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INNOVATIVE TECHNOLOGIES 

IN MODERN HIGHER EDUCATION: 

EUROPEAN EXPERIENCE AND UKRAINIAN CONTEXT 

 

Nowadays, innovative technological solutions are widely 

introduced into the activities of modern higher education institutions. 

The modern realities of the third millennium define the development 

of Ukraine within the general context of the European integration as 

the one being oriented towards fundamental values and any level 

education, with both considered an obligatory attribute of a civil 

democratic society. The transformation principles of the Ukrainian 

society’s spiritual development are the most important leitmotif 

of solving a number of tasks, determined by the strategy of its renewal, 

national revival and European integration. At the turn  

of the millennium, this strategy, determined not only by the problems 

of the state structure of Ukraine, but also by fundamental changes in 

the culture of mankind, provides for the active use of the post-industrial 

society’s innovative potential. Higher education is one of the factors 

influencing the dynamics of this process, the status position and 

functional capabilities of which are constantly changing [7; 8].  

Today, the strategy for improving the quality of education 

presupposes the mutual enrichment of traditions and values existing 

in the modern world, while preserving our own. Education and 

upbringing are constantly changing and this fact should be considered 

a reaction to a new social order that requires its implementation. 

The defining aspect of the entire development vector is innovation  

[3; 4]. These are the innovative technological solutions that act today as 

the determining factor, having a significant impact on the processes  
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of the progressive thinking formation of the modern higher education 

institutions’ (university) students. This factor forms their ability to 

quickly perceive the changing conditions of the surrounding reality and 

promptly adapt to them. The processes of structural transformations in 

the modern world life, arising from the context of economic and 

cultural globalization, necessitate the modernization of the education 

sector as one of the main social institutions. In the modern world, with 

information and knowledge acquiring the value of a strategic 

commodity and human resources becoming the main national wealth, 

the importance of the educational function in everyday life is sharply 

increasing. The education system is one of the key instruments for 

establishing the cultural, economic and political positions of the state 

on a global scale. Consequently, the issues of modernizing education 

should be assigned a strategic role for today's society [2; 5].  

The prevalence of high-tech and knowledge-intensive industries 

in the world economic traditions significantly changes the requirements 

for personnel training, their professional and creative characteristics. 

In this regard, the strategy of modernization of the Ukrainian higher 

education system is aimed at the formation of strategic competencies in 

the intellectual, socio-political, communication, and information areas. 

This task has acquired particular relevance in the post-Soviet space, 

since the strategy for building the educational process in the modern 

world has changed a lot in recent years. If previously new knowledge 

changed every 20–30 years, now it is updated by 20 % per year, that is, 

completely every five years, and in some scientific areas even faster. 

In the context of the rapidly changing content of knowledge, in many 

states there occur changes in the field of a large-scale use of the 

innovative learning technologies, as well as the higher education 

system reform. Its main focus is on continuity, diversification, 

fundamentalization, humanization, democratization and, of course, 

integration into a single educational space [1; 6; 9].  

In modern conditions, technological innovations have 

a significant impact on the activities of the higher education 

institutions’ modern system. It happens due to the widespread 
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introduction of innovative technologies into the activities of higher 

education institutions, when building the educational process and 

forming the necessary professional competencies of modern students. 

In this regard, there is a features’ systematic analysis of the innovative 

technological solutions’ development and implementation in the 

modern higher education system. From the point of view of its essence, 

categories and main topical areas of research of the education system’s 

modern innovative technologies, it performs the function of identifying 

and objectively illuminating the main trends in the innovative 

development of the modern higher education system. At the same time, 

there is an analytical examination of the accumulated European and 

Ukrainian experience in the modern innovative technologies 

development. It enables to give an objective answer to questions 

regarding the use of information and communication technologies 

when looking into the field curriculum subjects. It explains higher 

educational institutions using personality-oriented technologies for 

training in specific educational subjects, thus, informationally and 

analytically supporting the educational process, and clarifies the need 

and feasibility of developing and implementing the psychological and 

pedagogical support principles for introducing innovative technologies 

into the educational process.  

The essence of innovative educational technologies is to create 

optimal conditions for improving the quality of the information 

perception by students and its subsequent assimilation in the context 

of the trends that have been developed in the modern system of higher 

education. Modern trends in researching the essence of the innovative 

technologies in higher education reveal the consistent development and 

complication of the applied information systems and technologies. 

All these significantly affect the system of university education and 

training of future specialists, being able to qualitatively solve the 

assigned tasks. Professionals undergoing training in the modern higher 

education system must not only meet the latest requirements of various 

spheres of society, but also be prepared to make progress in all of these 

areas. The modern higher education uses innovative technologies  

of various types. It can provide a key to a qualitative solution  
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to the issues of improving the existing system of higher education and 

improving the quality of future specialists’ training.  

1. Information and communication technologies in higher 

education. The relevance of introducing information and 

communication technologies into the system of modern higher 

education, in relation to the Ukrainian realities, is determined by 

a number of objective factors. First, modern higher professional 

education in Ukraine is increasingly focused on training specialists 

capable of successful professional activity regarding a total saturation 

of modern society with various kinds of information. In this case, 

information and communication technologies act as the mastered area 

of professional knowledge. At the same time, modern information and 

communication technologies are able to support almost all types  

of a higher educational institution’s activities: organization, 

management and follow up trends in the educational process; 

automated training and its information and methodological support; 

providing access to standard information resources; provision of 

modern information processing technologies; remote interaction of 

participants in the educational process. In such a situation, information 

and communication technologies are considered as typical educational 

technologies that require an information culture among faculty and 

students. 

2. Personally-oriented innovative technologies in teaching 

program disciplines. Personally-oriented innovative technologies in 

teaching higher education system’s program disciplines imply  

the development and implementation of training programs into  

the practical sphere. These programs should take into account the 

personal characteristics of individual students. The concept of 

innovation itself, as applied to the educational process at a university, 

represents certain changes within the educational system. In the context 

of student-centered learning technologies for teaching program 

disciplines, innovations are able to qualitatively improve the course of 

the educational process.  
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3. Information and analytical support of the educational process. 

Innovative technologies under consideration effectively solve  

the problems of providing the educational process in a higher 

educational institution with information and modern methods of 

analysis necessary for a timely and high-quality solution of the entire 

scope of tasks facing the teaching staff. Information is the main link 

between the concepts of “organization”, “management” and “control” 

in relation to the educational process at the university. In this regard, 

any kind of the educational process management is viewed as a process 

of transferring information with its subsequent analysis.  

4. Psychological and pedagogical support for the innovative 

technologies introduction into the educational process. Pedagogical 

innovations are the innovations that can turn potential concepts and 

ideas into real changes in the educational process. They are aimed 

at developing students’ skills of independent work, critical analysis and 

thinking outside the box. Psychological and pedagogical support of 

innovative technologies introduced into the educational process 

contributes to the implementation of the latest pedagogical models, 

the formation of executive and management structures, the introduction 

of innovative methodological products into the educational process, 

including software pedagogical materials. Accordingly, innovative 

technologies should be considered as a combination of the latest 

pedagogical developments that can qualitatively improve 

the educational process and the teaching style of certain disciplines.  

Thus, modern higher education’s innovative technologies in the 

context of the European experience and in relation to the Ukrainian 

realities are able to effectively solve the problems of modernizing  

the educational process in the direction of achieving maximum 

compliance with the modern labour market requirements, as well as the 

university graduates’ professional competencies formation, being 

necessary for the qualitative satisfaction of the market needs in general 

and modern employers in particular. 
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РОЛЬ ОСОБИСТІСНОГО ФАКТОРА 

У ПРОЦЕСІ ПОЛІТИЧНИХ ПЕРЕГОВОРІВ 

 

У сучасному світі важливе місце у процесі спілкування глав 

держав, дипломатів займає правильне, сплановане двостороннє 

спілкування. Для ведення ділових переговорів недостатні одні 

правила в загальному сенсі, для політичних зустрічей затребувана 

професійна усна або письмова форма політичної комунікації та 

спільної діяльності різних держав із метою вирішення політичних 

конфліктів, налагодження контактів та організації 

співробітництва. 

Теоретичною основою діяльності з переговорного 

управління політичними конфліктами є сукупність базових 

принципів, що ґрунтуються на законах, які вивчаються різними 

науками про управління. Принципи управління універсальні й 

можуть бути застосовні як для впливу на особистість, так і при 

врегулюванні політичного конфлікту, оскільки політичний 

конфлікт являє собою складну багатофункціональну систему 

соціальних взаємозв’язків між суб’єктами конфлікту, зіткненням 

суперечливих інтересів та цілей в умовах гострого політичного 

суперництва. Аналіз неформалізованих норм найкраще 

здійснювати з точки зору ціннісного підходу. 

Переговори – невід’ємна частина політичного життя 

суспільства. В основі переговорного процесу лежить комунікація 

сторін, спрямована на спільне вирішення проблем, досягнення 

угоди. Ефективність переговорного процесу багато в чому 
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залежить від того, як складаються міжособистісні відносини між 

його учасниками [3, c. 28]. 

Термін «політичні переговори» нині особливо міцно 

утвердився в галузі дипломатії та міжнародних відносин, оскільки 

саме переговори охоплюють практично всі «поля» дипломатії [6]. 

Причому вони є сенсом існування не тільки дипломатичного 

агента як глави місії, але й усієї дипломатії загалом, все ж решта 

форм і видів офіційної дипломатичної діяльності займають по 

відношенню до неї підлегле становище. 

Слід зробити акцент, що наука про ведення переговорів 

пройшла у своєму розвитку два етапи: перший – підпорядкування 

влади; другий – застосування навичок наполегливості. 

На сучасному етапі розвитку суспільства, у зв’язку із розвитком 

техніки, ЗМІ, на етапі, коли процес комунікації проходить 

безперешкодно, й існує можливість спілкування з людьми з різних 

частин світу, з’являється третій етап ведення переговорів, 

а саме: повага поглядів, прийняття думки й розуміння моделі світу 

іншої людини [5]. 

У політичній психології прийнято виділяти три компонента 

у структурі особистості:  

– афективний (емоційний);  

– когнітивний (пізнавальний); 

– поведінковий [4, c. 51]. 

Проблема впливу особистісних особливостей учасників 

переговорів на ефективність комунікацій пов’язана з необхідністю 

виявлення стилів ведення переговорів. Особистісний стиль 

ведення переговорів – це сукупність професійних якостей, 

індивідуальних рис характеру, зразків поведінки й особливостей 

комунікації, що визначають форми та методи взаємодії 

особистості з партнерами по переговорах. 

Відмінною рисою ділових переговорів є те, що сторони 

часто переслідують абсолютно протилежні цілі, тому мистецтво 

успішного ведення переговорів у діловій сфері полягає в тому, 

щоб показати потенційному партнеру варіанти найкращих дій для 
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вирішення поставлених цілей і завдань, які найбільш вигідні саме 

вам. 

Міжнародні переговори в політиці спрямовані на вирішення 

вельми раціональних і прагматичних завдань, переслідують 

насамперед матеріальні інтереси, проте в них закладений далеко 

не простий психологічний контекст: переговори часто наповнені 

кипінням пристрастей, переплетенням хитромудрих інтриг, 

зіткненням характерів, емоцій та амбіцій [1, c. 224]. 

Переговорна культура ще з найдавніших часів становить 

основу ведення міжнародної політики. Вони мають таку ж давню 

історію як посередництво або війни [2, c. 71]. Важливо відзначити, 

що цей інструмент використовувався для врегулювання 

конфліктів, а також для розвитку і зміцнення міжнародного 

співробітництва ще задовго до появи правових процедур. 

Отже, роль переговорів у встановленні міжнародного 

співробітництва та його зміцненні у XXI ст., безсумнівно, зростає. 

Насамперед, це пояснюється тим, що силові рішення міжнародних 

проблем, незважаючи на їх триваюче використання, стають все 

більш небезпечними. Наголосимо, що перебудова міжнародного 

світопорядку, пов’язана з процесами глобалізації, виходом на 

світову арену недержавних учасників, ставить перед дипломатією 

і переговорною практикою завдання активного долучення нових 

переговорних механізмів. 

Міжнародні переговори, якііснують на сучасному етапі 

розвитку світової спільноти є головним механізмом врегулювання 

конфліктних відносин й здійснення співробітництва між країнами, 

«основною формою взаємоз’вяків держав», це один з 

найважливіших факторів глобального розвитку світу й 

міжнародних відносин. 
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ЗАСОБАМИ ПУБЛІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ 

 
Формування іміджу України є важливим завданням 

комунікативної політики нашої держави, оскільки це має велике 

значення для просування ідей, цінностей, ресурсів на міжнародній 

арені, а також для формування чіткої національної, політичної, 

громадянської культури всередині країни. 

Головним засобом просування іміджу Україні на міжнародній 

арені може стати публічна дипломатія, що включає комплекс 

технологій комунікативної політики держави, які дозволяють 

досягати цілей шляхом переконання та залучення симпатій з боку 
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інших учасників комунікації. Публічна дипломатія дозволяє 

розповсюджувати вплив однієї держави на інші через засоби 

комунікації, які ретранслюють позитивні образи країни, через 

культурно-просвітницькі, спортивні, освітні, наукові проєкти, 

створення сприятливої економічної ситуації, привабливих 

гуманітарних чи політичних ідеалів тощо. 

Дипломатія за своєю суттю пов’язана з управлінням відносин 

між міжнародними акторами і підтриманням міжнародного порядку. 

На мікрорівні це виражається у формуванні добрих стосунків між 

представниками влади різних країн. На макрорівні дипломатія 

спрямована на здійснення функцій представництва, комунікації 

і переговорів. Дипломатія є важливим інструментом міжнародного 

співробітництва. Її особливістю є ведення відносин мирними 

засобами між державами та іншими суб’єктами, що мають статус 

у світовій політиці, та їх офіційними агентами [2, c. 156]. Головна 

властивість дипломатії  –  її ненасильницький характер у примиренні 

інтересів міжнародних суб’єктів, зокрема держав. Її визначальна 

роль – у підтримці існуючого міжнародного порядку та консенсусу 

[2, с. 93]. 

На відміну від традиційної дипломатії «публічна дипломатія» 

(«publicdiplomacy» – від публічний, відкритий, загальнодоступний, 

народний) орієнтована на публіку – зарубіжну, міжнародну, світову 

громадськість, що є чинником прийняття рішень поряд із 

професійними службовцями зовнішньополітичних відомств.  

Вона також має відкритий характер дипломатичної діяльності.  

Ще одна її особливість – це те, що  громадськість може виступати 

провідником державних чи національних інтересів на рівні з 

офіційними колами (це можуть бути, зокрема, відомі актори, 

спортсмени, науковці тощо). Переговорна якість дипломатії  

в її публічній формі перетворюється на комунікацію з публікою, 

тобто має неформальний зміст і є багатовекторною (нелінійною) 

[6, с. 141]. Дж. С. Най, автор концепції «м’якої влади», в її основі 

вбачав привабливість чи спокусу [5, с. 29] як здатність змусити 

інших бажати те, чого бажає той, хто змушує, який при цьому  
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не примушує інших робити те, чого вони не бажають [4, с. 5].  

Як вказує М. Леонард, «Публічна дипломатія відноситься до 

питання про побудову відносин, а значить, публічна дипломатія 

повинна бути спрямована нарозуміння інших країн, культур і 

народностей; передачу (транслювання) нашої точки зору; 

коригування хибних уявлень; пошук сфер, де ми можемо знайти 

спільну основу» [3, с. 8–11]. Іншими словами, призначення публічної 

дипломатії – реагування на зовнішню інформацію, яка відноситься  

до стратегічних цілей держави, створення новинного контенту,  

який би формував міжнародну громадську думку у необхідному 

напрямку задля побудови довгострокових відносин із зарубіжними 

країнами.  

Суб’єктами здійснення публічної дипломатії можуть бути 

держави, міжнародні організації, політичні партії, корпорації, 

профспілки, заклади освіти, релігійні організації, національні групи 

(інституціональні суб’єкти) чи окремі індивіди, наприклад, 

дипломати, державні діячі, журналісти, блогери, спортсмени 

(персональні суб’єкти), які просувають певні ідеї з метою впливу на 

політику інших урядів, залучення до діалогу або взаємодію з іншими 

державами.  

Публічна дипломатія в системі комунікативної політики 

держави виконує мобілізаційну функцію, залучаючи зарубіжну 

публіку, а також артикулюючи іміджеві характеристики своєї країни 

для власних громадян. Зокрема, вона може це робити через 

міжнародне мовлення, експорт культури, програми обмінів тощо. 

Велике значення при цьому мають месседжі, що стосуються 

культури, і які передаються відомими особами країни, зокрема, 

спортсменами, акторами, музикантами. Зокрема, українська держава 

довгий час асоціювалася із іменами таких спортсменів як Олександр 

Шевченко та брати Кличко, просуваючи образи успішної  

у спортивних змаганнях країни. Загалом, міжнародний спорт часто 

виконує політичні функції, формуючи уявлення про країни-лідери на 

основі переможних виступів спортсменів. Недооцінка чинника 

розвитку спорту державною владою в Україні призводить до 

занепаду цієї сфери суспільства та до невпізнання країни для 
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громадян інших країн. 

Засобом побудови іміджу країни на міжнародній арені можуть 

стати науково-технологічні досягнення. Просування технологій в 

якості іміджевої характеристики держави покращує інвестиційний 

клімат всередині країни, а також сприяє поширенню товарів  

у глобальному масштабі. Тому у розвинутих країнах особливу 

увагу приділяють освіті та інноваціям, їхній підтримці з боку 

держави. На жаль, для України ці галузі все ще не є 

пріоритетними. Публічна дипломатія, що орієнтована на 

просування інновацій, складає основу виграшної стратегії 

комунікативної політики держави. Розповсюдженими також є 

моделі просування культурних цінностей та національних брендів. 

Це може бути проведення міжнародних пісенних конкурсів, 

кінофестивалів, показів моди, запуск відеогідів у музеях, освітні 

обміни тощо.  

Алгоритм успішного здійснення технологій культурної 

дипломатії має передбачати такі етапи: 

По-перше, визначення основних культурних цінностей, цілей 

та пріоритетів, які б були привабливими і зрозумілими для країн,  

на які спрямований вплив. Важливим елементом цього вибору є 

також знаходження спільних цінностей, а також загальнозначущих 

пріоритетів. Для України, зокрема, в якості таких пріоритетів 

визначені цінності демократії, громадянське суспільство, рух до ЄС. 

Важливе значення мають побутові цінності (схожа або, навпаки, 

відмінна національна кухня, одяг, посуд). 

По-друге, на основі визначених цінностей, цілей та пріоритетів 

розробка стратегії розгортання технологій публічної дипломатії та 

оцінка фінансових витрат. Наприклад, фінансування міжнародних 

масмедіа потребує великих фінансових вливань, що державним 

коштом зробити практично неможливо (зокрема фінансування 

відомого пропагандистського медіа «Russia Today» обходиться Росії 

у сотні мільярдів доларів). Тому необхідно залучення додаткових 

коштів недержавних компаній та інвесторів. 
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По-третє, здійснення комунікативної політики у напрямку 

формування, просування та підтримки іміджу України потребує 

створення систем моніторингу ефективності застосованих 

технологій та корегування результативності їх використання.  

В Україні у 2016 р. булоприйнято «Концепцію популяризації 

України у світі та просування інтересів України у світовому 

інформаційному просторі», мета якої «забезпечити популяризацію 

України у світовому інформаційному просторі з використанням 

усіх дієвих ресурсів та каналів комунікації, спрямованих на 

формування та просування позитивного образу нашої держави та 

захист її політичних, економічних, соціально-культурних 

інтересів, зміцнення її національної безпеки і відновлення 

територіальної цілісності» [1]. Тому у Концепції прописано кроки, 

що допомагають більшій популяризації України у світі. 

Визначається важливість реалізації чіткої державної політики,  

яка б була зорієнтована на просування інтересів України  

у світовому інформаційному просторі, особливо у контексті її 

євроінтеграційних прагнень, а також інформаційного 

протистояння з пропагандою Російської Федерації. Формування 

позитивного іміджу України пропонується здійснювати шляхом 

«висвітлення об’єктивної інформації про конкурентні переваги, 

сильні сторони, вагомі досягнення нашої держави на світовій 

арені, широкі перспективи співпраці міжнародної спільноти з 

Україною» [1]. 

Хоча реалізацію вказаної Концепції було запланованона 

період до 2020 року, дотепер багато її складових залишаються 

невпровадженими. Певними кроками до просування позитивного 

іміджу країни стали: популяризація інвестиційних проєктів 

владою, привабливих умов для розвитку ІТ-компаній, створення 

аудіогідів українською мовою у музеях Євросоюзу. Однак 

вказаних заходів недостатньо. На наш погляд, важливе значення 

має підтримання стратегій комунікативної політики у напрямку 

здійснення комплексних заходів з формування іміджу як України 

у цілому, так і окремих її регіонів.  
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Недостатнім залишається рівень присутності України на 

міжнародних заходах та інформаційних майданчиках, 

у міжнародному академічному, культурному і громадському 

середовищі. Важливе значення мав би розвиток українського 

відеоконтенту, інтернаціонального телебачення, яке б 

транслювалося в інших країнах. Вирішення цієї проблеми є 

стратегічним завданням у контексті боротьби із дезінформацією та 

пропагандою Російської Федерації. Звертає на себе увагу, що в 

Україні відсутній новинний контент, який би широко висвітлював 

міжнародні події. Створення позитивного іміджу України 

пов’язане також із реальним просуванням демократичних реформ, 

формуванням критичного мислення та громадянської активності 

населення. Правильна побудова іміджу країни у цілому, її окремих 

регіонів, галузей, державних інституцій, органів може створити 

конкурентну перевагу на світовому чи регіональному рівнях, суттєво 

підвищити довіру суспільства до політики держави. 

Таким чином, публічна дипломатія є ефективним 

інструментом формування іміджу України на міжнародній 

арені.Необхідне системне вибудовування та провадження 

культурних цінностей, цілей та пріоритетів, що склали б основу 

іміджу нашої країни, а також просування їх на міжнародній арені 

шляхом медійного впливу, культурної дипломатії, постійного 

моніторингу ефективності та результативності дій. Додатковим 

стимулом для цього єпросування демократичних реформ всередині 

України, підвищення її інвестиційної та туристичної 

привабливості, розвиток громадянської культури населення.  
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ЕВОЛЮЦІЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ США 

ЩОДО КИТАЮ (1949–1952) 

 

Американо-китайські відносини у др. пол. XX ст. займали 

одне з головних місць у світовій політиці. Протягом років 

історичні шляхи США і Китаю зближувалися, розходилися,  

а інколи перепліталися найхимернішим чином. Відносини двох 

держав визначалися тенденціями розвитку їх внутрішньої і 

зовнішньої політики, взаємодія яких призводила до співпраці і 

протистояння, періодів конфронтації і нормалізації двосторонніх 

стосунків. Усі ці процеси відкладали свій відбиток не тільки на 

специфіку американо-китайських відносин, але і на 

співвідношення світових політичних сил.  

https://www.kmu.gov.ua/npas/249407991
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Наприкінці 40–50-х рр. XX ст. США почали сприймати КНР 

як свого головного суперника в боротьбі за ідеологічний, 

військово-політичний і економічний контроль в Азії. Розробка 

зовнішньополітичної стратегії щодо «нового Китаю» була 

важливою складовою частиною міжнародної політики 

Вашингтону в контексті формування американської геополітичної 

доктрини, підґрунтя якої сформували політичні концепції 

«стримування» і «відкидання» комунізму, які забезпечували 

ідеологічне обґрунтування зовнішньої політики США.  

Перша реакція Білого Дому на проголошення 1 жовтня 

1949 р. комуністичної Китайської Народної Республіки і 

публікацію програмних документів нового уряду була досить 

стриманою. На територіях, зайнятих НВАК, продовжували діяти 

американські представництва і установи, що входили в контакти з 

різних питань з представниками командування НВАК і місцевими 

органами нової влади. Одночасно Державний департамент 

обережно висловлювався стосовно питання визнання КНР, 

заявляючи, що американський уряд не має наміру визнавати 

комуністичний уряд Китаю без консультацій з Конгресом [5]. 

Після проведення консультативної конференції за участю 

представників дипломатичних, військових, наукових та ділових 

кіл США, на якій обговорювалися проблеми політики щодо 

Китаю, державний секретар Д. Ачесон у жовтні 1949 р. виклав 

основні критерії, якими керуються США при визнанні нових 

урядів інших держав. Вони включали: фактичний контроль над 

територією всієї країни; визнання міжнародних зобов’язань 

і управління країною за згодою народу [2, с. 22]. Фактично ці 

умови вимагали від Пекіну за визнання КНР Сполученими 

Штатами зберегти ті позиції, які американська адміністрація і 

найбільші монополії США мали за часів гомінданівського режиму. 

США зволікали з визначенням позиції щодо КНР, одночасно 

вимагаючи визнання офіційного статусу своїх численних 

представництв у Китаї. Уряд КНР відмовився визнати офіційний 

статус американських представництв, закрив ряд інформаційних 
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центрів США і вислав з країни деяких американських громадян, 

звинувативши їх у ворожій діяльності [1, с. 170]. 

