релігійні організації та віруючі
мають можливість оперативно і конструктивно з’ясовувати
нагальні питання церковно-релігійного життя. Важливо, що
діяльність зазначених Громадських рад призводить до
цілком конкретних управлінських рішень у сфері
компетенції відповідних міністерств і відомств.
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Безумовно,
ключову
роль
у
становленні
громадянського суспільства відіграє держава, точніше ті
можливості, які вона може запропонувати для інститутів
громадянського суспільства. Ці можливості повинні
ґрунтуватись на утвердженні толерантності, як важливій
правовій і політичній потребі. Лише за умови релігійної
толерантності, створення ефективного нормативноправового поля взаємин між державою, церквою та
релігійними організаціями ми зможемо твердити про
релігійні
організації
як
повноправні
інститути
громадянського суспільства, яким під силу з’ясовувати не
тільки власні безпосередні церковно-релігійні питання, але
й долучатися до виконання важливих соціальних проектів.
Проте підвищення соціокультурного значення
церкви потребує також адекватної реакції саме нею на
низку назрілих трансформаційних вимог, зокрема:
толерантно та виважено, на основі загальнонаціональних
пріоритетів пройти процес інституціонального оформлення
Помісної Православної Церкви, уникаючи подальшого
загострення міжконфесійної боротьби; деполітизація та
повне відокремлення від партійної конкуренції та
боротьби; поєднання віровчення та своїх пастирських
зусиль із культурно-просвітницькими, доброчинними,
волонтерськими та іншими способами соціального
служіння; усунення елементів меркантильно-бізнесових
нашарувань. Становлення Православної Церкви України на
принципах україноцентризму та канонічності за умови
повної та конструктивної підтримки держави безумовно
посприяє посиленню соціальної ролі церкви та
ствердження її як інституту громадянського суспільства.
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Dudka L.O. The church as a social institution:
experience and challenges in the context of the establishment
of a civil society. This article describes the reasons and
features of the process, connected with the church, becoming an
effective and full-fledged institute of civil society in Ukraine
during the period of independence. The author emphasizes, that
the level of ensuring citizens’ rights for freedom of conscience,
the nature of state-church relations and the use of significant
church potential as a social institution depend on both the
abilities of the church and the position of the authorities.
Constitutional right of the church to be separated from the state
does not reject their mutual responsibility and the possibility to
cooperate in the fields of social protection, health care, culture,
science, art, etc.
The state needs to provide necessary conditions and
resources to church, so it can fully use its potential in
performing such functions as culture formation, charity,
support of less socially protected population, establishing
international relations, carrying out scientific and educational
work, etc. It should be manifested through the creation of
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regulatory framework and effective cooperation mechanism,
that would provide the appropriate conditions for the church to
act as an active institution of civil society. Cooperation between
churches and religious organizations in the form of public
councils is a convenient form of deepening both stateconfessional and inter-confessional dialogue, and it is also
effective in elaborating specific cooperation mechanisms
between the state and the church in various spheres of social
life. Receiving Tomos and building a local Orthodox Church in
Ukraine on the principles of Ukrainocentrism and
canonicalism, together with the help and support of the state,
will undoubtedly strengthen the social role of the church as an
institution of civil society.
Keywords: church, state, civil society, social institute,
state-church relations.
Дудка Л.А. Церковь как социальный институт:
опыт и вызовы в контексте становления гражданского
общества. В статье проанализированы причины,
особенности и характерные черты процесса становления
церкви как действенного и полноправного института
гражданского
общества
в
Украине
периода
независимости. Автор утверждает, что современное
состояние и уровень обеспечения права граждан на
свободу совести, характер государственно-церковных
отношений и использованиe значительного потенциала
церкви как социального института в значительной
степени зависят от позиции государственной власти,
наличия у неe четкой и понятной политики в отношении
религии и религиозных организаций. Акцентируется
внимание на том, что создание в Украине единой
Поместной Церкви и реформирование церковного
управления на основе соборности является необходимым
условием и крайне важным фактором современных
демократических трансформаций в Украине. Отмечается,
242

что развитие гражданского общества и дальнейшая
демократизация государства позволит расширить спектр
церковных возможностей в сфере социального служения.
Ключевые
слова:
церковь,
государство,
гражданское
общество,
социальный
институт,
государственно-церковные отношения.