Пропагандистська кампанія в ЗМІ навколо цих акцій 

контрастувала з більш м’якою реакцією американського 

істеблішменту, представники якого намагалися утримуватися від 

будь-яких різких зауважень. Прагненням почекати, поки в Китаї 

«осяде пил», пронизані інші акції і заяви Вашингтону щодо КНР 

наприкінці 1949 р. – осені 1950 р. (до вступу китайських 

військових у Корею 25 жовтня 1950 р.). 

Підписання радянсько-китайського договору про дружбу, 

союз і взаємну допомогу 14 лютого 1950 р. і наказ президента 

США Г. Трумена від 27 червня 1950 р. про нейтралізацію Тайваню 

стали поворотним пунктом, що позначив зміну підходів США в 

здійсненні їх китайської політики [6]. Війна в Кореї 1950–1953 рр. 

і участь в бойових діях на корейському плацдармі китайських 

збройних загонів сприяли їх реалізації в практичній площині. 

Антикитайська кампанія, що розгорнулася в США у зв’язку з цим, 

на багато років наперед визначила курс державного департаменту 

в китайському напрямку. 

Одночасно всередині США широко розгорнувся рух на чолі 

з сенатором Джозефом Маккарті за вигнання з урядових установ, 

перш за все з державного департаменту, «комуністів і шпигунів, 

що засіли там», винних у «втраті Китаю», що знаменувало 

прискорення процесу консолідації консерватизму в політичних 

колах США. Це зумовило поразку ліберальних ініціатив. 

Маккартистська реакція звинуватила лібералів в «умиротворенні 

китайського комунізму», і вони на довгі роки були відсторонені 

від участі у формуванні китайської політики Вашингтону. 

У суспільно-політичних умовах, що склалися в США після 

перемоги комуністів у Китаї, відповідальність за розвиток 

відносин з КНР могли взяти на себе тільки консерватори. 

Маккартизм фактично змусив переглянути політику США щодо 

КНР під кутом так званої «обмеженої ворожості» [3, с. 604]. 

Майбутня ж американська політика стосовно Китаю стала 

визначатися лінією, сформульованою тодішнім помічником 
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державного секретаря у справах Далекого Сходу Д. Раском, який 

18 травня 1951 р. заявив: «Пекінський режим не є урядом Китаю... 

Ми визнаємо національний уряд Китайської Республіки... і віримо, 

що він насправді представляє інтереси народів Китаю, і особливо 

їх історичну вимогу незалежності від іноземного контролю. 

Сполучені Штати будуть продовжувати надавати допомогу 

і сприяння цьому уряду» [3, с. 847–848]. 

Виходячи із загальних стратегічних настанов доктрини 

«стримування», американська дипломатія посилювала кампанію 

протидії КНР. Адміністрація президента-демократа Г. Трумена все 

більше втягувалася в проведення антикитайського курсу, 

створюючи кільце військових баз навколо КНР, всіляко 

перешкоджаючи широкому включенню цієї держави в систему 

світової політики. Найважливішим інструментом такого курсу 

було надання військової та економічної допомоги режиму на 

Тайвані і підтримка його на міжнародній арені [4, с. 153]. 

Отже, у 1949–1952 рр. США прагнули здійснювати на 

комуністичний Китай постійний військовий і політичний тиск з 

метою ізоляції КНР від решти країн Азії. Це знаходило своє 

відображення, перш за все, у заходах щодо створення військового 

заслону по периметру кордонів Китаю, патрулюванні Тайванської 

протоки кораблями 7-го флоту США, розширенні присутності 

американських збройних сил на Тайвані, в Японії і в інших 

районах Азії. Не остання роль у цій зовнішньополітичній стратегії 

відводилася і ядерному тиску, що особливо чітко проявилося в 

період війни в Кореї у 1950–1953 рр.  

Існування КНР у контексті тогочасної блокової структури 

світового порядку ставило перед архітекторами американської 

політики цілу низку серйозних проблем, оскільки була відкинута 

концепція зміцнення впливу США в Азії з опорою на сильний, 

дружній Китай, яка створювалася десятиліттями. Тайванський 

уряд Чан Кайші не міг замінити колишній Китай за своїм 

військово-економічним та політичним потенціалом. Система 

міжнародних відносин, що виникла внаслідок цього на Далекому 
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Сході, не відповідала американському розумінню «стабільності» 

для цього регіону, і «винуватцем» цього американські політики 

вважали КНР. 

 

Список використаних джерел: 

1. Международные отношения после Второй мировой 

войны. В 3 т. / Гл. ред.: Н.Н. Иноземцев и др. Т. 1 (1945–1949 гг.). 

Москва: Госполитиздат, 1962. 760 с. 

2. Сергейчук С. США и Китай (Политика США в 

отношении Китая. 1948–1968). Москва: Международные. 

отношения, 1969.184 с. 

3. Department of State Bulletin. Washington, 1951. 1062 p. 

4. Department of State Bulletin. Washington, 1953. 979 p. 

5. The New York Times. 1949. 4 October. 

6. Tsuan Tai-Hsun. An Explanation of the Change in United 

States Policy toward China in 1950. Tai-Hsun Tsuan. Michigan: 

University Microfilms, Inc., Ann Arbor, 1970. URL: 

https://search.proquest.com/docview/302356255. 

 

 

УДК  341. 312  

Гордієнко Михайло, 

кандидат політичних наук, доцент, 

Яготинський інститут МАУП, 

м. Яготин, Київська обл., Україна 

 

ІНВАРІАНТНІСТЬ СИЛИ 

У СИСТЕМІ МІЖДЕРЖАВНИХ ВІДНОСИН 

 

З часів появи живих істот на землі їхня комунікація між 

собою та взаємодія із навколишнім світом опосередковується 

силовим компонентом. У тваринному світі діє біологічний закон – 

виживає сильніший. Відносини між людьми також корелюють  

із цим фактором, адже різноманітні цінності, інтереси, амбіції 

детермінують суперечності, протистояння й ворожнечу,  

https://search.proquest.com/docview/302356255
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де опоненти чують не логіку раціональних доказів, а вплив 

аргументів сили. Так історично склалося, що ключовим фактором 

системи відносин між державами виступає фактор мілітарної 

сили. Це обумовлює необхідність і актуальність її ретельного 

вивчення з метою своєчасної нейтралізації й запобігання 

соціальній конфронтації. Які б аспекти світової політики  

не розглядати – соціальні, економічні, військово-стратегічні, 

культурні чи релігійні, які б її види не артикулювати – урядові чи 

громадські, корпоративні чи індивідуальні – усі вони так чи 

інакше, тією чи іншою мірою, прямо чи опосередковано,  

але пов’язані з відносинами підпорядкування, залежності, 

домінування і пронизані модусом сили. Для стримування 

егоїстичних інстинктів людини одних моральних настанов чи 

вербальних переконань недостатньо. Тому силове 

підпорядкування у суспільстві перманентно постає не тільки як 

засіб приборкання екстремізму, а і як універсальний ресурс для 

узгодження соціальних протиріч й подолання хаосу.  

Із давніх часів багато політичних мислителів намагалися 

з’ясувати сутність відносин між державами, пізнати 

закономірності, що визначають їх розвиток і тим самим знайти 

оптимальний алгоритм розвитку соціуму. Метою цього 

дослідження є обґрунтування ідеї про те, що фактор сили виступає 

неодмінним атрибутом при здійсненні соціальних перетворень, 

врегулюванні конфліктів, реалізації міжнародної політики чи 

утвердженні нових стандартів демократії. Наразі констатуємо, 

що суверенні держави спроможні відстояти свої національні 

інтереси і захистити територіальну цілісність фактично лише 

долучившись до системи колективної безпеки. Цей фактор не 

лише посилює інтенсивність міждержавної взаємодії, а й 

розширює зону колективної відповідальності. Бути 

відповідальним політиком означає відкинути ілюзії про зникнення 

міждержавних конфліктів і настання вічного миру. Ми схильні 

вважати, що ближчою до об’єктивного розуміння світу є 

матеріалістична парадигма, яка стверджує, що наявність 
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протилежностей, конкуренції, альтернативних поглядів – це 

діалектичний закон розвитку. Його неможливо ліквідувати, адже 

антагоністичні суперечності є джерелом прогресу.  

Спираючись на історичний досвід соціальної комунікації 

можна переконливо стверджувати, що фактор сили є неодмінним 

атрибутом міждержавних відносин. Це пов’язано з тим, що 

будівлю світового співтовариства складають сукупність держав, 

які різняться за географічними розмірами, соціально-економічним 

розвитком, військовим потенціалом тощо. Відмінні за своїм 

ідеологічним забарвленням, релігійно-культурним вектором та 

ментальним кодом спільноти взаємодіючи між собою визначають 

зміст і структуру того, що прийнято називати міжнародною 

системою. Сьогодні існує багато рефлексій стосовно зниження 

ролі держави не тільки всередині, але у міжнародних відносинах. 

Висловлюються твердження про те, що національна держава 

переживає системну кризу і втрачає свою силу і значення. 

Відповідно змінюються міждержавні відносини, 

зовнішньополітичні цілі еволюціонують у напрямку від надання 

послуг безпеки до економічної співпраці, тісної взаємодії в різних 

сферах виробництва, що суттєво розмиває національний субстрат і 

самодостатність суб’єктів політики. У зв’язку з цим ніби падає 

значення сили як ефективного інструменту зовнішньої політики.   

У цих твердженнях міститься дещиця істини, що відтворює 

генеральні тенденції у розвитку сучасного світу. Відповідає істині 

те, що гарантувати національну безпеку наодинці, ізольовано 

неспроможна жодна країна світу. У постбіполярному світі суттєво 

трансформується баланс сил, політика набуває релятивного 

характеру, насамперед модернізуються військові засоби, 

що радикально змінює конфігурацію міжнародної безпеки. 

Не викликає сумніву, що понятійний апарат традиційної 

дипломатії – незалежність, суверенітет, невтручання, баланс сил, 

агресія потребують корегування й доповнення. Застосування 

мілітарної сили без попередньої інформаційної кампанії й 

пропаганди стає анахронізмом. Помітно збільшується роль 

недержавних суб’єктів у силових протистояннях різних 



УКРАЇНА І СВІТ:                                                                                         

теоретичні та практичні аспекти діяльності                                         

у сфері міжнародних відносин, 2021 

 

35 

масштабів. Значного поширення набувають асиметричні 

конфлікти, які суттєво впливають на формат міжнародної 

політики.  

Стосовно понять «сила» і «баланс сил» у біполярному світі 

існував певний дуалізм: з одного боку, практика зовнішньої 

політики радянської імперії базувалася на силових принципах, 

але ідеологія комунізму пропагувала соціопримирливі догми. 

Про силу в міжнародних відносинах радянська пропаганда 

говорила у регістрі морального засудження. У постколоніальну 

добу намітилися тенденції до практики політичного реалізму. 

Незмінним чи інваріантним за всіх часі є такий постулат: 

політичні наміри, якими б шляхетними вони не були, не приносять 

користі, якщо не підкріплені силою. Доречно нагадати слова 

Н. Макіавеллі про те, що «государя поважають також, коли він 

відкрито заявляє себе ворогом або другом, тобто коли він без 

вагань виступає за одного проти іншого – це завжди краще, ніж 

стояти осторонь. Адже коли двоє сильних правителі вступають у 

сутичку, то вони можуть бути такими, що можливий переможець 

або небезпечний для тебе, або ні. В обох випадках вигідніше 

відкрито і рішуче вступати у війну. Адже у першому випадку,  

не вступивши у війну, ти станеш здобиччю переможця…, але сам 

ні в кого не зможеш отримати захисту: переможець відкине 

союзника, що залишив його в біді, а переможений не захоче 

прийняти до себе того, хто не прагнув із зброєю в руках розділити 

його участь» [2, с. 67]. За логікою флорентійського мислителя 

нерішучі правителі часто обирають політику невтручання,  

щоб уникнути найближчої небезпеки. Однак політика ухиляння 

від застосування сили веде до цілковитої поразки.  

За своїми сутнісними засадами інститут держави 

ототожнюється із силою. Адже тільки держава має монопольне 

право на використання сили. Трапляються випадки коли держава 

для припинення хаосу і наведення правопорядку чи знешкодження 

терористичних угрупувань змушена застосовувати не силу,  

що регламентується законом, а діяти за допомогою насилля,  



УКРАЇНА І СВІТ:                                                                                         

теоретичні та практичні аспекти діяльності                                         

у сфері міжнародних відносин, 2021 

 

36 

що позбавлене легітимності. В останньому випадку дії держави 

кваліфікуються поняттям «макіавеллізму», (для досягнення мети 

прийнятні всі засоби) і набувають антидемократичного характеру. 

Якщо каральні структури держави діють всупереч чинного 

законодавства і здорового глузду, тоді своє слово має сказати 

народ. У новітню добу українського державотворення 

ексклюзивною формою народного протесту став Майдан. 

Демонструючи високий рівень самоорганізації, український народ 

вийшов на Майдан боронити свою свободу і гідність не в супереч 

закону, а спираючись на своє конституційне право. Зокрема,  

у ст. 5 нашої Конституції записано: «Носієм суверенітету і єдиним 

джерелом влади в Україні є народ». Якщо держава позбавляє 

права свій народ опонували владі ліберальними засобами, 

паплюжить його честь і гідність, люди вимушені силовими 

методами протистояти злочинному режиму.  

Нація, яка обирає свободу і прагне її захистити від 

деспотичної влади й неоімперських сил гідна поваги та вільного 

життя. Український народ не тільки має розвинутий інстинкт до 

свободи і демократії, але він ще й готовий її виборювати. 

Фіксуючи хроніку подій Майдану О. Середюк слушно зауважує: 

«Наші предки з молоком матері всмоктували природну істину, 

що «Свобода тримається на вістрі списа. Вони знали, 

що «береженого – Бог береже, а козака – шабля». Ця древня 

мудрість була закладена в генах пращурів і передавалася з 

покоління в покоління. Тому що знали: сильних поважають,  

а слабким співчувають. Бо сила закону в тому, що він служить 

Силі. Отже, й порох завжди тримали сухим… Хлопців виховували 

в дусі лицарської відваги, охоронцями своєї землі. Тобто 

воїнами… А воїн – завжди належав до вищої касти у суспільстві… 

Отже, щоб перейти до стану воїна, потрібні були неабиякі зусилля 

прикласти в психофізичному плані. Зате охороняти свою землю, 

Батьківщину – було найсвятішим обов’язком» [5, с. 112]. Маючи 

на генетичному рівні жагу до захисту своєї землі тисячі 

українських лицарів стали національними героями. Це гарний 

взірець для виховання наступних поколінь.           



УКРАЇНА І СВІТ:                                                                                         

теоретичні та практичні аспекти діяльності                                         

у сфері міжнародних відносин, 2021 

 

37 

Ключовим трендом постмодерної реалізації сили є 

«гібридний експансіонізм». Здійснюючи узагальнений аналіз суті 

гібридної війни, дослідники відзначають такі концепти:  

«По-перше, стирання чітких поділів між способами ведення війни, 

що існували раніше та втрати державою монополії на 

використання сили. У результаті попередні конфлікти важко 

вкласти до елементарної, дихотомічної системи традиційної чи 

нерегулярної. По-друге, це апеляція до концепції мережевих 

структур, створених суб’єктами, що беруть безпосередню участь у 

конфлікті. По-третє, це ідея «комбінованих воєн» (compound 

wars), або ж синергічного поєднання традиційних і нетрадиційних 

методів на період участі в конфлікті з метою підвищення 

ефективності дій. По-четверте, це концепція зростаючої 

складності та втрати агрегації операційного середовища» [1, с. 19]. 

Отже, у гібридних протистояннях відбувається демонополізація 

права держави на використання сили і розширюється коло 

недержавних суб’єкті протистояння (революційні повстанці, 

терористичні угрупування, релігійні структури тощо), що 

прагнуть вирішувати конфлікти силовими методами.  

Держава існує, функціонує і розвивається не сама по собі,  

а в тісному зв’язку з іншими державами, тобто в системі відносин. 

Глобалізований світ задає вектор руху національним державам, 

впливає на формування зовнішньополітичного середовища,  

у якому держави взаємодіють одна з одною, там стикаються їх 

інтереси, здійснюється співробітництво і вирішуються важливі 

проблеми світового масштабу. Слушною в цьому контексті є 

думка про те, що «тенденція трансформації владних відносин 

у світовій політиці пов’язана із змінами самих критеріїв влади 

і сили. У процесі зміни завдань і поведінки держав на міжнародній 

арені відбувається і зменшення політичної ролі їх військової сили. 

У цьому зв’язку все частіше використовують поняття «Power 

Shift», що означає перерозподіл сили у взаємодії міжнародних 

акторів, переміщення основної конкуренції між ними із військової 

сфери до сфери економіки, фінансів, культурної привабливості, 
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впливу і авторитету в міжнародних інститутах. Дж. Най називає ці 

невійськові аспекти світової політики «м’якою владою»  

(Soft Power). На його думку, світова політика перетворилася у 

«трьохмірну шахову гру». На її «верхній дошці» представлені 

класичні військові аспекти відносин між державами;  

«на середньому рівні» (міжнародній економіці) – розподіл сили 

уже має багатополярний характер; і, нарешті, «на нижній дошці»  

(на рівні транснаціональних відносин) «сила розповсюджується у 

широких межах і хаотично розподіляється між державними і 

недержавними гравцями» [4, с. 260]. Здійснюючи свої зовнішньо-

політичні функції держава вступає в політичні відносини з іншими 

державами і стає тим самим елементом системи міждержавних 

відносин. Як «елемент» держава чинить вплив на систему і, 

у свою чергу, сама зазнає впливу з її боку.  

Сучасні держави, знаходячись у тісній взаємодії і 

взаємозв’язку одна з одною, утворюють особливу систему 

відносин, що перманентно еволюціонує і змінює свій алгоритм. 

Такі проблеми як колективна безпека, недопущення війни, 

врегулювання конфліктів – це проблеми системні. Вони є 

актуальними у політичній діяльності держав й потребують їх 

адаптації до зовнішніх умов, в яких домінує доцільність і хаос.  

«У межах цих хаотичних процесів багато які сучасні елементи 

сили вислизають від державного авторитету. Виникає феномен 

«падаючих держав», нездатних виконувати функції соціального 

захисту, безпеки і прав своїх громадян. Чимало держав виявляють 

свою нездатність здійснювати у повному обсязі функції 

«легітимного насилля» у межах своїх кордонів… Тим самим 

подібні держави являють собою серйозну загрозу міжнародній 

безпеці. Таким чином, феномен «Power Shift» залишає 

міждержавній системі менше засобів ефективного впливу на 

поточні процеси. Такі поняття, як «безпека», «територіальна 

недоторканість», «державний суверенітет», «лояльність влади» на 

яких упродовж віків спиралися різні історичні типи міжнародного 

порядку, сьогодні або втрачають свій сенс, або набувають зовсім 

нове значення. Усе це нерідко інтерпретується як криза держави» 
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[4, с. 260]. У цьому контексті зауважимо, що відсутність 

ефективного менеджменту деякі держави намагаються 

компенсувати активним впливати на зовнішні процеси відповідно 

до своїх інтересів, наявних сил та ресурсів.    

Водночас не потрібно надмірно звеличувати роль 

наднаціональних органів і організацій, які невпинно витісняють 

інститут держави як головний суб’єкт політики й міжнародних 

відносин. Великим перебільшенням є і те, що баланс інтересів 

витісняє баланс сил, а на зміну традиційній дипломатії іде 

дипломатія «народна». Розкриваючи об’єкт нашого дослідження 

ми наголошуємо, що зарано здавати до архіву таке поняття як 

«баланс сил». На користь його збереження свідчать зростаючі 

розбіжності світового співтовариства, виокремлення країн 

гегемонів з пріоритетним захистом своїх національних інтересів та 

надмірними політичними амбіціями. Допоки світ продовжує бути 

розділеним на країни з різним рівнем соціально-економічного 

розвитку, а значить і різними інтересами, на держави багаті й 

бідні, немає підстав вважати, що у їх відносинах буде гармонія й 

порозуміння. Але не тільки окремі держави, а й система 

міжнародних відносин базується на балансі сил і в значній мірі 

слугує його підтримці.  

З давніх часів і донині сила держави перебуває у центрі 

уваги теоретиків і практиків зовнішньої політики і міжнародних 

відносин. Про сутність політичної історії й міждержавних 

стосунків прямо і відверто висловився канцлер Німеччини 

О. Бісмарк. За його словами, «великі державні питання 

вирішуються не правом, а силою – сила завжди передує праву». 

Фактично у цій сентенції концентрується квінтесенція державних 

взаємовідносин. Інший німецький мислитель Ф. Енгельс розвиває 

зазначену парадигму такими аргументами: «У політиці існує 

тільки дві вирішальні сили: організована сила держави, армія, 

і неорганізована сила народних мас» [3, с. 447]. Постійне 

домінування і торжество сили характерне і для інформаційної 

доби. Але в умовах відкритості й плюралізму політичні сублімації 
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сили мають латентний характер. У тотальному потоці фальшивої 

політичної риторики нинішньої доби губляться справжні засади 

права, моралі, автентичності. Кволість, інертність й апатія 

сучасної псевдодемократії створює умови для появи соціальних 

запитів на міцну руку й жорстку силу вертикалі влади.  

Вищевикладений матеріал дає підстави зробити висновки 

про те, що відносини між державами незважаючи на стрімкі зміни 

глобалізованого світу у своїй функціональній основі, 

у концептуальних засадах своєї життєдіяльності лишаються 

сталими, подібні до попередніх епох. Цією сталою константою є 

фактор сили. Зазначена тенденція проявляється у понятті 

інваріантності міждержавних відносин, що притаманний для будь-

якої соціальної системи. Сутність інваріантності полягає 

у здатності соціальної субстанції зберігати свої параметри 

у процесі різноманітних змін і перетворень. Силовий характер 

міждержавних відносин притаманний для всіх історичних епох і є 

закономірним, повторюваним, тобто інваріантною формою 

комунікації. На якому б рівні структурної ієрархії не знаходилася 

б та чи інша держава, якими б могутніми не були її збройні сили, 

вона змушена адаптувати свої інтереси і цілі до характеру 

існуючої системи міжнародних відносин та розстановки сили 

у ній. Такі поняття як «баланс сил», «співвідношення сил», 

«розстановка сил», «силова політика», «політика з позиції сили» 

та ін. аналогічні звороти не стали надбанням історії, а широко 

використовуються у міждержавних відносинах глобалізованого 

світу. Отже, якщо політичні відносини між суверенним державами 

прагнуть набути реалістичного змісту, вони повинні формуватися 

не в категоріях пацифізму чи альтруїзму, але в поняттях 

конкуренції, міжвидової боротьби, тобто в поняттях силової 

політики. Це означає, що маючи силовий ресурс держава 

спроможна нав’язувати свою волю іншим з метою реалізації 

національних інтересів 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ПРІОРИТЕТИ 

ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН 

 

На формування зовнішньої політики Республіки Казахстан 

(РК) значний вплив здійснюють такі фактори як традиції його 

історичного розвитку, геополітичне розташування у центрі 

Євразійського континенту, на перетині інтересів найбільших 

іноземних держав. Транспортно-комунікаційний потенціал 

Казахстану, великі запаси природних та енергетичних ресурсів 

також привертають увагу світової спільноти. 

РК є найбільшою країною Центральної Азії (ЦА) та лідером 

регіону за показниками соціально-економічного розвитку. Площа 

його території складає 2 млн 724 тис. 900 кв. км, а чисельність 
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населення – 18,2 млн осіб [2, с. 15]. За роки незалежності 

Казахстан зумів створити відносно ефективну модель 

економічного розвитку, здебільшого зорієнтовану на експорт 

енергоносіїв. Відповідно до рейтингу найбагатших країн світу, 

сформованого на основі показників Світового банку та 

Міжнародного валютного фонду, РК займає 54 місце серед 

185 країн світу із показником ВВП 135,13 млрд дол. [2, с. 23]. 

Витоки казахської державності відслідковуються з часів 

створення на території євразійських степів у сер. VІ ст. 

Тюркського каганату і, проявляючи свою тяглість, ведуть до 

утворення у сер. ХV ст. Казахського ханства. Поч. ХVІІІ ст. став 

переломним у житті казахського народу. Тогочасний Казахстан не 

був єдиною державою та включав до свого складу три 

етнополітичні об’єднання – Старший, Середній та Молодший 

жузи, які були державними утвореннями із слабкою центральною 

(ханською) владою. В умовах постійних нападів джунгар казахські 

ханства вимушені були шукати союзника, який би міг їх 

захистити. Ця ситуація призвела до їхнього зближення з 

Російською імперією, яка до сер. ХІХ ст. остаточно приєднала 

казахські ханства до свого складу. 

Досить складно і неоднозначно у сучасному Казахстані 

відбувається переосмислення спадщини радянського режиму, 

оскільки практично кожен казахстанець безпосередньо пов'язаний 

і з позитивними, і з негативними сторонами радянського 

минулого. Будівництво національної державності у РК після 

здобуття незалежності спиралося на консолідацію суспільства 

довкола титульного етносу. Проте, специфіка Казахстану полягала 

у відсутності чисельної переваги представників титульної нації 

у національному складі населення. Така ситуація доповнювалася 

домінуванням російської мови у всіх сферах суспільного життя. 