243

Відомості про автора:
1. Кіслов Денис Васильович ‒ доктор наук з державного
управління, кандидат політичних наук, доцент, академік
УАН і АН ВО України, заступник директора Інституту
журналістики,
кіно
та
телебачення
Київського
міжнародного університету
e-mail: kisad@ukr.net
м. Київ, т.+38(097)3545443
2. Судак Ірина Іванівна ‒ кандидат історичних наук, доцент
кафедри міжнародних відносин, заступник завідувача
кафедри міжнародних відносин Київського міжнародного
університету
e-mail: dirai@ukr.net
м. Київ, т.+38(096)6435849
3. Крупеня Ірина Миколаївна – кандидат політичних наук,
доцент кафедри міжнародних відносин Київського
міжнародного університету
e-mail: 24tokiss@gmail.com
м. Київ, т.+38(067)3641581
4. Мицик Лариса Миколаївна ‒ кандидат історичних наук,
доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних
відносин Ніжинського державного університету імені
Миколи Гоголя
е-mail: lmytsyk@yahoo.com
м. Ніжин, т. +38(066)6368820
5. Бровко Альона Григорівна ‒ кандидат історичних наук,
старший викладач Ніжинського державного університету
імені Миколи Гоголя
e-mail: Alyona_brovko@meta.ua
м. Ніжин, т. +38(098)3945543
244

6. Дудка Раїса Анатоліївна ‒ кандидат історичних наук,
доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних
відносин Ніжинського державного університету імені
Миколи Гоголя
е-mail: dudkaraisa@ukr.net
м. Ніжин т. +38(068)4653184
7. Самойлов Олексій Федорович ‒ кандидат історичних
наук, доцент кафедри міжнародних відносин Київського
міжнародного університету
e-mail: Samoilov0284@gmail.com
м. Київ, т. +38(099)1370488
8. Вяткіна Тетяна Георгіївна – доктор економічних наук,
професор, завідувач кафедри міжнародного туризму
Київського міжнародного університету
e-mail: tgviatkina@gmail.com
м. Київ, т. +380979527517
Клик Богдан Олегович – магістрант ІІ курсу спеціальності
242
«Туризм»
Навчально-наукового
інституту
міжнародних
відносин
Київського
міжнародного
університету
e-mail: bogdan_klyk96@ukr.net
м. Київ, т. +38(093)8742780
9. Сапаров Е.К. ‒ докторант PhD, Жетысуский
государственный университет им. И. Жансугурова
Дырка Стефан ‒ д.э.н., профессор Верхнесилезский
экономический университет имени В. Корфантого
(Польша)
e-mail: Stefan.dyrka@gwsh.pl
Польша, т. +48660757537
245

10. Бойко Олександр Дмитрович ‒ доктор політичних наук,
професор, Перший проректор Ніжинського державного
університету імені Миколи Гоголя
e-mail: adb1958@ukr.net
м. Ніжин, т.+38(067)7047483
11. Дудка Лариса Олексіївна ‒ кандидат історичних наук,
доцент, доцент кафедри політології, права та філософії
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
e-mail: laridudka@ukr.net
м. Ніжин, т. +38 (097)4470522

246

Information about author:
1. Kislov D.V. ‒ Doctor of Science in Public Administration,
Professor, Deputy Director of the Institute of Journalism, Film
and Television Kiev International University
e-mail: kisad@ukr.net
Kyiv, tel. +38(097)3545443
2. Sudak I.I. – Candidate of Historical Sciences, associate
professor of international relations department, deputy of Head
of international relations department of Kyiv International
University
e-mail: dirai@ukr.net
Kyiv, tel.+38(096)6435849
3. Krupenya I.M. – Candidate of Political Sciences, Associate
Professor of the Department of International Relations of Kyiv
International University
e-mail: 24tokiss@gmail.com
Kyiv, tel. +38 (067) 3641581
4. Mytsyk L.M. ‒ PhD in History, Associate Professor of the
Department of World History and International Relations of
Nizhyn State University named after Mykola Gogol
е-mail: lmytsyk@yahoo.com.
Nizhyn, tel. +38(066)6368820
5. Brovko A.G. ‒ сandidate of Historical Sciences, Senior
Lecturer of the Department of World History and International
Relations of Nizhyn State University named after Mykola
Gogol
e-mail: Alyona_brovko@meta.ua
Nizhyn, tel. +38(098)3945543