Саме тому підхід до національного будівництва на зорі 

незалежності РК був комбінованим, тобто мало місце поєднання 

громадянського й етнічного компонентів, що знайшло своє 

виявлення й у подвійності політики національної пам’яті. З одного 

боку, у пострадянський період підкреслювалися ті позитивні 
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моменти, які були у спільній історії усіх народів колишнього 

СРСР, з іншого – відбувалося переосмислення національної історії 

через критику попереднього історичного досвіду. 

Зокрема, у сучасному науковому дискурсі РК 

наголошується, що після утворення у сер. ХV ст. Казахського 

ханства поступальний розвиток державності змінився періодом 

боротьби з іноземними загарбниками – спочатку джунгарами, а 

потім Російською імперією. Він завершився втратою державності, 

боротьба за відновлення якої представляється у вигляді 

телеологічно побудованого наративу героїчної боротьби за 

незалежність, який поєднав цілий ряд історичних подій та 

періодів. Серед них – повстання проти російської колонізації, 

просвітницька діяльність казахської національної інтелігенції, 

селянські бунти 1929–1931 рр., виступи казахської молоді проти 

диктату союзного центру у листопаді 1986 р. у м. Алмати та ін. 

[5, с. 179]. 

Можна зробити висновок про намагання політичної  

еліти РК досягти своєрідного балансу між двома групами 

символів, одні з яких є орієнтованими на внутрішньоетнічну 

консолідацію казахської нації, а інші – на загальногромадянську 

консолідацію казахстанської нації. При цьому, процес 

національно-державного будівництва все ж таки відбувається з 

опорою на консолідуючу роль титульної нації і супроводжується 

зростанням інтересу до власної історії та поступовою втратою 

впливу радянсько-російських наративів у політичному та 

історичному дискурсі РК. Безумовно, ці процеси впливають і на 

зовнішньополітичне позиціонування Казахстану на міжнародній 

арені. 

Намагання критично переосмислити історичне минуле та 

створити національну модель колективної пам’яті у Казахстані 

відбувається не просто. У першу чергу це стосується історії 

відносин РК та РФ. З урахуванням тісних інтеграційних зв'язків 

між цими країнами, це питання набуває стратегічно важливого 

характеру. При цьому, російська історична свідомість заперечує 
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сам факт колоніального характеру своєї присутності у 

Центральній Азії.  

Узагальнюючи підходи казахських аналітиків та науковців 

до аналізу зовнішньої політики незалежного Казахстану, умовно її 

розвиток можна розділити на декілька періодів [1; 2; 6, с. 127]. 

Перший із них розпочався у 1991 р., тривав до сер. 1990-х рр. і був 

пов’язаний із формуванням основ державності та становленням 

зовнішньої політики країни. Другий період (др. пол. 1990 – поч. 

2000-х рр.) пов’язаний зі створення сучасних державних 

інституцій країни на основі Конституції 1995 р., характеризувався 

диверсифікацією зовнішньополітичних зв’язків та 

інтенсифікацією співробітництва із багатьма країнами та 

міжнародними організаціями. Третій період розпочався після 

подій 11 вересня 2001 р., тривав до 2008 р. та характеризувався 

серйозними змінами у світовій політиці. Четвертий період 

розпочався із глобальної фінансової кризи 2008 р., ознаменував 

собою руйнування основ світового порядку і умовно тривав до 

2019 р. Із 2019 р. розпочався сучасний етап розвитку зовнішньої 

політики Казахстану, основною характеристикою якого є процеси 

транзиту влади від Н. Назарбаєва до його спадкоємця  

К-Ж. Токаєва. 

Аналіз нової Концепції зовнішньої політики РК на  

2020–2030 рр. дозволяє зробити висновок про спадкоємність у 

здійсненні офіційного зовнішньополітичного курсу, основи якого 

були закладені Н. Назарбаєвим, та продовження реалізації 

багатовекторної, збалансованої зовнішньої політики. При цьому, 

у вказаному документі відкрито заявляються наміри закріпити за 

собою статус держави-лідера у регіоні ЦА. Принциповою 

відмінністю позиції нинішнього президента РК К-Ж. Токаєва від 

його попередника є чітке визначення характеру державних 

відносин з Росією як союзницьких. Зокрема, нова Концепція 

зовнішньої політики відносинам із РФ приділяє першорядне 

значення та надає особливого статусу. Що стосується інших 

пріоритетів зовнішньополітичної стратегії РК, то у Концепції 

зазначається, що Казахстан буде розвивати: всебічне стратегічне 
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партнерство з Китайською Народною Республікою (КНР); 

розширене стратегічне партнерство з США; стратегічні взаємини з 

державами Центральної Азії; розширене партнерство і 

співробітництво з Європейським Союзом і його державами-

членами. Також пріоритетом зовнішньої політики Концепція 

визначає «продовження тісної взаємодії з державами-учасницями 

Євразійського економічного союзу» [3]. 

Не зважаючи на цілий ряд проблем, активно розвивається 

співробітництво РК із КНР. Існує обопільний інтерес щодо 

збільшення транзиту через територію Казахстану китайських 

вантажів та розвитку транспортної і логістичної інфраструктури 

на території РК. Китай надає щедрі кредити Казахстану та не 

висуває ніяких політичних умов щодо їх отримання. 

Щодо співробітництва РК із США, то воно здійснюється як 

на двосторонній основі, так і у рамках взаємодії США із регіоном 

ЦА через платформу С5 + 1. Завдяки активним відносинам із 

США в енергетичній та військово-політичній сферах Казахстан 

урівноважує вплив РФ на свій політичний курс. 

Сучасний розвиток РК значною мірою залежить від перебігу 

процесу транзиту влади, що розпочався у країні за ініціативи 

першого президента Н. Назарбаєва, та полягає у намаганні 

вибудувати інституційну систему балансів з метою забезпечення 

внутрішньополітичної стабільності та гарантій безпеки нинішній 

владній еліті. З огляду на те, що політичні реформи мають 

демонстративний «косметичний» характер, Казахстан залишається 

консолідованою авторитарною державою. Відтак не слід очікувати 

на глибинне переформатування владної системи 

у короткостроковій перспективі 4, с. 72. 

Таким чином, проведений аналіз демонструє, що історичний 

розвиток та національні традиції безпосередньо впливають на 

формування стратегії зовнішньої політики Республіки Казахстан, 

відмінною рисою якої є багатовекторність, що спрямована на 

реалізацію незалежної та вільної у своєму виборі політики на 

міжнародній арені. Ця багатовекторність склалася історично і має 
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забезпечити балансування між різними геополітичними центрами 

сили, які впливають на РК та на регіон Центральної Азії у цілому. 
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АСИМЕТРІЯ В МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕГОВОРАХ 

 

У сучасну епоху міжнародні переговори є основним засобом 

мирного розв’язання суперечок і конфліктів між державами, 

налагодження співпраці у різних галузях. Тенденція до зростання 

їх ролі особливо яскраво проявилася у др. пол. XX ст., коли 

зароджувалося протистояння по лінії Схід – Захід. 

Починаючи з 50-х рр. минулого століття переговорний 

процес зазнав певних ускладнень як за змістом, так і за кількістю 

учасників, кожному з яких при виконанні дипломатичних завдань 

необхідно брати до уваги чималу кількість факторів [2]. 

Міжнародні переговори залишаються одним з найбільш 

поширених процесів у світовій політиці, але проблема асиметрії  

у міжнародних переговорах залишається у політологічному 

дискурсі малодослідженою. Хоча вплив асиметрії, тобто 

нерівностей потенціалів сторін на переговори не є зовсім новим 

явищем в міжнародних відносинах. У міжнародних відносинах 

число асиметричних зустрічей різних рівнів значно перевищують 

симетричні і асиметричні з теоретичної точки зору викликають 

чималу зацікавленість в наукових колах. 

Міжнародні переговори між країнами з нерівнозначними 

потенціалами є типовими випадками асиметрії влади.  

Між переговірними сторонами завжди будуть існувати певні 

відмінності у владі. Вважається, що асиметрії можуть бути 

використані для покращення ситуації у політичному діалозі.  

Але тоді виникає не одне питання, а декілька: як слабкіший актор 

може вести переговори з сильнішим, чи можлива симетрія 
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у переговорах між асиметричними учасникам і чи дійсно 

асиметрія приносить кращі результати? 

Зазвичай у ході переговорів сильніша сторона має намір 

використовувати свою перевагу в силі в своїх інтересах, а слабша 

сторона намагається досягти рівних умов з сильнішою, що на 

практиці видається вкрай непростим завданням. Тобто під час 

переговорного процесу спостерігається тенденція до досягнення 

слабкішою стороною функціональної рівності з більш сильною 

стороною.  

У форматі асиметричних відносин слабша сторона прагне 

компенсувати свою слабкість шляхом запозичення влади в ході 

переговорного процесу, щоб не відставати від сильнішої сторони 

і при цьому добитися певної вигоди [6, с. 238]. Сильніша сторона 

зі свого боку намагається нав’язати свою волю слабкому, 

використовуючи принцип «бери або йди» або навіть стратегію 

«бери або терпи». Отже, сильніша сторона використовуючи 

асиметрію у відносинах, прагне продемонструвати своє 

домінування, тоді як слабкіша сторона вважає за необхідне 

зменшити ступінь своєї вразливості (зменшити слабкість) і таким 

чином, вести переговори на основі симетрії. 

Цілком очевидно, що силовий фактор і ступінь 

взаємозалежності формують базові елементи переговорного 

процесу і, певною мірою визначають кінцевий результат [4]. 

Але варто зауважити, що необхідною умовою для 

конструктивного політичного діалогу є певний баланс сил 

і усвідомлення того, що сторони мають потребу у співпраці [3].  

У ході переговорних процесів попри асиметрію владно-

силових ресурсів слабкіша сторона прагне налагодити механізми 

співпраці з сильнішою стороною. У цих переговорах передусім 

відіграють роль ресурси (спільні ресурси, процедурні ресурси), 

які відмінні від матеріальних та пов’язані з людським фактором, 

тобто особистістю, яка бере участь у переговорах та володіє цілим 

пластом видатних якостей (лідерські навички, знання прийомів 

ведення переговорів, наполегливість, красномовство, володіння 
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мовою і тактикою), де провідне місце належить блискучим 

інтелектуальним здібностям. 

Твердість переконань або особистісні фактори можуть 

компенсувати дефіцит матеріальних ресурсів. Здібності та вміння, 

які неможливо виміряти, також є джерелами сили [6, с. 228].  

Вони можуть змусити іншу сторону рухатися в бажаному 

напрямку під час переговорів. 

Під спільними ресурсами з одного боку можна розуміти такі 

можливості, як створення коаліції, спільні дії різних учасників. 

З іншого боку – це може бути пошук варіантів, які вигідні для всіх 

і передбачають поступки і компенсації. Процедурні ресурси 

пов’язані з правилами, положеннями, встановленням порядку 

денного, посиланнями на міжнародні норми, грою в часі 

і просторі, встановленням квот і створенням нових правил. 

За допомогою цих інструментів ведення переговорів слабша 

сторона намагається знайти способи кинути виклик своїм 

сильнішим партнерам по переговорах і одне з цілеспрямованих дій 

полягає в зменшенні уразливості перед вето впливових сторін. 

Економічні або дипломатичні інструменти 

використовуються в ситуаціях, коли домінує структурна влада, 

консенсусна влада є найбільш важливим засобом досягнення 

взаємоприйнятних угод. Результати, які досягаються за 

допомогою третіх сторін або за допомогою судових рішень або 

компромісу, проявляються в симетричних відносинах між 

сторонами переговорів. Всі інші способи припинення конфліктів 

засновані на асиметричних структурах [4]. 

Загалом дослідження свідчать, що слабкіша сторона 

в переговорах спроможна отримати те, чого вона хоче від 

сильнішої сторони, застосовуючи різні підходи, стратегії 

і тактики, які збільшують її шанси на успіх [1]. Однак у цьому 

випадку важливо, які цілі перед собою ставить сильніша сторона, 

яка може піти на поступки в малому, щоб отримати більшу 

вигоду.  
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Прийнято виділяти два підходи до переговорів: 

конфронтаційний і партнерський. Асиметрія найбільш повно 

проявляється при конфронтаційному підході, уособленням якого є 

торг. Сутність торгу полягає в реалізації своїх вихідних позицій. 

При цьому можливі різні типи рішень: компромісне, тобто 

приблизно рівне задоволення інтересів сторін, або асиметричне, 

коли рішення будуть прийняті на користь сильнішої сторони. 

У наукових колах не викликає сумніву думка, що симетрія 

влади є найбільш сприятливою умовою для взаємовигідних 

переговорів і ефективного досягнення оптимальних результатів. 

Однак симетрія сторін в переговорному процесі не завжди 

гарантія досягнення результатів, які задовільняли б 

переговірників. Поведінка держав в переговорах, які володіють 

порівняно однаковим потенціалом може створити безвихідне 

становище, що може перетворити переговори в неефективний 

процес. 

У переговорах між рівними сторонами розв’язати 

конфліктну ситуацію в односторонньому порядку видається вкрай 

важким завданням. В симетричних відносинах в конфліктних 

ситуаціях існує тенденція, яка веде до посилення ворожості і 

продовження переговорів. Таким чином, симетрія величин між 

сторонами є необхідною, але не достатньою умовою для 

успішного ходу міжнародних переговорів.  

До цікавих висновків приходять В. Зартман і Д. Рубін, 

які стверджують, що переговори між нерівними по силі 

державами, як правило, більш ефективні і дієві, ніж симетричні 

переговори. Сторони з асиметричними потенціалами в 

переговорах, знають свою роль і можуть отримати відповідні 

вигоди, зафіксовані в домовленостях [5; 6]. 

Асиметрія є більш продуктивною для політичних 

переговорів, тоді як симетрія в потенціалах держав фактично 

перешкоджає ефективним процесам і задоволенню результатів. 

Асиметричні міжнародні переговори часто проходили більш 

рівно, витримано, без особливих ускладнень, ніж їх симетричні 

аналоги і дали більш взаємно задовільні результати. Але це не 
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означає, що асиметричні переговори завжди були легкими і 

передбачуваними. 

Необхідно також враховувати те, що асиметрія надає 

перевагу сильнішій стороні і обмежує можливості слабкішої, 

викликаючи невдоволення в останньої ходом переговорів,  

що в підсумку може відкласти термін підписання угоди.  

Під час переговорів наявність в сильнішої сторони 

потужнішого економічного потенціалу надає їй переваг при 

обговоренні торговельно-економічних проблем. Аналогічна 

ситуація спостерігається і тоді, коли одна із сторін володіє 

більшим військовим потенціалом, який включає ядерну зброю і 

відповідно зміцнює позиції у військово-політичній площині. 

Однак таке посилення переговорних позицій є відносним, адже 

його опосередковує ціла низка обставин, що стоять на заваді 

вдаватися до силового шантажу при вирішенні актуальних 

проблем. 

Асиметрія в потенціалах часто визначає асиметрію 

у виграші сторін у результаті переговорів (те, що виграє один, 

програє інший). У переговорному процесі асиметрія проявляється 

в ігнорування інтересів однієї зі сторін, жорсткому нав’язуванні 

власної позиції, відсутності компромісного рішення. 

У процесі дослідження асиметрії в міжнародних переговорах 

застосування кількісних показників держав є важливим, оскільки 

визначення ресурсів і можливостей учасників взаємодії створює 

підгрунтя для прогнозування сценаріїв розвитку ситуації та 

способів дії. Застосовуючи кількісні методи при дослідженні 

переговорних процесів, необхідно враховувати наявність значної 

кількості суб’єктивних моментів, об’єктів, які не піддаються 

диференціації, велику ступінь невизначеності і високий рівень 

динамізму.  

Отже, можна констатувати, що поняття асиметрії є 

невід’ємною складовою характеристики міжнародних переговорів. 

Асиметрія як конкретна форма переговорів контрастує з 
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симетричними переговорами, де між сторонами відсутні 

розбіжності у параметрах. 

Цілком очевидно, що асиметрія владно-силових ресурсів 

спостерігається практично на всіх міжнародних переговорах. Від 

співвідношення сил між сторонами багато в чому залежить і 

результат політичного діалогу. З огляду на це кожна сторона 

акцентує увагу на цьому співвідношенні і в залежності від цього 

вибудовує свою стратегію і тактику поведінки. Загалом асиметрія 

як і симетрія в переговорному процесі можуть давати 

неоднозначні і непередбачувані результати, але все ж симетрія між 

учасниками переговорів, на відміну від асиметрії, переважно дає 

більш стабільні результати і є більш справедливою формою 

комунікації. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ВИРОБЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ 

ДЕОКУПАЦІЇ КРИМУ  

 

Анексія Кримського півострова Російською Федерацією є 

доконаним фактом і це зобов’язує вітчизняних вчених долучитися 

до фахової дискусії, щодо вироблення державної стратегії 

повернення окупованих територій. Немає сенсу повторювати на 

цих сторінках причини, що призвели до подібних наслідків, деякі з 

них добре відомі, таємниці інших відкриються згодом. 

Обмежимось лише однією влучною цитатою. Свого часу залізний 

канцлер Отто фон Бісмарк, оцінюючи реалії тогочасної 

міжнародної політики, сказав: «Сила вище права. Я не 

проголошую цей лозунг. Я просто констатую факт» [1, с. 118]. 

На наше переконання, відтоді мало що змінилося. Із цих причин, 

розв’язання кримської проблеми залишається справою, в першу 

чергу, самої Україний без вироблення чіткої стратегії та детально 

продуманої тактики не обійтися. 

Останнім часом ініціатив з боку влади щодо вирішення 

кримської проблеми побільшало, чого варта лише ідея створення 

«міжнародної платформи для деокупації Криму». Разом з тим, 

жодної конкретики там немає, а створення «платформи» дає 

урядовцям можливість заявити, що вони не дарма проїдають 

кошти платників податків. 

Безумовно, зустрічатися, обговорювати, висловлювати вкрай 

стурбовану позицію потрібно, але пересічних громадян цікавлять 

не платформи й форуми, а чіткі, виважені та зрозумілі кроки влади 

на майбутнє. Це стосується всіх сфер життєдіяльності суспільства, 

в тому числі й питання вирішення кримського політичного 
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конфлікту. Іншими словами, має бути вироблена, прийнята й на 

весь світ заявлена чітка стратегія держави Україна щодо Криму та 

відповідно розроблені тактичні кроки по її реалізації на 

короткострокову, середньострокову та довгострокову 

перспективу. Зважаючи на це, проведення будь-яких самітів, 

зустрічей, платформ і т. п. має розглядатися лише як тактичне 

її втілення. 

Яку основну мету ставить перед собою держава Україна на 

сучасному етапі, коли говорить про деокупацію Криму? 

Не думаю, що українські політики такі недалекоглядні, коли 

ведуть мову лише про повернення статус-кво. Очевидно, 

що повернути все як було не вдасться, адже потрібно пам’ятати – 

у політиці статус-кво завжди виступає як передумова переходу від 

старого до нового. Нижче ми пропонуємо два альтернативних 

варіанти можливої політичної стратегії щодо деокупації Криму та 

тактичні кроки по її реалізації. Зауважимо при цьому, що мова 

не йде про суб’єктивну позицію автора, це лише спроба більш 

активного залучення експертного середовища до обговорення 

проблеми. 

1. Стратегічна мета: деокупація Криму та створення 

Кримськотатарської Автономної Республіки у складі України. 

Поставлена мета передбачає прийняття нового тексту 

Конституції й початок ІІ Республіки (якісний рубіж) в новітній 

історії незалежної України.Зміни назріли й починати варто 

з «чистого аркуша» нової Конституції, в якій, зокрема, 

передбачити можливість для втілення наступних тактичних 

кроків: 

Короткострокові тактичні кроки (1–5 років):  

– посилення секторальних санкцій проти Російської 

Федерації; 

– створення робочої групи для розробки нового тексту 

Конституції України, в якій, окрім зміни статусу Криму, будуть 

внесені інші важливі для держави зміни; 

– прийняття нового тексту Конституції на Всеукраїнському 

референдумі; 
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– на основі нового адміністративно-територіального устрою 

збільшити територію Кримськотатарської автономної республіки 

(у районі населених пунктів Каланчак-Чаплинка-Новотроїцьке та 

перенести її столицю з тимчасово окупованих територій); 

– проведення нових виборів до Верховної Ради України та 

Парламенту Кримськотатарської автономної республіки; 

– проведення повного та прозорого розслідування всіх 

обставин анексії Криму з притягненням до відповідальності 

посадових осіб найвищого рівня; 

– створення міждержавного політичного (військово-

політичного) альянсу для боротьби з російською агресією на чолі 

з Україною; 

– пошук контактів із російськими політиками, 

які налагодженні на конструктивну співпрацю з Україною; 

– створення глобальної мережі українського мовлення як 

головного інструменту ведення інформаційної війни; 

– проведення блискавичної, добре підготовленої військової 

операції по звільненню окупованих територій Донбасу. 

Середньострокові тактичні кроки (10–20 років): 

– значне збільшення потужності армії та військово-морських 

сил України в акваторії Чорного моря; 

– повернення на озброєння ЗСУ ракет середньої дальності 

з ядерними боєголовками або високоточної зброї з метою 

створення сил стратегічного стримування; 

– модернізація Збройних сил України, в першу чергу, 

за рахунок використання внутрішнього інноваційного потенціалу; 

– проведення військової операції щодо часткового 

звільнення окупованих територій Криму в період зміни влади 

в Російській Федерації; 

– вступ України до НАТО; 

– налагодження контактів з російськими політиками після 

зміни влади в Кремлі; 
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– проведення міжнародного саміту зі врегулювання 

кримського конфлікту за участі країн підписантів Будапештського 

меморандуму; 

– підписання тимчасової угоди з Російською Федерацією 

про поділ Кримського півострова на сфери впливу (припинення 

гарячої фази конфлікту); 

– перенесення столиці Кримськотатарської автономної 

республіки з материкової частини території України на звільнені 

території півострова. 

Довгострокові тактичні кроки (20–40 років) 

– збройна деокупація Кримського півострова; 

– мирна (дипломатична) деокупація Кримського півострова; 

– вступ України до Європейського Союзу. 

2. Стратегічна мета: деокупація Криму та входження 

автономних земель Криму до складу держави Україна на 

федеральних засадах. 

Той, хто нині запропонує подібну стратегічну мету, буде 

одразу ж звинувачений у здачі національних інтересів та 

заграванні з Москвою. І справді, Росія неодноразово підіймала 

питання федералізації України в контексті вирішення конфлікту 

на Донбасі, пропонуючи поділити території на федеративні 

суб’єкти з широкими автономними правами (включно 

з можливістю впливати на рішення федерального уряду щодо 

міжнародної політики). До чого призведе така федералізація 

здогадатися не важко. У цьому контексті спробуємо відповісти на 

декілька взаємопов’язаних питань:чи може унітарна республіка 

Україна стати в майбутньому федеративною і, якщо так, 

чи розв’яже це проблему окупованого Криму? 

На першу частину питання, відкинувши його політизацію, 

відповідь буде наступною – може, і йдеться не про позицію 

автора, а про наявні тенденції, які почализ’являтисяз 

провадженням реформи децентралізації.Річ у тому, що ця реформа 

несе в собі певні ризики,одним з яких є її прискорене 

впровадження. На наше переконання, підштовхувати цей процес 

на даному етапі історичного розвитку України вкрай небезпечно, 
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особливо в питанні зміни статусу регіонів та перерозподілу 

владних повноважень.«Історичний досвід показує – основна 

частина федеративних держав виникла в результаті процесів 

децентралізації та розвитку регіональної автономії під тиском 

політично активних груп, які виражають регіональні інтереси. 

Виникає питання, в який момент процес децентралізації 

переходить якісну межу та призводить до створення федеративної 

держави. Головними ознаками цього процесу є: 

1. По-перше, вертикальний поділ владних повноважень між 

загальнонаціональним та першим субнаціональним (регіональним) 

рівнями. 

2. Другою ознакою, яка є характерною, проте 

необов’язковою для федерації, це спосіб легітимації та пов’язаний 

з ним генезис органів влади першого субнаціонального рівня.  

3. Третьою ознакою федерації часто вважається наявність 

«палати регіонів» у складі національного парламенту або хоча 

б квотування регіонального представництва в однопалатному 

парламенті. Ця ознака важлива, адже реалізація принципів 

безпосередньої регіональної участі в процесі прийняття 

загальнонаціональних рішень має велике значення для федерації» 

[2, с. 98]. 

Спробуємо з’ясуватичи є ці ознаки в Україні? Як було 

сказано вище, виходячи з теорії про форми державного устрою, 

головною ознакою федералізму є гарантований поділ владних 

повноважень між федеральними та регіональними органами 

влади, що вказує на децентралізацію владних відносин. Яскравим 

прикладом такої ознаки федералізму в Україні є поява навесні 

2016 року ініціатив деяких обласних рад щодо підписання угод 

про розподіл владних повноважень між Кабінетом Міністрів 

України, обласними державними адміністраціями та обласними 

радами. Не вважаємо за потрібне вдаватися на цих сторінках 

до розслідування хто саме «напоумив» їх на прийняття таких 

«Рішень» лише зауважимо, що схожість текстів документів 

і синхронність у їх прийнятті вказують на спланованість дій.  
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Подивимось тепер, що буде, якщо держава й, зокрема, уряд, 

щоб уникнути різноманітних конфліктів і зберегти цілісність 

країни почне проявляти слабкість і в результаті домовленостей 

передасть частину владних повноважень органам місцевого 

самоврядування, без утворення належної системи державного 

нагляду за їхньою діяльністю. Децентралізація державного 

апарату, відсутність прямого або опосередкованого контролю за 

регіональними органами влади, які створюються в 

адміністративно-територіальних одиницях призведуть до втрати 

ефективності управління. Цей процес можна визначити як процес 

федералізації. 

Не будемо детально зупинятися на двох інших ознаках 

федералізму. Виборність органів влади цілком демократична 

процедура і те, що українці мають можливість нею скористатися 

можна лише вітати. Разом з тим, варто пам’ятати про ахіллесову 

п’яту демократії – принцип більшості. 

Стосовно третьої ознаки зауважимо, попри відсутність у 

Верховній Раді України «палати регіонів» це ще не означає,  

що такого квотування не існує в українській політиці.  

Отже, якщо існують ознаки федералізації чи означає це, що 

реформа децентралізації запустила в Україні незворотні процеси? 

Ми переконані, так питання сьогодні не стоїть. Подивимося на 

проблему з іншого боку. Припустімо, що загроза федералізації 

реальна і процес неможливо зупинити. Що робити? Відповідь 

добре відома: якщо не можливо зупинити, тоді варто очолити.  

Для України одним із прикладівпроведення «контрольованої 

федералізації» може бути Іспанія, де у свій час був запроваджений 

децентралізований варіант управління країною. Вимушений крок 

став певною альтернативою федералізму, який не сприймався в 

Іспанії як форма державного устрою.  

Розглянувши першу частину запитання щодо федералізації 

України, ми повертаємось до проблеми деокупації Криму і 

спробуємо з’ясувати, яким чином федералізація може сприяти 

вирішенню кримського конфлікту. Покажемо це через тактичні 

кроки. 
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Короткострокові тактичні кроки (1–5 років): 

– посилення секторальних санкцій проти Російської 

Федерації; 

– створення фахової експертної групи для розробки 

змішаної моделі державного устрою виходячи з національних 

інтересів України (держава автономій у складі 10–12 регіонів); 

– розробка нового тексту Конституції; 

– широке громадське обговорення статусу, повноважень, 

функцій автономних регіонів; 

– проведення всеукраїнського факультативного 

референдуму з метою легітимізувати найбезпечнішу для 

територіальної цілісності України модель нового державного 

устрою, яка буде закріплена в Конституції; 

– проведення широкої інформаційно-пропагандистської 

кампанії для жителів Криму, в якій особливий акцент варто 

зробити на плюсах української моделі автономій і на мінусах 

статусу суб’єкта федерації Росії.  

Середньострокові тактичні кроки (5–15 років): 

– проведення військової операції по звільненню окупованих 

територій Донецької та Луганської областей; 

– проведення Всеукраїнського конституційного 

референдуму; 

– проведення виборів до Верховної Ради України та до 

парламентів автономних земель; 

– проведення міжнародного саміту за участі нової російської 

влади по вирішенню кримського політичного конфлікту; 

– вступ України до Європейського Союзу. 

Довгострокові тактичні кроки (15–25 років): 

– підписання міждержавної угоди про тимчасовий поділ 

Криму (наприклад на 10 років) на зони впливу між Україною та 

Росією (такий крок дає можливість владі Росії поступово 

повернути «бутерброд», зберігаючи обличчя для своїх виборців); 

– проведення референдуму про «возз’єднання автономних 

земель Криму» під юрисдикцією України; 
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– повна деокупація Криму. 

Підбиваючи підсумки скажемо декілька слів про військовий 

сценарій звільнення окупованого Криму. Буде справедливо, якщо 

опоненти такого розвитку подій заперечать, що військова 

могутність Росії та України не співставні. Зрозуміло – ми не 

закликаємо до розв’язання війни з Росією, але якщо один із 

супротивників добровільно відмовляється від захисту, нападник 

нахабніє. Погрожуючи застосувати силу, ви даєте зрозуміти 

ворогу, що меч ваш завжди напоготові. Такий тактичний крок 

змушує ворога розпорошувати свої сили й остерігатися раптового 

нападу.  

Насправді, ми маємо справу не з супердержавою,  

а зі знахабнілим авторитарним політичним режимом, сила якого 

тримається на залякуванні та погрозах. І чим монолітнішим 

ставатиме цей режим, тим вразливішим він буде. У боротьбі з ним 

важливо шукати союзників та нарощувати власні сили. Успішне 

розв’язання кримського політичного конфлікту потребує нині 

відмовитися від стратегічних лозунгів, які не мають конкретного 

організаційного потенціалу й зосередитись на виробленні чіткої 

державної стратегії деокупації Криму.  
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ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ГЛОБАЛЬНІЙ ОСВІТІ: 

ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 

 

Глобальний вплив COVID-19 є багатогранним і чітко 

проявляється майже в усіх сферах людської діяльності, зокрема 

охорони здоров’я, економіки та освіти.  

Освіта зазнала колосальних змін під час пандемії COVID-19, 

яка триває і досі, а її результати її впливу в глобальному та 

регіональному ракурсі наразі все ще залишаються остаточно 

невідомими. Саме цей факт надзвичайно загострив потребу 

в оновленні глобальної системи освіти, оскільки існуючи 

виявилися такими, що не в змозі задовольнити потреби сучасної 

молоді, хоча урядам усього світу довелося швидко зреагувати на 

цей виклик і прийняти швидкі рішення щодо масштабного 

розгортання дистанційної форми навчання для забезпечення 

безперервності освітнього процесу. 

Ініціативи щодо забезпечення дистанційної форми навчання 

були розроблені таким чином, щоб їх можна було швидко 

розгорнути і охопити якомога більше здобувачів усіх рівнів 

освіти. Але безпосередність кризи залишила обмежений простір 

для розуміння того, наскільки доступними, актуальними 

і ефективними були різні програми для підтримки навчання, 

і наскільки доступ і актуальність варіюються в залежності від 

географічного положення, статі і здібностей дітей і молоді, 

а також якими будуть наслідки в системі глобальної освіти у пост-

ковідний період. 

22 жовтня 2020 р. на позачерговій сесії Глобальної 

конференції ЮНЕСКО з питань освіти було ухвалено Декларацію 

https://en.unesco.org/sites/default/files/gem2020-extraordinary-session-draft-declaration-en.pdf
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щодо комплексу глобальних пріоритетних дій для захисту 

фінансування та зміцнення системи освіти від наслідків, 

спричинених пандемією COVID-19, в якій було визначено 

пріоритетні заходи, що будуть вжиті для відновлення системи 

освіти до кінця 2021 р. [1]: 

– безпечне відкриття шкіл; 

– використання рівноправного зв’язку та технологій для 

навчання; 

– захист національного та міжнародного фінансування 

освіти; 

– інклюзія, рівноправність та гендерна рівність; 

– переосмислення викладання та навчання. 

Зокрема, в ній робився наголос на важливості підтримки 

і збільшенні внутрішнього фінансування та міжнародної допомоги 

освіті зараз, оскільки ці інвестиції окупляться та матимуть 

позитивний вплив на цілі сталого розвитку; забезпеченні якісного 

освітнього процесу для учнів, учителів та сімей, спроможність 

навчальних закладів впроваджувати зміни та виправні заходи, 

зокрема прискорене навчання та коригування шкільного 

календаря, навчальної програми та організації класу; запобігання 

розширенню нерівності в освіті, забезпечення повернення всіх 

учнів до школи та освітніх програм, а також негайних і 

узгоджених дій для запобігання серйозних невдач в освітньому 

процесі; забезпеченні підтримкою викладачів, зокрема шляхом 

постійного професійного розвитку в галузі ІКТ; плануванні 

майбутнього на зразок гібридних моделей навчання, що має 

забезпечуватися наявністю рівного доступу до ітернету та 

оцифрованих навчальних програм, навчання цифровим навичкам 

для викладачів та студентів [1]. 

Також у межах позачергового засідання учасники 

Глобальної конференції ЮНЕСКО з питань освіти у часи пост-

COVID-19 закликали міжнародну спільноту до інвестування 

в освіту з метою запобігання катастрофи цілого покоління. 

У свою чергу, 30 вересня 2020 р. у Брюсселі, Європейською 

Комісією було прийнято План дій щодо цифрової освіти  
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(2021–2027), відкриті громадські обговорення якого тривали 

з червня по вересень 2020 р. щодо забезпечення якісної, 

інклюзивної та доступної цифрової освіти в Європі. Це заклик до 

дії є спрямованим для посилення співпраці на європейському рівні 

з метою [3]:  

– вчитися на кризі COVID-19, під час якої технології 

використовуються у безпрецедентному масштабі в освіті та 

навчанні  

– зробити системи освіти та навчання відповідними 

цифровій ері. 

Новий План дій має два стратегічні пріоритети [3]: 

– сприяння розвитку високоефективної цифрової екосистеми 

освіти, що передбачає наявність інфраструктури, зв’язку та 

цифрового обладнання; ефективне планування та розвиток 

цифрового потенціалу, включаючи сучасні організаційні 

можливості; цифрові компетентні та впевнений у своїх навичках 

освітній та навчальний персонал; якісний навчальний контент, 

зручні для користувача інструменти та безпечні платформи, що 

поважають конфіденційність та етичні стандарти; 

– підвищення цифрових навичок і компетенцій для цифрової 

трансформації, що передбачає основні інформаційно-цифрові 

навички та компетенції, що формуються з раннього дитинства 

(цифрова грамотність, включаючи боротьбу з дезінформацією; 

комп’ютерна підготовка; хороші знання та розуміння 

інформаційних технологій, таких як штучний інтелект); 

вдосконалені цифрові навички, які формують більшу кількість 

спеціалістів із цифрових технологій, а також забезпечують 

рівноправне представлення дівчат і молодих жінок у цифрових 

дослідженнях та кар’єрі). 

Україна також не залишилась осторонь у питанні 

трансформації освітнього і наукового простору в сучасних умовах. 

На початку лютого 2021 р. Міністерство освіти і науки України 

розповіло про впровадження цифрової трансформації освіти 

і науки є одним з пріоритетних напрямів роботи на 2021 рік. 
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Зокрема, планується реалізувати наступні кроки: затвердити 

Концепцію цифрової трансформації освіти і науки України; 

забезпечити учасників освітнього процесу електронними 

освітніми ресурсами; створити умови для підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників закладів освіти з інформаційно-цифрової 

компетентності; забезпечити функціонування програмно-

апаратного комплексу «Автоматизований інформаційний 

комплекс освітнього менеджменту» (ПАК «АІКОМ»); запустити 

інформаційну систему управління професійною (професійно-

технічною) освітою (EMIS); модернізувати Єдину державну 

електронну базу з питань освіти (ЄДЕБО); створити онлайн-

платформу для комунікації між учасниками інноваційного 

процесу («Наука та бізнес»); запуск проєкту «SELFIE» у пілотних 

школах і закладах професійної освіти – платформа для самооцінки 

закладами освіти стану своєї цифрової готовності; приєднатися до 

процесів створення та розбудови Європейської хмари відкритої 

науки (EOSC); удосконалити та наповнювати контентом 

платформу «Всеукраїнська школа онлайн» [2]. 

Таким чином, пандемія COVID-19 відкрила нам потенціал 

цифрового навчання для можливості гнучкого і віддаленого 

формування навичок усіх учасників освітнього процесу.  
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ПІВДЕННО-ТІРОЛЬСЬКЕ ПИТАННЯ – ПОДРАЗНИК 

ВІДНОСИН ІТАЛІЇ ТА АВСТРІЇ 

 

Відносини багатьох сусідніх держав світу в минулому і на 

сучасному етапі обтяжують питання національних меншин, 

які волею долі вимушено живуть у сусідній країні. Для багатьох 

країн Європи знайомі сепаратистські прояви з боку національних 

меншин, які домагаються більшої автономії і навіть політичного 

самовизначення. Ця проблема не обійшла стороною й Італію.  

Тут, на півночі країни, в автономній області Трентіно-Альто-

Адідже, то більшою, то меншою мірою проявляється 

етнополітичний конфлікт. Історичні витоки його багато в чому 

обумовлені вимушеним співіснуванням різномовних стійких 

етнічних груп, а також давніми претензіями Італії та Австрії на 

багаті ресурси регіону. Цей конфлікт став чинником європейської 

політики після Першої світової війни, коли за умовами Сен-

Жерменського мирного договору (1919) Південний Тіроль, 

що належав дому Габсбургів з XIV ст., перестав бути складовою 

частиною Австрії. У результаті тоді 230 тис. тірольців перейшли 

під італійське управління, а їх протести переможці не взяли до 

уваги. У цьому регіоні й нині різні етнічні групи населення 
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використовують при спілкуванні як італійський і його венетський 

діалекти, так і німецький, а саме австро-баварський та ладинський 

[7, c. 28–29].  

Після завершення Великої війни частину південно-тірольців 

депортували до Австрії, натомість на ці терени прибули італійські 

переселенці. Фашистська Італія посилила репресії щодо 

німецькомовного населення, вона заборонила історичну назву 

місцевості – «Південний Тіроль» – та виключила її з топоніміки. 

Край отримав нову назву – Альто-Адідже, німецька мова 

фактично опинилася під забороною, значних змін зазнала і місцева 

система освіти. Закривалися німецькі школи і всі діти змушені 

були навчатися у школах з викладанням на італійській мові. Усі ці 

складові обумовлюють етнолінгвістичну природу південно-

тірольської проблеми, її глибоке коріння, міжнародні виміри та 

гостроту проявів. Спочатку цей предмет привертав до себе увагу з 

боку вчених Австрії, Італії, Німеччини та деяких інших країн,  

що підтверджують численні публікації, перш за все, німецькою та 

англійською мовами [12]. Таке становище і широке історичне тло 

актуалізують необхідність висвітлення цієї проблеми 

вітчизняними науковцями.  

Водночас в науковій літературі сформувалося уявлення про 

загасання південно-тірольського конфлікту, а також про те, 

що його прямі і непрямі учасники під егідою Євросоюзу і світової 

спільноти нібито зуміли виробити успішну модель врегулювання 

наявних суперечностей [2, с. 56, 63–64]. Поза сумнівом, що модель 

врегулювання південно-тірольського конфлікту має теоретичний 

і практичний інтерес в контексті вироблення реалістичних 

сценаріїв подолання міжетнічних протиріч на пострадянському 

просторі, які мають тенденцію до розширення. Разом з тим, даний 

конфлікт, якому характерний спектр унікальних ознак, його 

врегулювання не може бути просто скопійованим і дзеркально 

застосованим, скажімо, в Придністров’ї, на Кавказі чи на сході 

України. Більше того, незважаючи на очевидні успіхи в подоланні 

багатьох складних суперечностей і мирному розвитку Південного 

Тіролю, тут збереглися невирішені питання, причому деякі з них, 
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наприклад, пов’язані з самовизначенням Південного Тіролю,  

в останні роки навіть загострилися. Хоча за останні 50 років 

ситуація в Трентіно-Альто-Адідже помітно змінилася в кращу 

сторону, південно-тірольський конфлікт все ще залишається 

реальним фактором міждержавних відносин Італії та Австрії в 

контексті європейської політики.  

Відомо, що рух у бік врегулювання конфлікту почався після 

завершення Другої світової війни. Тоді держави-переможниці 

підтвердили довоєнний кордон між Італією і Австрією та 

домовилися про вирішення проблеми німецькомовної меншини в 

Італії шляхом переговорів між зацікавленими сторонами. 

У результаті 5 вересня 1946 р. в підписаній у Парижі угоді 

Південний Тіроль залишився за Італією. При цьому 

німецькомовній меншості, що мешкала в провінції Больцано 

(Південний Тіроль) та сусідніх містах провінції Трентіно, було 

гарантовано повну рівність прав з італомовним населенням, 

законодавчу і виконавчу автономію, повагу мовних і культурних 

особливостей [6]. І згідно Паризького мирного договору з Італією 

(1947), Австрія ставала гарантом автономного проживання 

німецькомовної меншини в територіальних межах Південного 

Тіролю [2, с. 59]. 

У конституції Італійської Республіки 1947 р. передбачалося 

створення області Трентіно-Альто-Адідже з особливими формами 

автономії, гарантувалася охорона мовних меншин. Насправді ж 

у новій територіальній одиниці німецькомовне населення 

зазнавало ускладнень. Із відновленням суверенітету Австрійської 

Республіки (1955), питання  південно-тірольських мешканців 

постало в її зовнішній політиці. За міністра закордонних справ і 

федерального канцлера Австрії Бруно Крайського засадничим для 

врегулювання південно-тірольського питання став підхід 

ідентичної самореалізації Південного Тіролю шляхом надання 

йому статусу політичної автономії [7, с. 31–32]. 

Терористичні акти радикал-сепаратистів, які потрясли 

автономну область в 1950–1960 рр., а також відмова італійської 
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влади в 1952 р. надати німецькій мові статус офіційної мови 

регіону, продемонстрували уразливість ситуації. Гостроти 

проблемі додавало штучне заселення провінцій Больцано (Бозен) 

і Трентіно етнічними італійцями з центральних і південних 

районів країни. Серія вибухів в місті Больцано у липні 1961 р., 

організованих тірольськими сепаратистами, призвела до 

загострення відносини між Італією та Австрією. Італійська 

сторона ввела візовий режим і затримала 150 членів політичної 

організації «Комітет за звільнення Південного Тіролю». З’явилися 

побоювання поширення репресій на Південно-тірольську народну 

партію (ПНП), що представляла інтереси німецькомовного 

і ладинського населення. Кількамісячні переговори між Австрією 

та Італією в Цюріху, Мілані та Венеції не стали успішними. 

Відтак Австрія двічі – у 1960 та у 1961 рр. зверталася в ООН 

через ускладнення у Південному Тіролі. Урешті-решт Південний 

Тіроль отримав права «розширеної автономії», статус німецької 

мови був підвищений та відновлювалася історична німецька назва 

території – Південний Тіроль (Südtirol) [10]. 

Хоча реалізація передбачених заходів зайняла тривалий час 

(принцип мовного паритету став чинним з 1989 р.), суперечку 

з приводу Південного Тіролю між Австрією і Італією було 

офіційно врегульовано. Закон також гарантував рівність прав 

громадян, незалежно від належності до мовної групи, а також 

збереження культурних і мовних відмінностей окремих етнічних 

груп, формувалася зростаюча фінансова незалежність краю від 

Риму. Зі вступом Австрії в Євросоюз у 1995 р. Трентіно-Альто-

Адідже став частиною єврорегіону Тіроль – Південний Тіроль – 

Трентіно, який в ЄС наділений спеціальним статусом [8].  

Відтоді південно-тірольський конфлікт набув латентного 

характеру. Він посилився у 2001 р. після отримання Південним 

Тіролем статусу окремої німецькомовної провінції на півночі 

Італії. Загострення конфлікту сталося 21 вересня 2006 р., коли 

Національна рада Австрії Переважною більшістю голосів 

рекомендувала включити в преамбулу майбутньої Конституції 

положення про особливу роль Австрії в якості гаранта й захисника 
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автономії Південного Тіролю [13]. Протиріччя отримали 

продовження в умовах глобальної економічної кризи  

2008–2009 рр., що викликали повсюдне піднесення націоналізму 

і посилення євроскептицизму. В Італії проявляються розбіжності 

у відношенні ролі автономних провінцій в контексті федералізації 

держави, в Південному Тіролі загострилася боротьба між 

представниками партії (ПНП) поміркованих поглядів, 

і радикальними сепаратистами з партії «Свобода Пів денного 

Тіролю» (ПСПТ) з питань досягнення «повної автономії» в 

контексті процесів європейської інтеграції. Та найбільш активну 

позицію з питання самовизначення займала друга за значенням 

політична сила провінції – «лібертаріанців» (Die Freiheitlichen), 

яка претендувала на представництво інтересів німецькомовної 

більшості і ладин Південного Тіролю. Її керівники, пов’язані 

з Австрійською партією свободи (АПС), допускали відділення 

провінції від Італії. У 2012 р. лібертаріанці опублікували навіть 

проєкт конституції «Вільної держави «Південний Тіроль» 

за редакції професора Петера Пернталера з Інсбруку [9]. 

Із виходом на політичну арену Австрійської партії свободи 

(АПС) ситуація на півночі Італії помітно загострилася. З програми 

АПС випливало, що «Австрія є захисником інтересів німців 

і ладинів Південного Тіролю, представляє інтереси всіх колишніх 

підданих монархії Габсбургів, чиєю рідною мовою є німецька». 

Крім того, АПС заявила про прагнення до єдності Тіролю, 

підтримки спілок співвітчизників виступила на захист права 

самовизначення Південного Тіроля. 

Найбільш радикальні рухи краю виступили за публічне 

обговорення проєкту «лібертаріанців» та вимагали 

самовизначення Південного Тіролю шляхом референдуму,  

а в 2013 р. вперше був проведений консультаційний референдум. 

За його результатами більшість проголосувала за здійснення свого 

права на самовизначення, тобто фактично висловилися за 

незалежність від Італії [13].  
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Новий привід для напруження з’явився через міграційну 

кризу 2015 р. і спроб італійської влади розмістити в Трентіно-

Альто-Адідже мігрантів з Азії та Африки. Противники у цьому 

вбачали нову форму «італізації» регіону та вимагали введення 

«подвійного громадянства» для південних тірольців. Дійшло й до 

того, що у програмі, представленій новим урядом Австрії у грудні 

2017 р., ставилося завдання забезпечення жителям Південного 

Тіролю можливості отримання «подвійного громадянства» в 

інтересах більш тісного об’єднання громадян країн-членів ЄС. 

А окремі депутати від АПС заявляли і про можливість для 

південно-тірольських спортсменів – змагатися в майбутньому за 

збірну Австрії, а не Італії [7; 14]. Зважаючи на це, програма уряду 

Австрії натрапила на жорстку критику з боку Італії. Багато в чому 

це було зумовлено підсумками парламентських виборів, 

що відбулися у 2018 р., на яких перемогу здобули 

правоцентристські партії «Ліга» і «Рух п’яти зірок» [1; 3].  

Незважаючи на загострення конфлікту, ситуація навколо 

нього не мала підстав для драматизації ситуації. Адже самим 

австрійцям за законом заборонено мати «подвійне громадянство». 

Його не визнають навіть для громадян турецького походження. 

Тому, пропонуючи «подвійне громадянство» жителям Італії, 

Австрія фактично дотримується «подвійних стандартів» і ризикує 

загострити внутрішньополітичну ситуацію. Далі, всередині самої 

Австрії ставлення до даного питання було неоднозначним.  

Тож можна з високим ступенем ймовірності припустити в 

середньостроковій перспективі нове загострення південно-

тірольського питання. У зв'язку з цим зберігається можливість 

активізації, як сепаратистських настроїв, так і націоналістичних 

проявів на півночі Італії, висунення все нових претензій Австрії до 

Італії і погіршення відносин двох країн в умовах глобальної 

економічної рецесії, триваючого проникнення в Європу 

нелегальних мігрантів, ослаблення євроатлантичної солідарності 

та дедалі більшої турбулентності всередині самого Євросоюзу. 
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ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА ТА ГЕОПОЛІТИКА 

 

Релігійний фактор від епохи Середньовіччя стає одним із 

визначальних у цивілізаційних процесах. І хоча нині він уже не 

відіграє тієї фундаментальної ролі, яку мав у ті часи, тим не 

менше, залишається одним із впливових у міжнародних 

відносинах. Тому й Церква в цілому була і залишається одним із 

чинників геополітичних процесів, у результаті яких змінюється 

світ. 

Релігійний фактор у міжнародних відносинах спостерігаємо 

вже в часи формування імперії франків,а в подальшому він вже 

стає їх невід’ємним атрибутом. З’являючись на світовій арені, 

християнствопоступово трансформується, і водночас ще й впливає 

на цивілізаційний розвиток Європи. У ранньому Середньовіччі, 

конкуруючими між собою, постають римська та візантійська гілки 

християнства, розрив між якими остаточно оформився у 1054 р.  

У сучасному дискурсі їх прийнято називати католицькою та 

православною Церквами. 

Роль католицької Церкви в геополітичних процесах на 

сьогодні розкривається у досить значній кількості наукової 

літератури. Натомість роль православної Церкви ще потребує 

більш детального вивчення. 

Дозволимо собі виділити 3 основних етапи участі 

православної Церкви в геополітичних процесах. 

І етап – епоха симбіозу Візантійської імперії та православної 

Церкви. Це період домінування Константинопольського 

патріархату серед православних Церков завдяки могутності 

Візантії.  
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Піднесення геополітичної ролі Церкви відбувається в умовах 

раннього середньовіччя одночасно із формуванням варварських 

держав і ствердженням на міжнародній арені Візантійської імперії. 