247

6. Dudka R.А. ‒ PhD in history, Associate Professor of the
department of World History International Relations of Nizhyn
State University named after Mykola Gogol
e-mail: dudkaraisa@ukr.net
Nеzhyn, tel.+38(068)4653184
7. Samoylov O.F. ‒ Candidate of Historical Sciences, associate
professor of international relations department of Kyiv
International University
e-mail: Samoilov0284@gmail.com
Kyiv, tel. +38(099)1370488
8. Viatkina T.G. ‒ Doctor of Economic Sciences, Professor,
Head of International Tourism Department of Kyiv
International University
e-mail:tgviatkina@gmail.com
Kyiv, tel. +38(097)9527517
Klyk B.O. – Master of the second year of specialty 242
«Tourism» of the Educational and Scientific Institute of
International Relations of Kyiv International University
e-mail: bogdan_klyk96@ukr.net
Kyiv, tel. +38(093)8742780
9. Saparov E.K. ‒ doctoral student Zhetysu State University
named after I. Zhansugurov
Stefan Dyrka – Doctor of Economic Sciences, Professor
Katowica School of Economics University named after V.
Korfantego (Poland)
e-mail: Stefan.dyrka@gwsh.pl
Poland, tel. +48660757537

248

10. Boyko O.D. ‒ Doctor of Political Science, professor, first
pro-rector of Nizhyn State University named after Mykola
Gogol
e-mail: adb1958@ukr.net
Nizhyn, tel. +38(067)7047483
11. Dudka L.O. ‒ Candidate of Histirical Sciences, docent of
Political Science and Law Department, History and Law
Faculty of Nizhyn State University named after Mykola Gogol
e-mail: laridudka@ukr.net
Nizhyn, tel. +38(096)6435849