Варварські держави шукали зі свого боку визнання цивілізованого 

світу і освячення власної влади, а Візантія – засобів впливу на 

варварську периферію. З огляду на ці інтереси, у західній частині 

Європи відбувається піднесення римської Церкви, а у східній – 

константинопольської. Але на відміну від останньої,  

у міжнародних відносинах на теренах Європи більш потужною 

силою виступала держава Папи римського [1]. Візантія 

поширювала християнство у першу чергу серед слов’янських 

народів, відповідно формуючи й безпекову систему на своїх 

кордонах. Але якщо успішно цей процес відбувався у Болгарії та 

Великоморавському князівству, то на землях сербів і хорватів 

йому серйозну конкуренцію складав Рим. За таких умов 

і створюється Київська митрополія на території Русі як складова 

частина Константинопольського патріархату. Відповідно, разом 

із церковним впливом, поширюється і політичний вплив Візантії 

на цих землях [2].  

Оскільки Русь представляла собою величезну імперію, 

що простяглася від Балтійського моря до Чорного моря, 

християнство було поширене на всіх підвладних їйтериторіях. 

Після її краху у 1240-х рр. унаслідок монгольського вторгнення, 

саме православна Церква стала одним із маркерів нових 

державних утворень та одним із виправдних чинників для 

проведення експансії на сусідні землі. Наприклад, знищення 

Новгородської республіки у 1471 р. Московським князівством 

здійснювалося під лозунгом покарання за «зраду православ’я». 

Поступовий занепад Візантійської імперії одночасно 

ослаблював і весь православний світ загалом, що проявлялося, 

зрозуміло, і в українських землях. 

ІІ етап – епоха симбіозу Московської/Російської держави та 

Церкви. 

Поворотним пунктом в історії європейської цивілізації стало 

падіння Константинополя у 1453 р. та зникнення з політичної 
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карти залишків Візантійської імперії. На той момент єдиною 

державою з офіційною підтримкою православної Церкви було 

Велике князівство Московське. Його зміцнення призвело до 

проголошення тут у 1458 р. своєї власної митрополії.  

Хоча Московська митрополія ще довгий час не визнавалася 

іншими помісними православними церквами 

(Константинопольською, Александрійською, Антиохійською, 

Єрусалимською). 

Оскільки Константинопольський патріархат опинився під 

фактичноюзалежністю від Османської імперії, його роль 

у геополітичному контексті зазнала кардинальних змін. Імперія 

використовувала цю церковну структуру передовсім для 

перешкоджання нормалізації відносин між православними 

і католиками, а відтак – для перешкоджання об’єднанню 

Московської держави з європейськими країнами і створення 

антиосманської коаліції [4]. 

З іншої сторони, контакти між Москвою та Стамбулом 

використовувалися першою з метою захоплення першості 

у православному світі. Після визнання автокефалії у 1589 р. 

московська влада поступово збільшує свій вплив серед 

православних ієрархів і православного населення.  

Із др. пол. ХVII ст. це дає їй підстави заявляти претензії на 

території держав, мотивуючи це захистом прав населення.  

Із посилення своїх позицій Москва фактично анексує 

Київську митрополію і це перетворює її на гегемона у сфері 

православних церковно-релігійних процесів у всій Східній Європі. 

Використовуючи гасло захисту прав православного населення, 

Російська імперія створює умови для ліквідації Речі Посполитої 

та поділу її території з Австрією та Пруссією (остання, між іншим, 

аналогічно використовувала лозунг захисту прав протестантів) [3]. 

У подальшому православна Церква стала засобом просування 

інтересів Росії на Балканах та Близькому Сході. Але тут уже їй 

протистояли провідні європейські держави (Британія, Франція, 

Австрія), у яких були свої геополітичні інтереси. Це протистояння 
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й призвело Росію до занепаду у Кримській війні.  

Йому ж безпосередньо передував конфлікт із Францією навколо 

питання контролю над храмом Різдва Христового у Віфлеємі на 

території Османської імперії. 

ІІІ етап – епоха самостійних Церков. Вона засвідчила процес 

руйнування старих імперсько-церковних відносин. 

Із занепадом Російської імперії у 1917 р. геополітичний вплив 

російської православної Церкви дещо ослаб. Це дало можливість 

більше уваги приділити укріпленню своїх позицій 

Константинопольському патріархату. Цьому сприяло й те, що в 

рамках СРСР проводилася атеїстична політика. Тому впродовж 

ХХ ст. виникають (точніше, визнаються Константинополем та 

іншими православними Церквами) нові православні Церкви, 

які мають національний характер: 

1924 р. – Православна Церква Польщі; 

1937 р. – Православна Церква Албанії; 

1945 р. – Православна церква Болгарії; 

1990 р. – Православна церква Грузії; 

1998 р. – Православна церква Чеських земель і Словаччини. 

Особливе значення в геополітичному контексті має створення 

і визнання у 2019 р. Православної Церкви України (ПЦУ). Вона 

стає ключовою подією упроцесі руйнування домінування 

російської Церкви не лише на пострадянському просторі, але й в 

усьому православному світі. У тому ж таки 2019-му р., оцінюючи 

ситуацію із наданням Томосу для ПЦУ, Національний інститут 

стратегічних досліджень при розробці рекомендацій для вищих 

органів влади України, зазначив, що «створення ПЦУ виявилося 

каталізатором певних процесів у Вселенському православ’ї. 

Насамперед, воно вивело на поверхню ті глибокі суперечності,  

які за багато десятиліть (якщо не віків) накопичилися у взаєминах 

між Константинопольським та Московським патріархатами», а, 

крім того, «очевидна й більш глобальна перспектива. Оскільки за 

багатостолітню історію між грецькою та слов’янською 

православною традиціями накопилося багато розбіжностей,  

то необхідно шукати прийнятні точки дотику. <…> українська 
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церква покликана саме виконати місію такої сполучної ланки. 

Іншими словами, Вселенський патріарх Варфоломій І працює над 

тим, щоб зберегти єдність світового православ’я (на противагу 

РПЦ, яка прагне його сегментування), а новопостала ПЦУ має 

допомогти йому виконати це завдання» [5]. Підтвердженням цієї 

думки, висловленої ще у 2019 р., свідчить ряд заяв Варфоломія І  

у наступні місяці та його намір відвідати Україну у 2021 р.  

у зв’язку зі святкуванням 30-річчя Незалежності. 

Таким чином, православна Церква від часів входження  

у міжнародні політичні процеси в епоху Середньовіччя завжди 

відігравала одну із визначальних позицій у геополітичних 

інтересах різних держав. При цьому самостійним суб’єктом вона 

не виступала, будучи, скоріше, додатковим інструментом  

у державній політиці. У цьому полягає докорінна відмінність її 

діяльності у порівнянні з католицькою Церквою, котра була 

самостійною на міжнародній арені. 
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ПРОГНОЗУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ КОНФЛІКТІВ 

ЗА ГІБРИДНОЮ МОДЕЛЛЮ 

 

Політична практика взаємодії на світовій арені у XXI ст. 

переконує в помилковості уявлень про зникнення конфліктів як 

явища, притаманного міжнародним відносинам, або хоча б 

зменшення їх інтенсивності й значущості. 

У сучасних міжнародних конфліктах, у чітких формах їх 

існування та врегулювання проявляється невідповідність двох 

типів правил, що визначають поведінку їх учасників. По-перше, 

у зіткненні загальновизнаних норм і принципів міжнародного 

права, що є «правилами участі» у взаємодії на світовій арені й 

чинних у міжнародному конфлікті «правил перемоги» [5, с. 317]. 

По-друге, у цих правилах відображено вимоги відповідності 

конфліктної поведінки критеріям його доцільності й ефективності, 

завданням успішного досягнення поставлених цілей. Масштаб і 

політичне значення зіткнення між двома цими типами імперативів 

дають вагомі підстави розглядати його як глобальний міжнародно-

політичний конфлікт, ігноруючи при цьому ідеологічну 

різносторонність. 

Американський науковець У. Бек відзначає «гібридну 

модель», створену людиною (man-made hybrids). Дослідник має на 

увазі не тільки сучасні ризики, але й способи, за допомогою яких 

«гібридне суспільство» описує, оцінює та критикує власну 

гібридність [4]. Гібридні форми знаходимо в усіх сферах 
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життєдіяльності сучасного суспільства – гібридні побудови 

простору, гібридні економічні організації, гібридна ідентичність, 

гібридні війни, гібридні виборчі системи, гібридні суди. 

Таким чином, останнім часом різко зросла актуальність 

розв’язання проблеми аналізу міжнародних конфліктів у зв’язку із 

загостренням низки міжнародних позицій, що складається 

у різних регіонах світу. Прогнозування політичних загроз під час 

розвитку міжнародних конфліктів дозволяє заздалегідь вжити 

необхідних заходів для врегулювання конфлікту й запобігти його 

видозміні у військову загрозу. Це є важливим етапом формування 

військово-політичних обставин у світі, а також у прийнятті рішень 

щодо стратегічних дій держави. 

Нині існують різні фактори, що функціонують у сфері 

міжнародних конфліктів за гібридними показниками. Звершення 

чинників визначається за допомогою спеціальних 

автоматизованих засобів, які використовують пошукові запити за 

заздалегідь визначеними джерелами. Пошукові запити можуть 

містити різні параметри, об’єднані за допомогою логічних 

операцій. Параметрами можуть вважатися перелік сторін 

конфліктів, територія (регіон), учасники та інші об’єкти. 

Своєю чергою, джерела інформації необхідно 

кластеризувати за різними напрямами. Оскільки інформація,  

що отримується з джерела, може стосуватися економічного 

напряму, але водночас не задовольняти аналогічних вимогах 

військово-політичного спрямування [2, с. 22].  

Закономірним підсумком гібридизації міжнародних 

обставин стає поширення конфліктів на всі сфери управління 

громадським життям людей (адміністративно-політичну, 

соціально-економічну та культурно-світоглядну). Такого роду 

конфлікти включають як складові частини різні види боротьби 

[3, с. 950]: 

– збройну;  

– політичну;  

– дипломатичну; 
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– інформаційну;  

– кібервійну. 

Синтез форм і способів збройної боротьби сприяє появі 

нових рис конфліктів, пов’язаних зі зміною співвідношення 

внеску того чи іншого виду боротьби у загальний політичний 

успіх війни. У результаті відбувається трансформація сучасних 

конфліктів від лінійної до нелінійної парадигми. Процес 

трансформації найбільш повно описується філософським 

концептом «трансгресія».  

«Трансгресія і є не що інше, як зміщення та стирання 

кордонів – кордонів між речами й між цінностями. Вона 

передбачає вихід предмета за власні межі та... являє собою 

неможливий вихід за межі, прорив зовні того, що належить 

фінансовим перевагам» [6]. 

Лише два з дев’яти регіонів світу покращили свої позиції 

Global Peace Index у 2020 р.: Північна Америка, Росія та Євразія. 

Південна Америка зазнала найбільшого середнього погіршення й 

була єдиним регіоном, який зафіксував спад у всіх трьох областях 

GPI: безпека, мілітаризація та постійний конфлікт. 

Варто відзначити, що показники позитивного миру 

взаємодіють системно, щоб підтримати ставлення, інститути та 

структури суспільства, які лежать в основі розвитку та 

миробудування. Високий рівень Global Peace Index виникає там,  

де інститути є стійкими та більш чутливими до потреб та структур 

суспільства, створюють середовище для ненасильницького 

розв’язання проблем. 

Global Peace Indexтакож пропонує практичну основу для 

реалізації малих проєктів позитивного миру. У співпраці зі своїми 

глобальними партнерами реалізує та підтримує низку заходів по 

всьому світу, використовуючи Global Peace Indexяк основну базу 

для планування дій у гібридному середовищі. 

У такому випадку потрібне відпрацювання методики 

прогнозування й зміни рівня напруженості як в окремому регіоні, 

так і в Україні загалом. Іншими словами, необхідно визначити 

рівень напруженості середовища, що є сукупність відносин й 
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відповідних структур, у рамках яких діють реальні індивіди та 

складаються реальні міжнародні відносини. 

Слід сказати, що загальні причини й форми прояву 

напруженості аналізуються сьогодні в багатьох офіційних 

документах, засобах масової інформації, теоретичних роботах 

[1, с. 40], однак для прогнозування рівня напруженості в 

конкретному регіоні потрібен ґрунтовний аналіз специфічних 

характеристик. Насамперед, необхідно виділити основні позиції 

сторін, що є акторами суспільних відносин регіону, а отже, 

визначають динаміку інтересів й джерела можливих конфліктів. 

Підсумовуючи роздуми про вплив міжнародних конфліктів 

на майбутню систему міжнародних відносин, вважаємо, що одним 

із найважливіших показників стійкості світової системи як 

середовища, що містить й правовий, й політичний контексти 

міжнародних конфліктів, може бути міра співвідношення 

мінливих «правил участі» й щодо незмінних «правил перемоги». 

Сучасна дійсність, реальний хід і конкретний досвід урегулювання 

міжнародних конфліктів не залишають великих сумнівів у тому, 

які зміни у світовій політиці наближає кожен черговий конфлікт. 
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Польсько-українські відносини характеризуються як 

стратегічне партнерство.  

Безперечно Польща намагається бути активною у царині 

обговорення та пошуку методів врегулювання порушення 

територіальної цілісності України. Відомо, що офіційної Варшави 

немає серед підписантів Будапештського меморандуму,  

як неядерна держава Польща не надавала гарантій безпеки Україні 

у зв’язку з денуклеарізацією останньої, втім історичний досвід 

взаємин з Росією, національні інтереси та прагнення відігравати 

роль реального стратегічного партнера спонукають Польщу 

підтримати Україну в конфлікті з Росією.  

Францією та Німеччиною було утворено нормандський 

формат. У нормандському місті Бенувіль 6 червня 2014 р. 

відзначалося 70-та річниця операції «Оверлорд». Лідери 

Німеччини, Франції, України, Росії згадували про Другий фронт 

Другої світової війни. Перемовини та зустрічі у 

чотиристоронньому форматі Україна – Німеччина – Франція – 

Росія започатковано для врегулювання російсько-українського 

збройного конфлікту на Сході України. 
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Незабаром, президент Польщі Анджей Дуда, оприлюднив 

пропозицію Президенту України Петру Порошенку створити 

новий формат перемовин щодо врегулювання ситуації в 

Донецькій та Луганській областях за участю Польщі та інших 

країн-сусідів України, зокрема Польщі [4]. 

Лешек Бальцерович, польський економіст, колишній міністр 

фінансів зауважував, що Україна має отримувати значну увагу від 

Заходу, через наявність кордонів з Росією і виклик,  

який спричинив для ЄС та НАТО президент Росії Путін 

захопивши Крим та неофіційно втрутившись у Східну Україну [1].  

Показово, що для колишнього президента Польщі  

Леха Валенси європейці не виявили належну активність щодо 

врегулювання російсько-українського конфлікту, як на нього 

Європі бракує організації, без якої буде важко досягти успіху,  

та й взагалі нагадував, що свого часу він передбачав можливість 

запобігання майбутніх конфліктів на терені України, а саме: через 

вступ Польщі до ЄС та НАТО разом з Україною та Білоруссю. 

До того ж, він вважав, що це було можливим, але не відбулося 

через те, що він не мав підтримки. Цілком ймовірно, що концепція 

Л. Валенси відповідає дійсності та висвітлює, що країнам-

засновникам ЄС бракує стратегічного бачення розвитку 

майбутнього Європи. Можливо, ЄС, який в першу чергу виник як 

Європейська спільнота з вугілля та сталі, досягаючи суттєвих 

успіхів в економіці, трохи занедбав свою політичну складову або 

надав перевагу економічній сфері, відсуваючи на другорядний 

план потреби спільної зовнішньої політики та безпеки. Показово, 

що цей процес цілком очевидний польським політикам, і ця 

незбалансованість в обранні пріоритету серед безпеки та 

економіки спонукала відомого польського економіста 

Л. Бальцеровича спробувати розтлумачити це європейцям [2]. 

На думку президента Польщі А. Дуди, Євросоюз 

маргіналізує агресію Росії щодо України. Дуда чітко дав 

зрозуміти, що конфлікт в Україні повинен закінчитися 

довготривалим миром, а не заморожуванням. А довготривалий 
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мир означає повернення до кордонів, визнаних світовим 

співтовариством. 

 Він вважає, що для майбутнього Європи потрібна єдність  

і партнерство країн-членів ЄС, але «егоїзм» окремих держав може 

перекреслити це майбутнє [3]. 

Між тим, треба мати на увазі, що засновники нормандського 

формату вже давно взаємодіють із Польщею у рамках 

Веймарського трикутника, консультації у рамках якого 

провадяться з 1991 р., де під час зустрічей обговорюються й 

питання, пов’язані з безпекою. Ідея цієї співпраці виникла на 

зустрічі міністрів закордонних справ К. Скубішевського, Р. Дюма  

і Г.-Д. Геншера в 1991 р. у Веймарі.  

До французько-німецького співробітництва органічно 

долучився новий актор – Польща. Прикметно, що декларативне 

політичне співробітництво призвело до реальних зрушень 

у практичній площині: було розпочато практичну військову 

співпрацю за сприяння міністрів оборони. 

Отже, незважаючи майже на тридцятирічну діяльність 

Веймарського трикутника, цей формат не було застосовано 

замість нормандського.  

Хоча, французькі закиди полякам стосовно їхнього тяжіння 

до НАТО є досить показовими. Одначе пронатовська політика 

Варшави не є чимось несподіваним, позаяк об’єктивно найбільш 

активним та дійовим інститутом європейської безпеки на 

сучасному етапі є НАТО, до того ж, серед інших структур 

європейської безпеки Північноатлантичний альянс вирізняється 

своєю значною військовою та фінансовою могутністю. 

Французько-німецьке співробітництво постійно 

характеризується як важливий чинник функціонування ЄС та 

сприймається як дещо належне. Втім, якщо польсько-українське 

стратегічне партнерство є реальним, а не лише декларативним, то 

цілком логічно, що Україна має очікувати більшої підтримки від 

Польщі, ніж від інших сусідів. Отже, так само як французько-

німецька співпраця є загальноприйнятою реалією  

у і двосторонньому партнерстві, і у функціонуванні на рівні ЄС, 
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так і польсько-українське співробітництво може стати звичайним 

фактом європейської політики, якщо обидві країни впораються 

належно позиціонувати своє партнерство за умов, коли одна з них 

є членом ЄС та НАТО, а інша – ні, та подолають протиріччя, 

пов’язані з історичним минулим. Хоча наразі ця парадигма  

не знайшла свого практичного втілення у залученні Польщі разом 

з Францією та Німеччиною у перемовини з урегулювання 

російсько-українського конфлікту.  

Таким чином, для Польщі Україна є зоною особливих 

інтересів. Офіційна Варшава прагне відігравати значну роль  

у врегулюванні російсько-українського конфлікту, тому що 

провал України означатиме для Польщі погіршення власної 

безпекової ситуації. Наразі польський кордон з Україною є 

кордоном ЄС та НАТО, тому оптимальним для Польщі було б 

пересунення кордонів цих організацій у майбутньому на Схід 

України, тому Польща наполегливо обстоює євроінтеграційні та 

євроатлантичні амбіції України. У польських політиків є 

розуміння, що перетворення на заморожений конфлікт на Донбасі 

означатиме наявність постійної вибухонебезпечної ситуації.  

Втім, найпотужніші держави ЄС: Німеччина та Франція є проти 

залучення Польщі у нормандський формат, попри спільну 

діяльність у Веймарському трикутнику.  

Показово, що реалізація польської політики щодо російсько-

українського конфлікту залежить від стратегій основних гравців 

європейського стратегічного простору. Польська політика 

сприймається як проамериканська французькими та німецькими 

можновладцями, тому офіційний Париж та Бонн уникають 

залучення Польщі до перемовин щодо ситуації на Донбасі. Утім, 

самостійно Польща не є здатною впливати на врегулювання 

російсько-українського конфлікту, Варшава має діяти спільно з 

найпотужнішими гравцями. Таким чином, загальне сприйняття 

польської зовнішньої політики визначатиме стратегію провідних 

країн стосовно залучення Польщі до перемовин з питань 

російсько-українського конфлікту.  



УКРАЇНА І СВІТ:                                                                                         

теоретичні та практичні аспекти діяльності                                         

у сфері міжнародних відносин, 2021 

 

86 

Польща не прагне брати участь у військовому захисті 

державних кордонів України.  

За умов активізації участі США у врегулюванні російсько-

українського конфлікту могла б посилитися й роль Польщі.  

У будь-якому випадку для України підтримання добросусідських 

взаємин з Польщею є важливим. Тому чіткі сигнали офіційній 

Варшаві з боку офіційного Києва з приводу зацікавленості у 

практичному втіленні польсько-українського стратегічного 

партнерства були б важливими та далекоглядними.  
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ОСОБЛИВОСТІ МЕРИТОКРАТІЇ  

В СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ 

 

Динаміка розвитку міжнародних відносин у ХХІ ст. тісно 

переплетена не лише зі всеосяжною демократизацією процесів на 

рівні окремих держав і регіонів, але й характеризується системним 

супротивом щодо поширення глобалізації, єдиних універсальних  

і міжнародних правил поведінки міжнародних суб’єктів, 

поглибленням протистоянь щодо насаджування західних 

стандартів в усіх сферах життя громадян і соціальних груп. 

Одним із найбільш яскравих альтернативних механізмів 

несилової конкуренції політичних систем і державних режимів 

став прорив ідей та наукових дискусій щодо посилення ролі  

й ефективності меритократії. Вона, як і демократія, у повному 

обсязі й змістовому наповненні не впроваджена в жодній країні, 

але яскраві прояви отримала в тих країнах, які характеризуються 

як прогресивні, інноваційні, технократичні – Китай, Сингапур, 

Південна Корея, Тайвань, Японія і т. ін. Відповідно, варто 

здійснити аналіз базового розуміння явища меритократії та її 

проявів у державотворенні. 

Поняття «меритократія» є певним симбіозом культурно-

цивілізаційних підходів: від лат. «meritus» – достойний, гідний та 

давньогрецького«κράτος» – влада, правління [2, с. 33]. Тобто така 

система, де загальну систему політичної еліти та керівництва 

держави складають найбільш талановиті, гідні, з високим 

інтелектуальним і моральним рівнем. 
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Головні особливості: 

1. Рівність можливостей. Від народження кожен громадянин 

має отримувати однакові умови для розвитку, що дозволить 

виявляти талановитих дітей та спрямовувати їх уміння в тому 

напрямку, де вони зможуть себе найкраще реалізувати й отримати 

максимально можливу винагороду, тобто визнання й достаток.  

2. Оцінка за здібностями та досягненнями. Це стосується 

можливості розвиватися й мати доступ до найвигідніших умов. 

Якщо громадянин постійно розвивається, удосконалює свої 

компетенції та вміння, він отримує більше благ та стає частиною 

відповідної еліти. 

3. Нужденним за потребами. Ті категорії населення, які в 

міру певних обставин позбавлені можливості самореалізації 

й доступу до наявних можливостей, мають бути в повній мірі 

забезпечені суспільством усіма базовими (часто більше) 

потребами. 

Відповідно, це загальна система т. зв. принципів 

меритократії швидше обґрунтовує морально-етичні підходи  

у формуванні національних держав і функціональний підхід 

(запропонований Г. Моска) формування політичної еліти.  

О. В. Охотникова зазначає, що меритократичний принцип  

у відборі управлінських кадрів виявляється у ранній селекції 

талановитих осіб, які мають управлінські здібності, харизму, 

високий рівень інтелекту, комунікаційні здібності, а також є 

чесними, відповідальними, неупередженими з власним 

особистісним стрижнем [2, c. 33]. Їх можна назвати «урядом 

технократів безстроково», що має як переваги, так і недоліки.  

Велика кількість американських (З. Бжезинський, Д. Белл, 

Ф. Фукуяма) та європейських учених доводять необхідність 

впровадження цього підходу навіть у класичних демократіях, 

однак мають кілька заперечень. 

Ф. Фукуяма у своєму дослідженні «Довіра» [3] захоплюється 

японською системою управління, яка змогла поєднати елементи 

демократії, але й зберегти вплив імперського, аристократичного та 

традиційного підходів у висуненні осіб на ключові посади  
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в державі. Тобто, це поєднанні електоральної демократії 

(прямі чесні та відкриті вибори) і відбір до лав політичної еліти  

не лише за знаннями, але й належністю до певних груп, рівня  

і якості освіти, моральними принципами, думкою громадськості 

тощо.  

Д. Белл у своїй праці «Китайська модель. Політична 

меритократія та межі демократії» пише про три ключові загрози, 

що були виявлені саме в китайській інтерпретації 

меритократичного підходу: 

1) правителі, обрані відповідно до своїх визначних 

здібностей, схильні зловживати владою; 

2) політична ієрархія може бути заморожена й підривати 

соціальну мобільність; 

3) важко легітимізувати систему для тих, хто перебуває поза 

владною структурою [1, с. 16].  

Відповідно, на думку автора, впровадження меритократії  

в Китаї стало поєднанням конфуціанства з комунізмом, 

«демократії знизу, експерементування посередині й меритократії 

нагорі», планової економіки за контролем за діяльністю 

державних концернів і ринкових правил для іноземних інвесторів, 

порушенням прав і свобод громадян із всеосяжним визнанням 

домінування міжнародного права.  

Отже, дискусії щодо впровадження меритократичного 

підходу набирають обертів. Цьому сприяють кілька факторів: 

поширення інформації, глобалізація та помірна демократизація, 

стагнація плюралістичного підходу в країнах консервативних 

поглядів й пошуку альтернатив, системні кризи глобального 

зразка та посилення ролі та місця в політичних системах 

популістів та політиків правого спрямування. 

Ще одним важливим міжнародним висновком є прагнення 

еліт до масштабнішого та тривалішого перебування при владі,  

що за меритократії носить майже безстроковий характер й нібито 

забезпечує стабільність і послідовність курсу розвитку держави,  

у той час як в демократичних режимах часті вибори призводять до 
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короткострокових, зазвичай орієнтованих на підтримання 

рейтингу рішень, а також відсутності політичної й інших типів 

відповідальності.  

Детальне дослідження явища меритократії як системи 

формування політичної еліти різних рівнів для управління 

державою доводить необхідність враховувати найкращі механізми 

відбору фахівців, критерії та стандарти оцінки кандидатів на 

чергових виборах відповідно до їх талантів, інтелектуального 

рівня, чеснот, статусу в соціальній групі, здатності до постійного 

вдосконалення тощо. Це підґрунтя подолання негативних 

елементів, що впливають на низьку якість політичного управління, 

пов’язаних із місцем осілості, корумпованості працевлаштування, 

аристократичним підходом у формуванні еліти, що ґрунтується на 

багаторічних зв’язках, спадкоємності, поділу суспільства на класи. 

Таке суспільство будуть залишати перспективні та талановиті 

громадяни.   

Отже, головне завдання політичної еліти – формувати для 

наступних поколінь конкурентний простір для дій та реалізації, 

виробити зрозумілі та сталі правила кар’єрного зростання для 

найбільш гідних і талановитих, забезпечити умови динамічних 

змін та зростання, орієнтуючись на світову політичну систему та 

максимального дотримання й просування національних інтересів. 
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КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ ЛЕМКІВСЬКОЇ ДІАСПОРИ 
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Українська еміграція була чи не найбільш давньою з теренів 

Східної Європи. Як відомо, причинами цього були вкрай 

неприхильні політичні, соціальні та економічні обставини, 

що змушували українського селянина залишати рідну землю  

в пошуках кращої долі. Особливо інтенсивними такі емігрантські 

настрої були в середовищі найбільш західної етнографічної групи 

українців – лемків (русинів). Адже до названих вище обставин 

додавалися складні умови господарювання на кам’янистих 

гірських ґрунтах із суворим кліматом. Тож саме лемки першими 

відкривали далекі країни, закладаючи традиції української 

еміграції в Новому та Старому Світах. При цьому найбільше їм 

припали до душі умови праці на північноамериканському 

континенті, де були сформовані давні емігрантські осередки  

в США ще на зламі ХІХ–ХХ ст. Доволі швидко адаптувавшись до 

нових умов життя та праці, а також успішно інтегрувавшись  

у мультикультурне американське суспільство, лемки розгорнули 

масштабну культурну працю, покликану презентувати та 

популяризувати українство в західному світі. Особливо 

інтенсивною така праця була у міжвоєнний час. Ми розглянемо її 

провідні форми, спираючись на повідомлення найбільш 

популярних у той час русинських газет «Наш лемко» (1934–1939)  

і «Лемко» (1934–1939). 

Інституційними майданчиками, на яких акумулювалися 

ініціативи з культурного представництва лемків у США,  
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були закордонні філіали популярних на батьківщині організацій. 

При цьому впадає у вічі певне ідеологічне розшарування  

у середовищі лемківської діаспори. Так, русофільськи орієнтовані 

русини найчастіше громадилися у москвофільських інституціях 

«Руський клуб» і Товариство ім. Качковського [2, с. 1–2]. 

Натомість, ті лемки, котрі обрали проукраїнську світоглядну 

орієнтацію, повсюди закладали осередки найбільш заслуженого 

для української культури товариства «Просвіта» [9, с. 7]. 

Поряд із цими традиційними осередками культурної 

дипломатії, у міжвоєнний час постали питомо емігрантські 

інституції, в яких співпрацювали представники всіх ідейних течій 

лемківської громади у діаспорі. У цьому плані вагомою подією в 

житті закордонних русинів стало проведення влітку 1935 р.  

у Нью-Йорку Першого з‘їзду лемків. Одним із найбільш вагомих 

його рішень стало створення «Організації оборони Лемківщини», 

котра й по сьогодні є найбільш авторитетною лемківською 

інституцією. Прикметно, що одним із пріоритетних своїх завдань 

засновники організації визначили саме популяризацію скарбів 

лемківської духовної та матеріальної культури в 

багатокультурному американському світі [4, с. 5]. З цією метою 

було засновано перший лемківський часопис за океаном – журнал 

«Лемківський дзвін» [3, с. 6]. Відзначимо, що подібні завдання в 

сфері культурної дипломатії було поставлено під час роботи 

іншого авторитетного лемківського форуму – Першого 

Лемківського конгресу в Америці, що відбувся влітку наступного 

1936 р. [5, с. 2] 

Згадані інституції розробили різноплановий інструментарій 

культурної дипломатії, котрий від року до року удосконалювали. 

Так, на перших порах лемки влаштовували традиційні для 

українців вечорниці з нагоди новорічних, різдвяних  

і національних свят. Під час таких заходів гостей частували 

українськими та регіональними лемківськими стравами та 

напоями. Також на таких святах влаштовувалися виступи хорових 

і танцювальних колективів, котрі знайомили гостей  
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з різноманіттям лемківської та загальноукраїнської духовної 

культури. 

Ще одним традиційним культурним проєктом, створеним  

у рамках лемківської культурної дипломатії, стала участь русинів 

у закладанні та комплектуванні Українського музею в 

американському м. Стемфорд. Музей постав в 1936 р. та на 

тривалий став найбільш помітною українською інституцією,  

що виконувала функції культурного представництва нашого 

народу на американському континенті [8, с. 8]. У музеї була 

сформована потужна лемківська колекція, котра складалася  

з численних експонатів, привезених багатьма переселенцями  

з рідного краю і подарованими для їх експонування у музеї. Деякі 

з цих експонатів є унікатами і на сьогодні збереглися лише  

у фондах музею. 

Втім, західний модерний світ з його технологічними 

винаходами приніс чимало нового до традиційних форм 

культурної дипломатії. Так, американський кореспондент 

«Нашого лемка» із захопленням писав про неабияку популярність 

як серед українців, так й інших емігрантів-слов’ян – нових на той 

час радіопередач «Голосу України», що транслювалися  

з Нью-Йорку. Дописувач газети підкреслював той факт,  

що в радіотрансляціях лемківська культурна проблематика 

напрочуд органічно впліталася до всеукраїнських сюжетів [1, с. 1]. 

Іншою технологічною новинкою тогочасного західного 

світу, опанованою лемками в своїх практиках культурної 

дипломатії, стало використання автомобілів. Лемки чи  

не першими серед українців стали організовувати автопробіги  

з популяризаторською метою. Для цього формувалася автоколона 

з кількох автомобілів, прикрашених національними прапорами та 

лемківською символікою, котра неспішно проїздила вулицями 

американських міст, привертаючи шанобливу увагу оточуючих. 

Опис одного з таких автомобільних пробігів наводить у своєму 

дописі кореспондент «Нашого лемка». За його свідченням,  

ця подія відбулася з метою звернути увагу громади на потребу 
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збирання коштів для закладання Української вищої школи  

в Стемфорді. Захід виявився винятково успішним, а русинам, 

відзначив дописувач «Нашого лемка», вдалося «продемонструвати 

величаво українське ім‘я» [7, с. 2]. 

Про чималу матеріальну респектабельність американських 

лемків промовисто говорить факт фінансування ними побудови 

двох літаків – «Україна» і «Львів». Ці літаки з метою 

популяризації українства в західному світі декілька десятиліть 

приймали участь в численних загально американських авіаційних 

шоу. Що цікаво, лемки підкреслювали, що ці літаки стануть 

первістками авіації відродженої незалежної України [6, с. 6]. 

Така різноплановість запропонованих лемками форм та 

методів культурної дипломатії мала наслідком помітну 

зацікавленість їхньою культурною самобутністю з боку інших 

представників американського суспільства. Про це також багато 

писали «Наш лемко» та «Лемко». З помітною гордістю дописувачі 

цих газет вказували, що подиву гідна культурно-громадська 

активність лемків в осередках їх компактного проживання на 

американському континенті в короткому часі викликала 

шанобливе ставлення до них з боку представників американських 

політичних кіл. Це проявлялося в тому, що вони все охочіше 

брали участь у різнопланових культурно-просвітницьких заходах 

лемків, підносячи їхню креативність і високий рівень національної 

свідомості. 

Наведений матеріал переконливо засвідчує різноплановість 

використовуваних лемками-емігрантами форм та методів 

культурної дипломатії з поширення інформації про етнічне 

різноманіття українства та культурну своєрідність його 

лемківського відгалуження. Ця натхненна праця, що провадилася 

в дусі всеукраїнського ідейного соборництва, стала вагомою 

складовою культурного подвигу цілого закордонного українства  

у ХХ ст. Особливо важливою вона була для самих лемків, 

оскільки врятувала їх від розчинення в мультикультурному 

глобалізованому повоєнному світі, адже Лемківщина була віддана 
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на поталу тоталітарним режимам, що вигнали з батьківських осель 

корінне населення. 

Перспективним продовженням теми нашого дослідження 

вважаємо потребу цілісного аналізу форм і методів культурної 

дипломатії українців-емігрантів у міжвоєнний час. 
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Римська армія була одним з тих важливих чинників,  

який особливо вплинув на зовнішню політику Римської імперії,  

і не тільки у військовому аспекті. Тут можна говорити не лише 

про її роль у якості військової потуги, елементу стримування – 

якщо це лімес, а й у більш глобально – як чинника романізації, 

носія та популяризатора елементів римської культури та 

латинської мови не тільки на периферії Імперії, а й навіть на 

території Барбарикуму.  

Прикладом вдалого ведення зовнішньої політики  

(лат. Externagentes (Tac. Ann. 3.52, 6.32, 11.24, 15.18; Tac. Hist. 

5.10), тобто дослівно ‒ «зовнішні справи» – стосунки з народами, 

які мешкали за межами Римської держави – extrafines Imperii 

Romani – М. О.) на північно-східних рубежах Римської 

імперії,можна назвати використання і залучення збройних сил 

залежних від римлян міст, царств і народів (Тіра, Ольвія, 

Херсонес, Боспорське царство, язиги і роксолани) [6, с. 9]. 

Це дозволяло Риму економити власні сили та використовувати їх 

на більш важливих та відповідальних напрямках. Імператори не 

розпилювали війська по всьому периметру імперських кордонів,  

а концентрували їх в стратегічних пунктах. У випадку небезпеки, 

потрібну кількість легіонів та допоміжних підрозділів (auxilia) 

оперативно передислоковували на небезпечну ділянку кордону. 

Таким чином, землі Північно-Східного Причорномор’я стали 

частиною території Імперії, але зберегли в певній мірі статус-кво, 

хоча й формально. Римляни не вкладали надто великих коштів  

і сил в укріплення підходів до дунайських рубежів, які залишалися 
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основною лінією оборони кордонів Імперії. Зате вони заохочували 

будівництво, та й самі зводили фортеці та укріплені поселення. 

Так, у І–ІІ ст. поблизу Ольвії з’являються каструми та кастелли –

Дідова Хата ІІІ, Кам’янка V, Дар’ївка, Козирське городище,  

а у Боспорі – фортеця Ілурат, збудована за римським зразком  

[4, c. 59–62]. Римські військові інженери будували укріплення 

Тіри, Ольвії та Херсонесу. До нас дійшло ім’я одного з таких 

інженерів-архітекторів – Аврелія Антоніна, який у Танаїсі,  

у II ст. н. е. керував реставраційними роботами з відновлення башт 

міських укріплень цього форпосту античного світу. 

На нашу думку, посилення обороноздатності міст-держав 

Північного Причорномор’я у перших століттях нашої ери за 

безпосередньої участі Риму відбулося у контексті стратегії т. зв. 

«превентивного захисту» Pax Romana. Вона полягала в 

поступовому підпорядкуванні територій, які раніше знаходилися 

під дипломатичним впливом чи контролем режиму прямого 

управління. Римські вояки починають будувати на варварських 

землях дороги, розміщують там аванпости та сторожові вежі  

[4, c. 58; 7, с. 12]. Це свідчить про важливість цього регіону  

в системі зовнішньополітичних зв’язків Риму І–ІІ ст. та слідування 

місцевої влади у фарватері римської стратегії на Північному Сході 

[4, c. 55]. Ми спростовуємо тезу про окупаційний характер 

присутності римських військових у регіоні, доводячи,  

що ті перебували там в якості запрошених контингентів для 

захисту від варварської загрози [2, c. 117]. 

Виняток становив лише Боспор, який попри власне 

незалежне адміністративне, правове управління, оподаткування, 

частково незалежну військовута політичну сфери, не був 

самостійним у своїй зовнішній політиці. Це було зумовлено не так 

слабкістю боспоритів під час конфліктів з Римом, як необхідністю 

для них мати могутнього союзника у протистоянні з варварським 

світом Барбарикуму [5, c. 74]. У др. пол. І ст. різко зростає 

стратегічна роль Боспорської держави як римського форпосту  

в оточенні «варварського моря» [5, c. 82]. Це пов’язано зі 
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зростаючою роллю східного вектору зовнішньої політики династії 

Флавіїв. Уже в ІІ ст. взаємовідносини з Боспором розглядаються у 

тісному зв’язку з римською політикою по відношенню до союзних 

царств Сходу, а Тіри, Ольвії і Херсонесу – з урахуванням 

практики відносин, яка складалася з «вільними» і автономними 

провінційними громадянськими общинами, а також політикою,  

що проводилася римською владою на території Дунайських 

провінцій. Для Риму, Боспорська держава з її греко-варварським 

населенням та еллінізованою фракійсько-сарматською елітою 

було буфером в силу її периферійності. І ця периферійність 

зумовлювала особливий статус Боспору серед багатьох інших 

залежних від Риму царств, які з часом ставали складовими 

римських провінцій. Географічне розташування змушувало 

римлян обмежувати свою владу над цим краєм, що однак,  

не заважало їм контролювати ситуацію на Боспорі вмілою 

дипломатичною грою. Позбуватися такого протекторату для 

боспоритів було б не надто розумним рішенням в силу тодішньої 

ситуації в даному регіоні. Зовнішня політика боспорських царів 

була зорієнтована на Римську імперію. У свою чергу,  

Рим сподівався на лояльність Тіберіїв-Юліїв Савроматів, 

вбачаючи в представниках цієї династії та їхній державі запоруку 

для Pax Romana від кочовиків Степу [5, c. 86]. 

Усі ці військово-стратегічні заходи здійснювалися в руслі 

глобальної римської політики, у якій після смерті Траяна 

прослідковується тенденція переходу до стратегічної оборони, 

власне, кордонів держави та підступів до них. Наприклад, 

контроль над Таврикою дозволяв Риму без труднощів впливати на 

політичні процеси в Боспорському царстві та на Кавказі,  

що робило півострів особливо цінним з політичної і стратегічної 

точок зору. Важіль впливу, яким було військо для Римської імперії 

в цьому регіоні, гарантувало стабільність і рівновагу  

у взаємовідносинах трьох етнокультурних сил – пізніх скіфів, 

таврів та греків, забезпечувало бажану для римлян політику по 

відношенню допівнічно-чорноморських держав [2, c. 121]. Також 

у Тавриці римська армія була не лише важливою стримуючою 
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силою у протистоянні з варварським світом, а й виступала однією 

з найважливіших чинників процесу романізації грецьких полісів 

півострова. Так, дослідниця Анастасія Баукова виділяє велику 

кількість її складових: духовні практики (поширення нових 

релігійних культів, притаманних північно-східним та 

малоазійським провінціям); нові види розваг (перебудова 

у Херсонесі театру для гладіаторських боїв та venatio); торгівля 

(саме у той період, коли на півострові найчисельніше знаходились 

римські війська – у І–ІІ ст. н. е.); масове застосування у побуті 

досягнень римської техніки та виробництва (кераміка, скляні 

вироби тощо); архітектура (терми та фортифікаційні споруди)  

[1, c. 92–99]. Стосовно побутових речей, то завдяки знахідкам 

археологів ми можемо скласти детальну мапу поширення 

римських впливів і вона не обмежується лише частиною 

приморської смуги південного Криму. Римські речі знаходять як в 

Північному Причорномор’ї, так і на території практично усієї 

сучасної України [1, c. 94–95; 7, с. 12]. Археологічні знахідки 

останніх десятиліть дозволяють по-новому інтерпретувати 

зовнішньополітичнуактивність Риму у І–ІІ ст. н. е. у Північному 

Понті. Завдяки їм, тепер можна чіткіше простежити причини й 

напрями військової колонізації римлян на терени, які вважалися 

територією Barbaricum [4, c. 57]. 

Говорячи про зовнішню політику Риму, важко оминути 

питання глобалізації, навіть здавалося б, такого давнього 

історичного періоду. Ми можемо з впевненістю стверджувати, 

щона відміну від сучасної глобалізації з її переважаючою 

економічно-технічною складовою, антична протоглобалізація була 

явищем політично-військовим, пов’язаним з творенням світової 

імперії. Завдячуючи Юлію Цезарю та Октавіану Августу, які були 

творцями політики глобалізму свого часу, Рим перетворився  

на світову столицю. Почала створюватись нова історична, 

політична, культурна і наднаціональна єдність. Римський досвід у 

плані світової глобалізації був надзвичайно продуктивним, 

оскільки римська середземноморська держава стала основою для 
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розвитку європейських держав. Особливу роль у набутті цього 

досвіду відіграв воїнський етос – обов’язкова складова 

давньоримського суспільства [3, c. 46]. На нашу думку, не зовсім 

вірним буде тлумачення тези про те, що давньоримське військо 

періоду принципату було абсолютно замкнутим, ізольованим 

середовищем. Армія аж ніяк не перебувала поза часом та 

простором, а навпаки ‒ жила в симбіозі з Імперією. Багато ниток 

зв’язували їх між собою – і не тільки у політичній сфері. Їхня 

присутність позитивно впливала не тільки на життя деяких 

провінцій, а й створювала зону розвою культури, економіки, 

добробуту, яка оперізувала всю Римську державу й виходила 

далеко за її межі, була запорукою стабільності та елементом 

стримування у зовнішній політиці Риму [3, c. 45–46]. 
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Українська двостороння дипломатія новітньої доби 

розпочинається саме з її відносин з Угорщиною [7]. Зараз це має 

особливе значення ще й тому, бо цього року відзначається  

30-річчя встановлення офіційних угорсько-українських відносин. 

На шляху розбудови безпосередніх білатеральних зв’язків між 

                                                
1Проєкт дослідження відбувся в рамках та за підтримки Visegrad Scholarship 

Вишеградського Фонду, 2020–2021 року. 
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Угорською Республікою й тоді ще Українською Радянською 

Соціалістичною Республікою, однак, було чимало перешкод.  

Вочевидь, найбільш гостро на цьому терені у вічі кидався 

юридично-правовий фактор, відповідно чого УРСР як союзна 

республіка Радянського Союзу визнавалася незалежною тільки на 

папері. Незважаючи на те, що Україна номінально мала власний 

уряд, Міністерство закордонних справ, і навіть власне 

представництво ООН, насправді Київ не мав впливу на те, що 

відбувається всередині країни [10, с. 162]. Подібний стан речей 

радше свідчив на користь існування відповідних атрибутів 

«соціалістичної державності», ніж про незалежність. Суверенітет 

України на той час перебував тільки у стані формування 

[2, с. 103]. 

Правові та дипломатичні труднощі у побудові відносин між 

двома сусідніми країнами найбільш гостро відчувалися взимку-

навесні 1991 року. Саме в цей час була найактивніша робота  

з підготовки дев’яти (!) офіційних, a з багатьох точок зору – 

безпрецедентних документів, підписаних під час будапештського 

візиту української делегації, очолюваної Л. М. Кравчуком 

30 травня – 1 червня 1991 р. [13, с. 34]. Стосовно цього процесу 

керівництво СРСР в Будапешті в особі свого посла І. Абоїмова 

не раз навідувало угорський уряд, щоб вказати на червоні лінії 

допустимого. 

Серед угод, укладених сторонами тієї весни, найбільше 

головоломок завдала розробка, а згодом обмін підписами зокрема 

Консульської конвенції [5] та Декларації про основи відносин між 

УРСР та Угорською Республікою [1]. Їх підписання випереджали 

особливо важкі в дипломатичному сенсі перемовини. Причиною 

ускладнень на правовому рівні було наступне: незважаючи на те, 

що відповідно до ст. 74 та ст. 108. Конституції УРСР 1978 р. [4] 

союзна республіка мала теоретичне право на самостійне ведення 

зовнішньої політики, однак не таємниця, що на практиці це її 

право зводилося до нуля.  

Насправді Українська РСР таких атрибутів незалежної 

держави, як міжнародновизнаний державний кордон, 
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громадянство, дипломатичні представництва, власна армія, власна 

валюта тощо – не мала [8, с. 233]. Уже зі статей брежнєвської 

конституції 1977 р. стає очевидною фікція того, що бодай котра із 

п’ятнадцяти союзних республік – отже й Українська РСР – мала б 

реальне право на самовизначення. Для прикладу досить уважніше 

розглянути ст. 81 Розділу 9 Конституції СРСР [3], згідно якої 

суверенітет союзних республік захищається не ними самими, 

а Радянським Союзом. Зміст ст. 76 цієї ж Конституції також 

надзвичайно показовий, оскільки в ній зазначено, що союзна 

республіка має маневрений простір лише за межами ст. 73 

Основного закону 1977 р. На практиці це зводилося до того,  

що на визначення державного кордону і затвердження змін щодо 

нього (п. 2), на встановлення основ законодавства республіки 

(п. 4), розробку і затвердження держбюджету, а також 

встановлення податків і доходів, на визначення політики в галузі 

цін і заробітної плати (п. 6), на захист суверенітету і вирішення 

питання миру і війни (п. 8), на гарантування держбезпеки (п. 9)  

чи на представництво у міжнародних відносинах, на укладення 

зв’язків з іноземними державами та міжнародними організаціями 

(п. 10) – у тому числі з питань зовнішньоекономічної діяльності – 

УРСР не мала права [3]. 

У Конституції СРСР й, відповідно, і в Конституції УРСР 

визначалисяхарактер та зміст радянської політичної системи. 

Конституція останньої загалом копіювала Основний Закон Союзу. 

Вищий орган представницької влади України не міг бути 

суб’єктом формування політики, а уряд республіки – не міг 

забезпечувати реалізацію національної внутрішньої й зовнішньої 

політики, обстоювати національні інтереси свого народу  

[6, с. 3–4]. 

На фоні цього було вельми важко розбудовувати двосторонні 

дипломатичні відносини, тим більше, що робитице доводилося  

під пильним наглядом Москви. Шанс і надію на успіх давало 

тільки те, що дедалі очевидніше проявлялося: Радянський Союз  
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не у змозі «перебудовою» подолати ту системну кризу, у котрій 

опинився, тому процес його розпаду був очевидним.  

Це усвідомлювала як угорська, так і українська сторона,  

і відповідно до цього з дипломатичного боку дуже виважено  

й обережно, долаючи низку перешкод, рухалися в напрямку 

взаємного порозуміння. Більше того, в якійсь мірі на такі – 

звичайно ж, вимушені – «поступки» йшов і сам Горбачов. Про це 

свідчать результати перемовин М. Горбачова з Й. Анталлом, корті 

мали місце 21 листопала 1990 р. в Парижі [12, с. 165–167]. 

В цілому ж, як те слушно зауважує Ґ. Касьянов, владні кола Росії, 

що на словах визнавали самостійність України та її право на 

самовизначення, по суті подібні претензії сприймали як «трагічне 

непорозуміння». Свої відносини з Україною вони ніколи  

не сприймали як питання зовнішньої політики [2, с. 105]. 

З української сторони важливим кроком на шляху розбудови 

двосторонніх відносин було прийняття 16 липня 1990 р. 

Декларації про державний суверенітет. Цей хід в дії засвідчував: 

надалі Україна бажала на практиці жити тимиправами,  

які до цього існували тільки формально. Після оприлюднення і 

введення вдію Декларації, 27 липня 1990 р. перший міністр МЗС 

України АнатолійЗленко представив зовнішньополітичну 

програму українського уряду й на засіданні ВР України.  

Він оголосив про незалежну політику щодо Заходу,  

з найактуальнішим завданням встановлення «постійних, дружніх 

відносин» із сусідніми державами, кінцевою метою чого назвав 

створення дипломатичних представництв у кожній країні. 

Останньому передувало налагодження постійної співпраці  

між різними міністерствами закордонних справ, обмін 

делегаціями та «запуск механізму переговорів» [18]. 