249

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
Статті, що надсилаються до редакції «Збірника»
мають бути оформлені згідно з державними стандартами
України, не повинні бути опубліковані або призначені для
публікації в іншому видавництві. Статті повинні
відповідати профілю збірника наукових праць і
супроводжуватися таким документами: − текст статті
(електронний та роздрукований варіанти за підписом
автора (авторів), оформлений відповідно до встановлених
вимог (зразок оформлення додається); − витяг із протоколу
засідання кафедри (відділу, лабораторії) з рекомендацією.
Статті, підготовлені магістрами, друкуються тільки у
співавторстві з науковим керівником.
Мова видання – українська, російська, англійська.
Відповідно приймають до друку наукові статті, які
мають такі елементи:
– Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими чи практичними завданнями.
– Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв’язання даної проблеми і на які
спирається автор, виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.
– Формулювання цілей статті, постановка завдання.
– Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
– Висновки з даного дослідження і перспективи подальших
розвідок у даному напрямку.
– Література, References, яка має бути оформлена
відповідно до національного стандарту ДСТУ 8302:2015
(Бібліографічне посилання).
– Анотація і ключові слова (українською мовою, після
заголовка статті перед вступом, не менше 900 знаків).
– Анотація і ключові слова (англійською мовою,
наприкінці статті – після списку літературних джерел, не
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менше однієї сторінки А4, у форматі Times New Roman
(кегль 14) через 1,5 інтервали.
– Анотація і ключові слова (російською мовою, наприкінці
статті – після анотації англійською, не менше 900 знаків).
Перед російською та англійською анотаціями –
прізвище та ініціали автора та повна назва статті.
– Обсяг статті – не менше 12 машинописних сторінок – 0,5
д. а. (без літератури).
Розміщення на сторінці. Індекс УДК – зліва вгорі
без абзацного відступу. Під ним – бібліотечнобібліографічна класифікація (ББК). Нижче (через один
рядок) прізвище та ініціали автора (авторів) (шрифт –
напівжирний), вирівнювання по правому полю. Назва
статті великими літерами (кегль14), напівжирний шрифт,
вирівнювання по центру. Нижче, через один рядок – текст
анотації українською мовою (кегль 14) – анотація мовою
статті. Ключові слова або словосполучення – 5–7, через
кому – курсивом з абзацу. Посилання на літературу у
квадратних дужках. Нижче, через один рядок, текст статті.
На наступному рядку напівжирним шрифтом пишеться
слово ЛІТЕРАТУРА (якщо є посилання на літературу у
тексті, то вони вказуються у квадратних дужках). На
наступному рядку друкується список літератури (кегль 14).
Нижче, через один рядок – REFERENCES. Нижче, через
один рядок, анотація і ключові слова англійською мовою
(не менше однієї сторінки А4, у форматі Times New Roman
(кегль 14) через 1,5 інтервали). Нижче, через один рядок,
анотація російською мовою (не менше 900 знаків).
У тексті не допускаються порожні рядки та
нетекстові символи, заборонені «примусові» ручні
переноси (за допомогою дефісу). Зноски набираються
вручну, не використовуючи кнопку «вставити зноску».
Автор несе відповідальність за зміст та літературну
редакцію статті. Текст має бути уважно вичитаний і
перевірений автором. Всі цифрові дані та матеріали до
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статті повинні бути ретельно вивірені авторами.
Загальноприйняті терміни, що часто зустрічаються в тексті,
належить подавати у вигляді абревіатури, розшифрувавши
її при першому згадуванні. Автори статті відповідають за
правильність і точність даних та фактів, які наводяться, а
також за вміщені в статті дані, що не є предметом відкритої
публікації.
Редакція може не включити статтю в збірник, якщо:
– відсутній повний пакет супровідних документів;
– оформлення статті не відповідає зазначеним вище
вимогам;
– тематика статті не відповідає профілю видання;
– назва статті не відповідає змісту;
– вузькість проблематики публікацій;
– нерозгорнуті (неструктуровані) анотації;
– слабкий науково-теоретичний рівень і низька практична
цінність статті;
– матеріали повністю публікувалась раніше в інших
виданнях;
– стаття повністю або частково чужа (автор вчинив
плагіат).
Рішення про публікацію статті приймає редакційна
колегія. У текст статті без погодження з автором можуть
бути внесені редакційні виправлення, які не змінюють суть
та авторську стилістику. Для контрольного вичитування
статті редакція надсилає авторам електронною поштою
верстку, яку необхідно повернути не пізніше п’яти днів
також електронною поштою. Якщо відповідь від авторів
вчасно не надійшла, редакція залишає за собою право
затримати публікацію. У випадку негативної рецензії, яка
виключає можливість доопрацювання статті, один її
примірник редакція залишає в архіві, а другий разом із
рецензією повертає авторам. У випадку відхилення
рукопису редакція лишає у своєму архіві один його
примірник.
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До статті додаються: а) відомості про автора
(прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи, посада,
науковий ступінь, звання, адреса, контактний телефон);
б) до текстів дисертантів та інших авторів без наукового
ступеня подається рецензія наукового керівника.
Стаття має бути надрукована в книжковому форматі
Times New Roman (кегль 14) через 1,5 інтервали. Поля:
зліва, зверху, знизу – 25 мм, справа – 15 мм.
Оскільки
збірник
видається
на
умовах
самоокупності, то за друк статей передбачається оплата у
розмірі 30 грн. за кожну сторінку. Пересилання збірки
здійснюється Новою поштою – автор оплачує доставку при
отриманні збірника у відділенні. Паперовий екземпляр
збірки замовляється заздалегідь. Кошти слід перерахувати:
Київський міжнародний університет, р/р 26009000022707
МФО 322313 філія АТ Укрексімбанк; ЄДРПОУ 21595240
для подальшого перерахунку коштів безпосередньо
видавцю. Оплата здійснюється шляхом перерахування
коштів на вказаний рахунок. У разі сплати у касі у графі
«Зміст операції» вказати «за друк збірника наукових
праць». Зверніть увагу, що при перерахуванні коштів може
стягуватися комісія, вона сплачується автором банку зверх
оплати статті. Квитанцію (або чек) про перерахування
коштів просимо надсилати разом зі статтею і довідкою про
автора(ів). Статті, довідку про авторів й банківську
квитанцію (або чек) про сплату організаційного внеску
автори можуть: 1) передати особисто відповідальному
секретарю
редакційної
колегії
за
попередньою
домовленістю за адресою: м. Київ, вул. Львівська, 49, к.
415 (проїзд до станції метро «Житомирська»). 2)
відправити поштою рекомендованим листом за адресою:
03179, Україна, м. Київ, вул. Львівська, 49, кафедра
міжнародних відносин та зовнішньої політики, к. 415.
Матеріали збірника наукових статей. 3) відправити
електронною поштою за адресою dirai@ukr.net (у цьому
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випадку копію банківської квитанції надсилайте як скан у
вигляді графічного файлу та очікуйте підтвердження про
надходження протягом доби). При бажанні авторам статей
може надаватись електронна версія збірника.
Для публікації статті у збірнику наукових праць
«Проблеми міжнародних відносин» необхідно її надіслати
на адресу редакції.
Адреса редакції збірника наукових праць
«Проблеми міжнародних відносин»:
Україна, 03179, м. Київ, вул. Львівська, 49.
web-site: www.kymu.edu.ua/vmv
e-mail: v.kiu.ua@gmail.com;
Додаткова інформація за телефоном
8 (044) 424 90 20 + 133
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