При зустрічі в серпні 1990 р. А. Зленка з Державним 

секретарем МЗС Угорської Республіки з політичних питань 

Тамашем Катона, український дипломат відзначив: «Серед партій 

в парламенті існує консенсус щодо того, що Україна повинна 

бути реальним суб’єктом міжнародного права та відігравати 

важливу роль у Спільноті Націй» [14; 17]. 
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Зі свого боку, угорська сторона також робила кроки назустріч 

Україні, й зокрема угорцям Закарпаття, бо усвідомлювала  

їх доцільність і необхідність. Уряд Йожефа Анталла, що утворився 

у травні 1990 р., ставив безпрецедентні цілі на шляху 

встановлення двосторонніх зв’язків зі своїми сусідами, зокрема  

з Києвом. Беручи до уваги угорські зовнішньополітичні 

концепції – перш за все щодо репрезентованої новоствореним 

урядом послідовної національної політики й задовго після 

завершення процесу розпаду біполярної системи світоустрою, – 

Ґейза Єсенскі не безпідставнозауважив: «Це була б непростима 

помилка, якби Угорщина пропустила можливість […] побудувати 

довірчі відносини [з Україною] […]» [11, с. 51]. 

Однак, з однієї сторони зважаючи на історичну пам’ять 

1848/49-го та 1956-го рр., а з іншого боку глибоко усвідомлюючи 

ризик того, що радянські війська ще все перебувають на території 

країни, угорський уряд робив ці кроки узгоджено з радянським 

посольством. Наприклад, перша зустріч міністрів МЗС А. Зленка 

та Ґ. Єсенскі в серпні 1990  р. могла відбутися лише за присутності 

радянського посла І. Абоїмова [16]. 

Стратегічно важливі кроки, що були передбачені на шляху 

розвитку двосторонніх угорсько-українських відносин, можна 

було досягти тільки дуже виваженими, витонченими 

дипломатичними маневрами щодо Москви. Перший московський 

повірений Йожеф Бірнбауер в своєму звіті до Ґ. Єсенскі 

наступним чином оцінював відносини Угорщини з Союзом:  

«В якому б напрямку не відбулися зрушення в Радянському Союзі в 

боротьбі за владу, вважаю, що не можна змінювати вже 

запрограмованих угорських дипломатичних пріоритетів. 

Радянський Союз [Росію – П. Р.] […], чи то старий, чи той, 

що оновлюється сьогодні, чи яким би він небув завтра, чи будь-

коли в майбутньому, можна споглядати й оцінювати тільки з 

історичної перспективи, і відповідно до цього розвивати наші з 

ним відносини. […]. Помилково вважати, що [він] тепер 

«відпустив» своїх союзників, в тому числі й Угорщину. Насправді, 
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він їх не міг утримати» [15, с. 8]. Це добре усвідомлював  

і керівник угорського уряду [9, с. 61], щочітко простежувалося  

у провадженні угорської зовніщньої політики поєднанням 

стратегічних кроків задля виходу з-під впливу Москви  

і встановлення двосторонніх відносин без посередництва 

останньої, але одночасно не порушуючи жодних існуючих на той 

час правил. 
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КРИЗА СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ  

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 
 

Сучасна міжнародна система, як і кожна реально існуюча 

глобальна структура, постає унікальною в своїй історичній 

неповторності та вельми традиційною з точки зору загальних 

принципів і закономірностей функціонування. Якщо попередні 

міжнародні системи (Вестфальська, Віденська, Версальсько-

Вашингтонська та Ялтинсько-Потсдамська) утворювались і 

руйнувались в результаті великих спустошливих війн [6; 3],  

то міжнародний порядок першої чверті ХХІ ст. став логічним 

продовженням протистояння двох наддержав, яке лише умовно 

можна назвати війною («холодною війною»). Сформована після 

Другої світової війни біполярна система поступово 

еволюціонувала від «жорсткої біполярності» др. пол. 40–50-х рр. 

ХХ ст. до «м’якої біполярності» 70–80-х рр., аж поки 

не припинила існування в 1991 р. внаслідок самоліквідації СРСР. 

Фактично, після того як зникло «тяжіння» одного з силових 

полюсів, вся міжнародна система остаточно дестабілізувалася, 

тобто відбулася глибока, але хаотична реструктуризація світової 

політики. Спроба США використати «момент однополярності» 

та встановити власну гегемонію [4] лише продемонстрували 

обмеженість їх можливостей [5], зайвий раз підтвердивши 

справедливість думки К. Уолтса, що однополярність неминуче 
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призводить до анархії, адже жодна наддержава неспроможна 

контролювати глобальне гетерогенне міжнародне середовище  

[7, с. 887]. 

Нині очевидно, що сформована в постбіполярний період 

міжнародна система вступає у фазу нестабільності, внаслідок чого 

різко зростають суспільно-політичні та соціально-економічні 

безпекові ризики. Основною ознакою сучасної міжнародної 

політики виступає швидке зростання напруженості у відносинах 

між провідними державами світу, яке супроводжується 

активізацією гонки озброєнь, регіональними конфліктами та 

«гібридними» війнами. 

Криза сучасної системи міжнародної безпеки має 

комплексний і довгостроковий характер, пов’язаний як зі змінами 

світового балансу сил, так і з внутрішньою трансформацією 

ключових її елементів. 

Загострення суспільної конфронтації і політичного 

протистояння в Сполучених Штатах Америки, вихід Великої 

Британії з ЄС та зупинка європейської інтеграції, занепад 

традиційних системних політичних сил «старого світу» і виборчі 

тріумфи радикалів та популістів засвідчують масштабну 

внутрішню кризу держав євроатлантичної спільноти, причому 

ослаблення Заходу відбувається на тлі стрімкого економічного 

піднесення країн Азії та кристалізації одноосібної влади лідерів 

Китаю, Росії та Туреччини. Масові заворушення і громадянські 

війни в країнах Африки та на Близькому Сході, зростання 

напруженості у відносинах між США та Росією, Китаєм та 

Японією, Ізраїлем та Іраном, перманентне балансування на межі 

війни (brinkmanship policy) Північної Кореї постають численними 

симптомами дестабілізації і занепаду існуючого світового 

порядку. 

Можна констатувати, що в перші десятиліття ХХІ ст. 

конкуренція між провідними країнами світу за вплив і ресурси 

поступово трансформується в силове протистояння, на периферії 

розгортаються збройні конфлікти, амбіційні регіональні держави 
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кидають виклик усталеним стандартам поведінки та прагнуть 

підвищити свій міжнародний статус. Національний егоїзм, 

недалекоглядний авантюризм і зневага до норм міжнародного 

права обумовлюють структурну мілітаризацію усієї системи 

міжнародних відносин, в якій масштабна гонка озброєнь [1], 

погроза застосування сили та війна з екстраординарного феномену 

перетворюється на буденне явище. Відбувається стрімка руйнація 

усієї системи інституційно-правового облаштування міжнародних 

відносин та повернення «великих держав» від політики 

співробітництва до стратегії конфронтації. Триває поступовий 

розпад усього комплексу угод у сфері стратегічної стабільності та 

суттєве ослаблення міжнародних безпекових інститутів. 

Відповідно, суттєво зростає загроза масштабних регіональних і, 

навіть, глобального конфліктів із застосуванням ядерної зброї. 

Міжнародне становище в Європі після 2014 р. поступово 

розвивається у відповідності з відомим описом Г. Кіссінджера з 

його докторської дисертації «Відновлений світ: Меттерніх, Кеслрі 

та проблема миру 1812–22 рр.». На прикладі Наполеонівських  

війн знаний політик і політолог говорить про «важкий урок» для 

захисників існуючого statusquo, які змушені реагувати на 

революційний виклик усій міжнародній системі. Заколисані 

періодом тривалої стабільності та не маючи досвіду важких 

потрясінь, вони спочатку вважають просто несерйозними заяви 

«порушників спокою» про знищення усіх існуючих правил, 

сприймаючи погрози просто як «підвищену» аргументацію з 

ведення дипломатичних переговорів для отримання певних 

тактичних переваг і досягнення обмежених цілей. Тих, 

хто попереджає про небезпеку, вважають панікерами, натомість 

поради «пристосовуватися до існуючих реалій» здаються цілком 

слушними, зваженими і раціональними. Проте сама сутність 

«революціонерів» полягає в тому, що вони мають щирі 

переконання і володіють сміливістю втілювати їх в життя, 

тож «політика умиротворення» постає результатом 

неспроможності вступити в боротьбу за власні цілі та ідеали,  

а не засобом виграти дорогоцінний час [2, с. 2–3]. Причому 
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Г. Кіссінджер особливо підкреслював, що кожного разу,  

коли мир за будь-яку ціну перетворювався на головну мету однієї 

країни або групи держав, всі вони дуже швидко опинялися  

у цілковитій залежності від найбільш безжального члена 

міжнародного співтовариства. 

Переважна більшість населення і значна частина 

політичного істеблішменту країн Заходу й досі не хоче визнавати, 

що так звана «українська криза» була не ізольованою подією,  

а органічною частиною московської політики реваншизму – 

повернення гегемонії у Східній Європі та на Балканах,  

що неминуче призведе до зіткнення Росії з країнами 

євроатлантичної спільноти. Демонстративною анексією Криму 

путінський режим заявив про перехід від стратегії латентного 

підриву постбіполярного світового порядку до політики відкритої 

його ревізії. Встановлення російського «суверенітету» над 

Кримом стало викликом усій постбіполярній міжнародній системі 

та, передусім, Сполученим Штатам Америки як її гаранту. 

Демонструючи серйозність своїх намірів, Росія і в 

«посткримський» період поводила себе агресивно – вторгнення на 

Донбас, інтервенція в Сирію, втручання в американські вибори 

президента, спроба перевороту в Чорногорії, участь у конфліктах 

низької інтенсивності в низці країн Північної Африки та Азії, 

масштабна підривна пропаганда мали продемонструвати глобальні 

можливості Кремля створювати проблеми та примусити 

Вашингтон піти на розподіл світу на сфери впливу. 

Відповідно, можна прогнозувати подальше загострення 

взаємин Захід – Росія, трансформацію відносин міжнародного 

співробітництва у глобальне стримування, нове видання холодної 

війни та створення «санітарного кордону».  

Анексія Криму та військовий конфлікт на Донбасі стали 

кульмінацією кремлівської стратегії, спрямованої на ліквідацію 

української державності. Відповідно, потреба протидії російській 

загрозі буде ключовою детермінантою вітчизняної зовнішньої 

політики в короткостроковій та середньостроковій перспективі. 



УКРАЇНА І СВІТ:                                                                                         

теоретичні та практичні аспекти діяльності                                         

у сфері міжнародних відносин, 2021 

 

112 

Разом із тим перед нашою країною постає ще ціла низка 

серйозних викликів як міжнародного, так і внутрішнього 

характеру, і лише здатність дати адекватні відповіді на складні 

питання сучасності дозволить гарантувати розвиток незалежної 

України. 
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ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОЇ ДИПЛОМАТІЇ 

В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 

 

Дипломатія – це процес між суб'єктами (як правило, 

дипломатами, що представляють державу), які існують у системі 

міжнародних відносин і беруть участь у приватному та 

державному діалозі (дипломатія) для досягнення своїх цілей 

мирним шляхом. 

Для забезпечення своєї діяльності дипломати 

використовують цифрові інструменти в своїй повсякденній роботі 

(переговори, представництво, комунікації, аналіз політики).  

Хоча найбільш поширеною практикою є використання соціальних 

мереж (наприклад, дипломатія «Twitter», дипломатія «Facebook»), 

сьогодні цифрові інструменти здійснюють більш істотний вплив 

на інші функції дипломатії.  

В умовах, коли корона-криза почала поширюватися з Азії 

в Європу і Сполучені Штати, що спричинило закриття кордонів, 

різко зріс інтерес до цифрової дипломатії як інструменту 

реалізації дипломатичних та міжнародних відносин, так як світу 

довелося адаптуватися до нових умов життя, а дипломатія 

перемістилася онлайн на платформи для конференц-зв’язку, 

такі як «Zoom». Хоча онлайн-зустрічі довгий час вважалися 

неповноцінною заміною особистих зустрічей на міжнародному 

рівні, пандемія COVID-19 змінила думку урядів та міжнародних 

організацій всього світу [4].  

У свою чергу, практика проведення онлайн-зустрічей не є 

новим явищем, як можна було б подумати. Перша інтерактивна 

зустріч такого формату в багатосторонній дипломатії була 
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проведена Міжнародним союзом електрозв’язку (МСЕ)  

ще в 1963 р., а наразі, завдяки необмеженому доступу до 

Інтернету-зв’язку, віддалена участь у міжнародних процесах стала 

реальністю і набула широкого використання [3].  

Із початком пандемії такі організації як ООН, ЄС та інші 

перейшли з конференц-залів до формату онлайн-зустрічей, 

що спричинило глибокі зміни у способі ведення дипломатії [2].  

Наприклад, за даними штаб-квартири Організації 

Об’єднаних Націй в Женеві, в період з березня 2020 р. по грудень 

2020 р. ООН провела 1200 важливих міжнародних конференцій в 

режимі онлайн. Цифрові платформи були впроваджені на ще 

ранньому етапі пандемії, що дозволило дипломатам проводити 

конференції та дискусії на відстані. Це дозволило безперервно 

продовжувати діяльність, здійснювану ООН та іншими 

міжнародними організаціями на місцях, проте й стало поштовхом 

для вирішення ряду проблем. За словами Посла Юрга Лауберга  

з Постійного представництва Швейцарії в США, організації 

зіткнулися з величезними труднощами і технічними проблемами, 

такими як правильний вибір цифрової платформи або пропозицію 

послуг усного перекладу для зустрічей, як того вимагає поточна 

багатомовна політика [1].  

На знак поваги до заходів охорони здоров’я, дипломатичні 

представництва по всьому світові також були вимушені були 

перейти на віддалений режим роботи в країнах перебування. 

Збільшивши частоту використання інструментів онлайн-

конференцій.  

Загалом, багато хто погоджується з тим, що такий формат 

позитивно впливає на ефективність та прозорість дипломатичної 

діяльності: завдяки Інтернет-технологіям дипломатія стає більш 

демократичною, відеоконференції публікуються у відкритому 

доступі на різних платформах, включаючи «Facebook» та 

«Twitter», а деякі навіть транслюються по телебаченню.  

Цифровий світ запропонував (дипломатам) кілька 

можливостей, які могли б сприяти зміцненню та розвитку 
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міжнародного співробітництва, незважаючи на складні умови 

праці та обмежені бюджети.  

Оскільки діджиталізації робочого процесу наразі стає 

нормою, чи замінить вона форми традиційної дипломатії?  

Цифрова дипломатія насправді не замінює традиційну очну 

дипломатію. Традиційна та цифрова дипломатія співіснують 

і доповнюють, а не доповнюють одна одну. Цифрова дипломатія 

та діяльність в Інтернеті в цілому можуть значно допомогти 

у проєктуванні зовнішньополітичних позицій держави на 

внутрішню та іноземну аудиторію. Важливо також визнати, 

що цифрові платформи не просто додають цінності заздалегідь 

розробленим комунікаційним стратегіям, але вони тонко 

інформують та переформують норми спілкування, участі та 

прийняття рішень, на основі яких дипломати проводять свою 

роботу. Прозорість, децентралізація, неформальність, 

інтерактивність, управління в режимі реального часу є 

критичними нормами для забезпечення ефективності 

дипломатичної та міжнародної діяльності, але вони не завжди 

добре відповідають інституційно закріпленим уподобанням МЗС 

щодо конфіденційності, ієрархії, інструментальності та прийняття 

рішень [3].  

Проте, діджиталізація дипломатичних відносин  

і міжнародних практик має як безліч плюсів, так і мінусів. 

Як показала пандемічна криза, позитивними сторонами є 

забезпечення безперервності міжнародної діяльності, можливість 

збільшення залученості учасників без фізичної присутності, 

відсутністю витрат на подорожі тощо. Серед основних недоліків 

онлайн-зустрічей – відсутність фізичного контакту, як важливого 

інструменту побудови довірливих відносин, необхідних для 

вирішення, зокрема, суперечливих і політичних питань.  

Отже, прискорений перехід до онлайнових зустрічей 

у дипломатичній діяльності вимагає трьох основних змін [2]:  

– вдосконалення інтернет-платформ з метою забезпечення 

стабільності та безпеки, необхідних в дипломатії;  



УКРАЇНА І СВІТ:                                                                                         

теоретичні та практичні аспекти діяльності                                         

у сфері міжнародних відносин, 2021 

 

116 

– адаптації соціальних очних дипломатичних практик 

до нової динаміки в інтернеті;  

– перегляду багатьох з усталених правил дипломатичного 

протоколу.  
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Постає наразі актуальним виявити фактори ефективності 

хорватської стратегії розбудови миру, її особливості, сильні та 

слабкі сторони; дослідити можливості застосування хорватської 

моделі розбудови миру та окремих її елементів в процесі 

реінтеграції нині окупованих українських територій; визначити, 

чи можуть ті чи інші засоби розбудови миру, що мали успіх  
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у хорватському кейсі, бути настільки ж ефективними в сучасних 

українських реаліях.  

Хорватський інструментарій розбудови миру на 

деокупованих територіях включав такі елементи, які варто взяти 

на озброєння українському політикуму для вирішення проблеми 

цілісності держави: 1) проведення успішних військових операцій 

задля встановлення повного контролю над кордонами держави; 

2) залучення міжнародного контингенту для підтримання миру; 

3) забезпечення прав населення на повернених територіях; 

4) демілітаризація і роззброєння воєнізованих формувань; 

5) створення перехідної адміністрації на деокупованих територіях 

та 6) економічна підтримка ініціатив (викуп зброї, забезпечення як 

виїзду з країни, так і повернення тимчасово переміщених осіб на 

деокуповані території тощо).   

В ході військово-поліцейських операцій «Блискавка» та 

«Буря» у травні і серпні 1995 р. відповідно було практично 

відновлено територіальну цілісність Хорватії внаслідок ліквідації 

самопроголошеної Республіки Сербська Крайна (далі – РСК),  

що підтримувалася Белградом і займала близько 30 % території 

держави. Проте на крайньому сході Хорватії, вздовж Дунаю на 

кордоні з Сербією, залишився останній анклав РСК – зайнята 

сербськими сепаратистами область Східної Славонії, Бараньї та 

Західного Срему (загальна назва – Східна Славонія або 

Хорватське Подунав’я). Хорватська влада всупереч суспільному 

запиту на військовий сценарій деокупації цього регіону вирішила 

повернути Східну Славонію мирним шляхом. Водночас, процес 

реінтеграції відбувався з позиції переможця, на хорватських 

умовах, проте з гарантіями національних прав місцевого 

сербського населення. Хорватський досвід ілюструє, що власне 

деокупація може мати декілька версій – від наступальних операцій 

до довготривалої присутності миротворчої місії ООН та створення 

тимчасової адміністрації.  

Варто наголосити, що деокупація та реінтеграція – це різні 

за строками, виконавцями та кінцевою метою процеси,  
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хоча й тісно пов’язані між собою. Тому стратегії, спрямовані на 

досягнення цих цілей, мають передбачати чітку послідовність 

кроків і заходів, спрямованих на посилення позицій України і, 

відповідно, послаблення спроможностей держави-агресора та 

ефективності її впливу на жителів тимчасово окупованих 

територій. Деокупація полягає в звільненні окупованих територій 

держави силами армії, поліції та спеціальних служб. Реінтеграція, 

зі свого боку, є процесом повернення деокупованих територій в 

політико-правовий, економічно-соціальний та культурно-

інформаційний простір держави. 

Для ефективної деокупації тимчасово окупованих територій 

(далі – ТОТ) недостатнім буде лише залучення міжнародної 

військової місії на лінії розмежування: політично та економічно 

підтримувані та підживлювані Росією сепаратисти чинитимуть 

опір деокупації. Тому Україна має позбавити сепаратистів 

контролю над ресурсами, які економічно та фінансово 

забезпечують існування «народних республік», а першочерговим 

завданням деокупації та подальшої реінтегації ТОТ 

є встановлення українського контролю над російсько-українським 

кордоном. Мусимо констатувати також відсутність перспектив 

проведення виборів на деокупованих українських територіях без 

попереднього роззброєння або ліквідації бойовиків. Вважаємо 

контрпродуктивним повернення територій без попереднього 

знищення терористів на цій території, тому реінтеграція без 

деокупації неможлива. 

Встановлення українського контролю над російсько-

українським кордоном є необхідним і для успішної демілітаризації 

ТОТ. Взяття під контроль ЗСУ арсеналів озброєння і боєприпасів 

незаконних збройних формувань і виведення важкого озброєння 

постає в цьому контексті надважливим завданням. Водночас 

відкритим залишається питання про готовність Міністерства 

оборони провести кампанію добровільної здачі зброї за 

хорватським зразком – анонімно та з виплатою грошової 

винагороди за кожну одиницю, незалежно від технічного стану.  

У Хорватії це робили вже після того, як взяли під контроль кордон 
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із Сербією – щоб не викуповувати зброю у тих самих людей по 

декілька разів. 

Процес реінтеграції в єдиний конституційний простір 

України тимчасово окупованих територій України та населення, 

що на них проживає, має сприяти реалізації прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій 

України та створенню умов для добровільного повернення таких 

осіб до покинутого місця проживання (реінтеграція) або інтеграції 

за новим місцем проживання в Україні. Хорватія виявилася 

готовою створити необхідні умови для повернення біженців, вести 

діалог з переселенцями  і задовольняти їхні потреби заради 

відновлення цілісності держави. Передбачалося виділення 

державної матеріальної допомоги для повернення сербських та 

хорватських біженців, створення спеціальної агенції, яка сприяла 

продажу-купівлі майна тих, хто залишив межі країни через 

етнічний конфлікт, та тих, хто, навпаки, хоче повернутися. 

Важливе значення для успішної реінтеграції мало юридичне 

визнання (конвалідація) виданих окупаційною владою документів 

і видача хорватських паспортів населенню деокупованих 

територій колишньої РСК і мешканцям Хорватського Подунав’я. 

Апробований під час врегулювання низки конфліктів по 

всьому світу алгоритм розбудови миру у розділених 

насильницьким конфліктом суспільствах включає комплекс 

заходів, що мають на меті зменшення ризику виникнення чи 

відновлення конфлікту, посилення інституційних механізмів на 

всіх рівнях для вирішення конфлікту та встановлення основ для 

сталого миру і розвитку. У Хорватії передбачалося створення 

дитсадків і шкіл із сербською мовою навчання, що мало 

позитивний ефект для розбудови миру і загальнонаціонального 

примирення у країні. Проте цей елемент не можна застосувати в 

українському випадку. Використання та популярність 

російськомовних медіа-платформ значною мірою визначає ступінь 

вразливості населення до кремлівських наративів. Тому в процесі 

розбудови миру на Донбасі важливе значення матиме усунення 
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російськомовного контенту як елементу гібридної агресії і загрози 

національним інтересам України із інформаційного простору 

щойно деокупованих територій. Деокупація та реінтеграція 

тимчасово окупованих регіонів нашої держави мають відбуватися 

за домінантної екстраполяції українського культурно-ціннісного 

коду.  

Серед факторів ефективності хорватської стратегії 

розбудови миру варто виділити також наявність суспільного 

консенсусу щодо пріоритету цілісності держави і засобів для 

відновлення суверенітету над усією її територією. Компаративний 

аналіз миротворчих технологій з урахуванням ціннісно-

культурних особливостей нині окупованих українських територій 

в умовах гібридної війни виявив, що в процесі реінтеграції нині 

окупованих українських територій можливе застосування окремих 

елементів хорватської моделі розбудови миру. Перш за все це 

стосується комплексу заходів щодо роззброєння та повернення до 

мирного життя учасників незаконних збройних формувань і 

сприяння реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб з 

тимчасово окупованих територій України та створення умов для 

добровільного повернення таких осіб до покинутого місця 

проживання (реінтеграція) або інтеграції за новим місцем 

проживання в Україні. 

овернення до мирного життя учасників незаконних 

збройних формувань має включати амністію для тих,  

хто не скоював воєнних злочинів та створення можливостей для 

полегшення їхньої адаптації до мирного життя. Україна має 

створити спеціальні центри підготовки для освоєння колишніми 

бойовиками робітничих і будівельних професій, аби забезпечити 

їх роботою з подальшими перспективами і грошовим 

забезпеченням. Як переконливо доводить хорватський досвід, 

у виборах на деокупованих територіях повинні брати участь  

не лише тамтешні мешканці, але й ті, хто був змушений залишити 

місце проживання під час війни, а перед проведенням виборів до 

місцевих органів влади мають бути створені детальні списки 

виборців. Проте, якщо хорватська модель розбудови миру 
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передбачала квоти для сербів у парламенті та міністерствах, 

в українських реаліях мусить бути певний перехідний період  

(від 5 до 15 років), протягом якого буде відстрочене (тимчасово 

призупинене) введення на колишніх тимчасово окупованих 

територіях норм деяких нормативно-правових актів (наприклад, 

в частині військової служби та роботи в центральних органах 

виконавчої влади, правоохоронних та судових органах, 

спеціальних службах, електоральної участі у парламентських та 

президентських виборах тощо). Причина такої відстрочки полягає 

в тому, що населення нині окупованих українських територій 

зазнало гібридної агресії у інформаційному просторі й тривалий 

час знаходилося під дією деструктивних імперативів кремлівської 

пропаганди, воно потребуватиме комплексної реабілітації у формі 

повернення в систему координат української культурно-ціннісної 

матриці. Ефективна розбудова миру на деокупованих та 

реінтегрованих територіях передбачає поширення українських 

культурно-ціннісних домінант, українізацію інформаційно-

культурного простору та освітньо-виховної системи. 
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РОЛЬ КУРДСЬКОГО ПИТАННЯ 

У ФОРМУВАННІ СУЧАСНИХ МІЖДЕРЖАВНИХ 

ВІДНОСИН КРАЇН БЛИЗЬКОГО СХОДУ 

 

Сирійські курди, як третя сторона громадянської війни  

в Сирії, боролися не лише за право на самовизначення курдів,  

а й вбачали у конфлікті можливість побудувати політичний лад, 

заснований на ідеях лідера Робітничої Партії Курдистану Абдулли 

Оджалана. З однієї сторони, більшість населення ДФПС та її 

бойовиків – курди, котрі не заперечують національно-визвольний 

характер своєї боротьби. Однак, Рух за Демократичне Суспільство 

виступає проти концепції національної держави. У цілому, можна 

зазначити, що курди в північній Сирії виступають за низку 

соціальних змін, які вони хочуть втілити в життя не лише  

в Курдистані, а й в усій Сирії та, можливо, в усьому світі. 

Перш за все, альтернатива державі. Курди в Сирії борються 

за якомога можливу децентралізацію. Саме тому, у ДФПС немає 

https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/pripinennya-i-postkonfliktne-vregulyuvannya-separatistskikh
https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/pripinennya-i-postkonfliktne-vregulyuvannya-separatistskikh
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конституції, а замість армії – сили народної самооборони. Замість 

поліції, курди створили загони народної міліції, відомої як 

«Асаїш» (безпека).  

Пряма демократія, яку намагаються встановити курди, 

базується на системі самоуправління з чотирьох ступенів,  

де всі питання вирішуються напряму, або делегатами від місцевих 

рад. Базовим рівнем цієї системи є комуни, себто локальні ради на 

місцях. Комуни посилають своїх делегатів на рівень району.  

У свою чергу ради районів делегують своїх представників на 

більший рівень (місто та його округ). У цю раду районів 

направляється рада кантону, тобто більша соціальна структура. 

Вважається, що всі члени повинні представляти ідеї, якими їх 

наділило суспільство, а не приймати рішення на власний розсуд. 

Саме так курди Сирії хочуть створити інститут прийняття рішень 

знизу догори. Окрім структур самоуправління, існують комітети, 

які займаються завданнями щодо сфери виконавчої влади. 

У 2014 р., задля координації цих комун, а також створення 

репрезентації на міжнародній арені, була створена Демократична 

автономна адміністрація, яка ззовні нагадує державу: в неї є 

виконавча рада та законодавча рада, котра нагадує парламент. 

Однак, ДАА співіснує з комунами та тим ладом, який наявний  

у Рожаві. 

Також цікавим фактом є прагнення ДФПС до 

мультиетнічного та мультикультурного співжиття. 

На підконтрольній курдами території є три офіційні мови: 

арабська, курдська та новоарамейська (новоассирійська). Попри 

відродження курдської мови, культури на території ДФПС, 

робляться зусилля для того, щоб створити базу, фундамент для 

об’єднання всіх народностей, які проживають в Сирії на умовах 

взаємоповаги та миру. 

Краще становище має Іракський Курдистан. Після 

встановлення no-fly зон у 1991 р. над північчю країни, курдам 

вдалося встановити свій фактичний напівнезалежний статус та 

втримати його попри громадянську війну 1994–1998 рр., 
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вторгнення Ісламської Держави в 2014 р. та збройний конфлікт з 

Іраком.  

Перш за все, Іракський Курдистан є майже що 

напівнезалежним державним утворенням, й має державотворчий 

досвід. Курдистанський Регіон (себто Іракський Курдистан),  

має світ парламент, уряд, збройні сили, контролює доволі велику 

частину півночі всієї країни. Іракський Курдистан має свої 

представництва в таких країнах, як: США, Велика Британія, 

Швейцарія, Швеція, Іспанія, Росія, Польща, Італія, Іран, 

Німеччина, Франція, Австрія та Австралія. Ще більша кількість 

країн мають свої представництва в Курдистанському Регіоні.  

До прикладу, в серпні 2017 р., Україна відкрила почесне 

консульство в м. Ербіль (столиці Іракського Курдистану) [2, с. 22], 

а 2 вересня 2018  р. там розпочав роботу візовий центр України. 

Друге – Іракський Курдистан є найзаможнішою та 

найстабільнішою економічно частиною країни. Основний сектор 

економіки в країні зосереджений в області нафтової сфери. Згідно 

офіційних даних станом на грудень 2013 р., запаси нафти в 

Курдистанському Регіоні оцінюються в 45 млрд дол., при 

загальноіракських у 120 млрд [6, с. 75]. Збагачення регіону та його 

відносна стабільність викликала ряд напружень поміж Багдадом та 

Ербілем.  

Аби перешкодити курдським успіхам щодо розвитку 

курдської нафтової промисловості, центральний уряд 

неодноразово вдавався до різних тактик боротьби з іноземними 

компаніями, що інвестують гроші в Іракський Курдистан.  

Так, в листопаді 2011 р., Курдистанський Регіон оголосив про 

досягнення домовленостей з компанією «Exxon Mobil», внаслідок 

яких надавався дозвіл на розвідування нафтових родовищ поблизу 

м. Кіркук. Натомість, Багдад оголосив, що виключить Exxon Mobil 

з наступних нафтових торгів, але і заборонив компаніям,  

що залучені в нафтову промисловість Іракського Курдистану, 

отримувати контракти на розвідування нафти в інших регіонах 

країни [6, с. 89]. Окрім того, Багдад порушив декілька судових 

справ проти компаній, що брали участь в закупівлі курдської 
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нафти. Центральний уряд обґрунтовував свою позицію тим,  

що іракське законодавство забороняє експорт нафти через інші 

компанії, окрім State Organisation for Marketing of Oil (SOMO – 

іракська державна компанія, що відповідає за продаж нафти). 

У травні 2014 р. Ірак виступив позивачем у справі турецької 

нафтопровідної компанії Botas [5, с. 112], а в липні того ж року 

проти судна United Kalavryta, що плаває під прапором 

Маршалових островів й перевозило мільйон барелів курдської 

нафти до Техасу [4, с. 213]. 

Також між Багдадом та Ербілем виникли суперечки через 

розподіл національного доходу країни. Згідно ст. 121, п. 3 

Іракської Конституції [6, с. 104], регіони повинні отримувати 

справедливу частину національного доходу, але з врахуванням 

їхніх ресурсів, населення та потреб. У 2004 р. між Іраком та 

Курдистанським Регіоном було визначено, що Багдад надаватиме 

регіону 17 % федерального бюджету, що дорівнює біля  

10 млрд дол. Проте центральний уряд відмовився фінансувати 

пешмергу, вбачаючи в ній загрозу для національної цілісності,  

і як потенційний ресурс в руках місцевих еліт щодо реалізації 

плану можливого відокремлення Іракського Курдистану від 

власне Іраку. Затримки видатків від Багдаду змушують Ербіль 

шукати альтернативні джерела фінансування, такі як експорт 

нафти до Туреччини через нафтопровід Кіркук – Джейхан,  

в той час як центральний ряд почав чинити тиск на країни,  

що закуповують нафту в Курдистані, що не сприяє налагодженню 

стосунків між двома складовими країни [2, с. 72]. 

Збройні конфлікти або терористичні акти поставили сучасну 

цивілізацію на грань світової війни, ще більш актуальним стає 

завдання пошуку та вдосконалення системи безпеки,  

як для приборкання агресора, боротьби з міжнародним 

тероризмом, так і для вирішення регіональних конфліктів. Спроби 

створити загальну систему безпеки робилися світовою спільнотою 

неодноразово, проте ефективність міжнародних організацій й угод 

не змогла перешкодити новим катаклізмам [1, с. 25]. 
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Намагання кожної з політичних сил перетягнути 

флагманство в курдському національному русі призводило навіть 

до відвертих збройних конфліктів, таких як громадянська війна  

в Іракському Курдистані, або економічною блокадою 

Демократичної Федерації Північної Сирії тими ж ІК.  
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ЕВОЛЮЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

СЕКРЕТАРІАТУ ООН 

 

Інформаційна сфера завжди відігравала важливу роль в 

роботі Організації Об’єднаних Націй. Більша частина цієї 

діяльності сконцентрована саме в Секретаріаті ООН. 

Організаційна структура Секретаріату була визначена ще у 1946 р. 

Вона складалася з 8 департаментів і управлінь. Сформований при 

цьому інформаційний механізм Секретаріату ООН і пов’язаних з 

ним міжнародних організацій із самого початку мав досить 

складну структуру і систему зв’язків. Він складався із низки 

підрозділів: інформаційної служби Генерального секретаря ООН 

і його найближчого оточення, що грає в інформаційних справах 

дуже активну роль; інформацйних служб різних департаментів 

і управлінь: політичного, економічного та ін., спеціалізованих 

установ ООН: ЮНЕСКО, ПРООН, ЮНІТАР, МОП та ін. 

Координація їх дій здійснюється Об’єднаним інформаційним 

комітетом ООН, заснованим в 1974 р., Адміністративним 

комітетом по координації, що включає в себе керівників усіх цих 

інформаційних підрозділів. 

Найважливішою ланкою інформаційної системи 

Секретаріату ООН довгий час був Департамент публічної 

інформації (ДПІ), нещодавно перейменований у Департамент 

глобальних комунікацій (ДГК). Це один з найкрупніших 

підрозділів у Секретаріаті Організації. Він має біля 300 штатних 

співробітників, бюджет 186 млн дол [1], розгалужену систему 

збору, опрацювання і поширення інформації. Секретаріат також 

має у своєму розпорядженні відділення в у Женеві, Відні та 
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Найробі та керує роботою інформаційних центрів організації 

в 60 країнах. 

Напрямки діяльності, функції і структура ДПІ були 

сформульовані Технічним консультативним комітетом 

з інформації ООН. Відмічалося, зокрема, що робота цього 

Департаменту повинна бути організована і спрямована таким 

чином, щоб сприяти в можливо більшій мірі правильному 

розумінню народами світу діяльності і завдань Організації 

Об’єднаних Націй. У межах повноважень головних органів 

Організації загальна відповідальність за проведення 

інформаційної діяльності покладалася на Генерального секретаря, 

а безпосередня, під його керівництвом, – на заступника 

Генерального секретаря, що очолював ДПІ. Об’єкти діяльності 

Департаменту були визначені  такимчином: преса, радіо, 

телебачення, кіно, наочні приладдя і виставки, зв’язок із 

громадськістю, видавнича і довідкова робота. Ці напрями були  

і залишаються головними в діяльності ДПІ (сучасному ДГК). 

До обов’язків Департаменту і його відділень на місцях входить 

також активне сприяння інформаційним органам, просвітницьким 

закладам і іншим урядовим і неурядовим організаціям різних 

країн, у тому числі в поширенні інформації про Об’єднані Нації. 

Крім того, урахування коливань світової суспільної думки 

у відношенні до діяльності ООН і визначення тієї міри,  

в якій забезпечується правильне розуміння її роботи. 

У своїй роботі Департамент співробітничає з усіма 

службами і підрозділами Секретаріату ООН, підтримує широкі 

зв'язки з багатьма урядовими і неурядовими організаціями,  

як національними, так і міжнародними. Департамент знайомить 

громадськість із діяльністю ООН за допомогою різноманітних 

публікацій, фільмів, теле- і радіопрограм, фотовиставок, 

діапозитивів, шляхом організації семінарів і поїздок для 

журналістів, упорядкування програм для аспірантів, видання 

навчальних матеріалів про ООН. Важлива роль приділяється 

інформаційним центрам ООН, що працюють у тісному контакті 
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з постійними представниками Програми розвитку ООН у різних 

країнах. 

Організація Об’єднаних Націй, зокрема Секретаріат, 

накопичила величезний досвід у справі налагодження 

інформаційної роботи у світовому масштабі. При цьому її система 

інформації показала себе дуже стійкою, що володіє великими 

можливостями в умовах дедалі зростаючого навантаження.  

Так, за роки існування ДПІ до його роботи додалося 

обслуговування 100 нових держав-членів ООН, використання ще 

біля дюжини мов. Багаторазово зросла і кількість пріоритетних 

запитів, що надходять на його адресу. 

Як вже говорилося, інформаційна система ООН 

неодноразово реорганізовувалася. У першу чергу це стосувалося 

ДПІ. Структура і функції ДПІ були визначені відповідно до 

рекомендацій Технічного консультативного комітету з інформації, 

виробленими на основі резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 

13 лютого 1946 р. У ДПІ ввійшли 5 відділів: 1) преса і публікації; 

2) радіо; 3) кіно і графіка: 4) бібліотека; 5) технічна служба.  

До сер. 50-х рр. ХХ ст. у цій структурі не відбулося істотних змін. 

У 1955 р. на посаду керівника ДПІ був уперше призначений 

заступник Генерального секретаря ООН. Крім того, у порядку 

експерименту терміном на 2 року була введена посада заступника 

Заступника Генсекретаря ООН із питань інформації. При цьому 

основні напрямки діяльності ДПІ були збережені, хоча в період 

1956–1968 р. у ньому замість 5 старих були сформовані 3 нових 

відділи: 1) зовнішні зносини; 2) преса і публікації; 3) радіо- та 

аудіовізуальна служба [2, с. 6]. 

Одна із значних реорганізацій Департаменту була проведена 

в 1987 р. Реформа департаменту проходила важко і розтяглася на 

декілька років. Кадровий склад ДПІ був скорочений. Надалі 

функціональна структура ДПІ ще не раз видозмінювалася і до 

середини 1993 р. звелася до таких 4-х підрозділів: Бюро спікера 

Генерального секретаря ООН, Відділ ЗМІ, Бібліотечно-

видавницький відділ та Відділ сприяння і зовнішніх зносин.  
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У доповіді про роботу Організації 1997 р. Генеральний 

секретар визначив переорієнтування діяльності Організації 

Об’єднаних Націй в області суспільної інформації як одну  

з найбільш невідкладних вимог, запропонованих до процесу 

реформ. Була сформована цільова група в складі відомих 

експертів в області комунікації для розгляду всіх аспектів 

мандатів, механізмів і діяльності Департаменту.  

В останні роки роль інформації як потужного засобу,  

що добре розуміли фундатори ООН, ще більше посилилися 

завдяки швидкому науково-технічному прогресу в сфері 

інформації і комунікації. Незалежно від наявності або відсутності 

передової технології, інформація виступає рушійною силою,  

що сприяє розвитку освіти, зміцненню розуміння між різними 

культурами і забезпеченню свободи, демократизації і розширення 

участі людей у прийнятті рішень, що впливають на їхнє життя.  

Нині головним завданням Департаменту глобальних 

комунікацій визначено таким чином: поширювати інформацію про 

ідеали і діяльності ООН серед широкої і різноманітної аудиторії, 

встановати зв’язки і налагоджувати партнерські відносини  

у всьому світі для просування справи миру, сталого розвитку  

та прав людини.  

Сучасна структура ДГК включає 3 підрозділи: 

1. Стратегічні комунікації. Відділ стратегічних комунікацій 

займається розробкою комунікаційних стратегій з пріоритетних 

напрямів діяльності Організації і координує заходи, що 

здійснюються на підтримку її основних цілей. Відділ також 

управляє мережею з 60 інформаційних центрів і відділень ООН  

у всьому світі. 

2. Новини та ЗМІ. Відділ новин та ЗМІ готує інформацію і 

випуски новин з головних напрямків і видів діяльності ООН, 

займається встановленням партнерських відносин з медійними 

організаціями та іншими цільовими аудиторіями. Відділ також 

сприяє роботі журналістів і новинних агентств, які висвітлюють 

діяльність ООН. 
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3. Інформаційно-пропагандстская діяльність. Інформаційно-

просвітницький відділ веде широку інформаційно-

пропагандистську діяльність для забезпечення підтримки ідеалів  

і діяльності ООН на глобальному рівні. 

З огляду на вищесказане, можна стверджувати, що в складі 

Секретаріату ДГК є найважливішою ланкою інформаційної 

системи ООН, яка в свою чергу починає відігравати все більш 

вагому роль у всій діяльності ООН. Аналізуючи увагу до нього 

Генерального Секретаря та загальний розвиток сфери інформації  

у світі, можна говорити про величезне майбутнє Департаменту 

глобальних комунікацій, який зараз є основним знаряддям 

спілкування ООН зі світовою спільнотою та механізмом 

інформування людей про її діяльність. 
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HUNGARIAN-GERMAN DEBATES ON AREAS  

NORTHEAST OF THE CARPATHIAN MOUNTAINS 

[PRYKARPATTIA] 1941–194212 
 

Hungarian foreign policy in the interwar period centered partly 

on the regaining of Hungarian territories lost under the 1920 Trianon 

Peace Treaty. Between 1938 and 1941, with the help of Germany and 

Italy, Hungary increased its territory by nearly 80,000 square 

kilometers at the expense of the disintegrating Czechoslovakia, 

Yugoslavia, and the Kingdom of Romania [23, p. 519]. Hungary’s 

entry into the war against the Soviet Union on 27 June 1914 was also 

determined by preserving these territorial gains previously acquired 

within the German alliance. Thus, unlike Finland [34, p. 104–108] and 

Romania, [30] the acquisition of some regions of the Soviet Union was 

not a primary objective for Hungary. Nevertheless, during 1941 and 

1942, the Hungarian leadership took several steps to bring the 

Northeastern Carpathian Foothills (henceforth referred to as 

Prykarpattia) permanently under its control and assert its own political 

objectives there. This has provoked the opposition of the Germans both 

militarily and diplomatically. 

Initially, the annexation of the territories beyond the Carpathians 

to Hungary was informally suggested by Germany to encourage 

Hungarian involvement in the war. In September 1939, Germans 

offered the Hungarians to take some territory from Soviet troops in 

eastern Galicia, which was rejected by the Hungarian leadership 

[10, p. 289; 19, p. 487, 505; 27, p. 645]. According to the postwar 

                                                
1 Supported by NTP-NFTÖ-20 Scholarship for Young Talents of the Nation of the Human Resource 

Support Manager, Prime Minister's Office. 
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records of István Ujszászy, head of Hungarian military intelligence, the 

German military attaché in Budapest made a similar offer before 

Operation Barbarossa. [33, p. 325] However, this did not reflect the 

Germans’ actual position since their primary objective was to draw 

Hungary into the military campaign against the Soviet Union without 

specific German request or reward [29, 25–39]. 

Probably because of the German request mentioned above and its 

own political ambitions, the Hungarian military leadership set political 

goals for the occupied territories at the beginning of the war. They 

called for a permanent occupation of the areas close to the Hungarian 

border to transport booty, raw materials, and food. Besides, from at 

least 1939 to 1940, it was suggested that Jews considered “undesirable” 

by the Hungarian state could be deported to these areas [27, p. 738; 31, 

c. 1494]. Implementation of this program began in mid-July 1941 when 

the Hungarian leadership ordered the deportation of Jews beyond the 

Dniester. Jews at that time were classified as stateless, and they were 

transported through the territories occupied by the Hungarians between 

the Carpathians and the Dniester [16; 21]. 

Both moves drew sharp criticism from the German military and 

political leadership. When entering the war, the Hungarian and German 

military administrations did not consult on the legality of the occupied 

territories, so they had a different opinion on the issue. Hungarian 

troops treated the machinery and raw materials in the operational areas 

as spoils of war and expected a share to contribute to the economic 

recovery of the areas [22, p. 124–128]. In contrast, from the outset, the 

Germans were thinking of exploiting the occupied territories 

independently and exclusively [26, p. 180–181]. Accordingly, they 

explicitly protested against the frequent looting and appropriations 

executed by the Hungarian troops [12; 24, p. 183–185]. On the one 

hand, these actions damaged German economic interests and, on the 

other hand, alienated the occupiers from the local population. The issue 

of Galician oil fields was particularly sensitive. While Hungary sent oil 

engineers to set up oil wells [4] and subsequently demanded a share of 

the oil extracted, [5] the German 17th Army was tasked to secure the oil 
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fields of Drohobych before the arrival of the Hungarian troops  

[35, p. 724; 38, p. 602–603]. The share of grain harvested by 

Hungarian assistance in the summer of 1941 [2] also remained 

a contentious topic of diplomatic negotiations [22, p. 127–128]. 

Although the National Socialist leadership planned 

the deportation of Jews living in the Empire and German-controlled 

territories to the occupied Soviet territories, [15, p. 294–352] 

the uncoordinated deportations of the Hungarian and Romanian 

governments provoked considerable criticism by Germany  

[13, p. 257–260]. First, at the end of July, the 444th Security Division 

and the 183rd Field Command indicated that the masses of deported 

Jews caused problems (such as food provision) in securing 

the occupied territories [36, p. 129; 37, p. 221]. Therefore, the Germans 

wanted the Hungarians to stop the deportation of the Jews and return 

them to Hungary. By mid-August 1941, they had succeeded in stopping 

the deportations, partly due to new territorial development. As the 

Carpathian Group was redeployed and territories were annexed to the 

General Governorate, the direct link between the Hungarian-occupied 

territories and Hungary disappeared [16, p. 12–14; 18, p. 5–7]. 

In addition, the Hungarian authorities did not want to transport 

the displaced Jews to Hungary and even asked the Germans to prevent 

their return. The Hungarian aliens policing authority specifically 

requested the German Foreign Office’s support, but the Jewish desk 

(Judenreferat, Referat D III) of the Office also rejected this request 

[11]. The German authorities complained that the Hungarians had 

illegally expelled persons to whom the Germans had provided 

documents for their return. On 26 October 1941, the Hungarian and 

German authorities regulated the issue of deportation at the border 

between Hungary and the General Government in Stanisławów  

[18, p. 17]. By then, however, many of the deported Hungarian Jews 

had been massacred as part of the destruction of the Jews of Ukraine. 

This happened in two main steps in Kamenets-Podolsk at the end 

of August 1941 [17] and in October in Stanisławów [28]. 

By August 1941, Hungarian hopes for autonomous border 

management had been dashed; however, during the German–Hungarian 
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negotiations of 7–10 September 1941, the Hungarian military 

leadership proposed the change of the northeastern border (Hungarian–

Soviet border at that time, Hungarian–Polish border in 1939)  

[10, p. 690; 38, p. 602–603]. At the beginning of July 1941,  

the General Staff Directorate stated that “we want to keep this [border 

area of eastern Galicia] for a long time” [1, p. 203]. Before September, 

only the Hungarian military attaché raised the plan for border 

adjustment in Berlin [8]. 

According to the proposal, Hungary requested the annexation of 

the predominantly uninhabited 10–15 km wide border strip to Hungary 

for military reasons (to improve border protection) [3]. To date, it is not 

clear why the Hungarian military leadership undertake this matter  

vis-à-vis the Hungarian government. Prime Minister Laszló Bárdossy 

saw that such a move could discredit the consistency of Hungarian 

foreign policy, which only formulated territorial demands concerning  

the areas lost in 1920 [10, p. 704–705]. At the beginning of the war 

against the Soviet Union, the presumption of the Hungarian Ministry of 

Foreign Affairs was that buffer states would be created in the occupied 

territories, as it was done during the First World War  

[9; 20, p. 1236–1239]. This required the strengthening of the 

Carpathian borders since a great Ukrainian state, which poses a threat 

to, can be created northeast of Hungary [6]. Besides, improving border 

surveillance served the purpose of preventing the return of deported 

Jews to Hungary [18]. 

Although the German documents show that Germans reacted 

indignantly to the Hungarian demand – especially the head of the 

General Governorate, Hans Frank – they did not openly reject  

the claim. Both the German Foreign Office and the RSHA 

(Reichssicherheitshauptamt, Reich Main Security Office) collected 

detailed argumentation to point out the inherent problems of the 

Hungarian proposal [14, p. 120–122; 32, p. 185–189; 25]. In June 

1942, while the Hungarian delegation led by retired Lieutenant General 

Medvey Aurél justified the border adjustment of some 3000 km2  

for reasons of protection and border control against a future Ukrainian 
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state, the much larger German negotiator put forward a series of 

economic and geographic arguments against the border change [6]. 

After realizing that the Germans would not give in and the Hungarian 

delegation did not enjoy the support of its own foreign ministry, the 

Hungarians postponed the issue of border adjustment to the post-war 

settlement [7; 38, p. 686–687]. 

Overall, Hungarian efforts in the Eastern Galician territories may 

be considered unsuccessful. During the subsequent phase of the war, 

the activities of the Hungarian occupying troops were entirely 

subordinated to the German headquarters, and the civilian government 

remained in contact with the occupied territories only through foreign 

trade [14, p. 306–393; 22, p. 128–139]. 
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КУЛЬТУРНИЙ ДІАЛОГ МІЖ ПАКИСТАНОМ І КИТАЄМ 

НА МЕЖІ XX–XXI СТ. 

 

При розгляді двосторонніх відносин між країнами 

культурному чиннику не завжди приділяється достатньо уваги. 

Проте, саме ця складова міжцивілізаційного діалогу дозволяє 

краще розуміти тектонічні зрушення у міжнародній політиці, 
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оскільки питання культури у сучасному світі тісно переплітаються 

зі стратегічними розрахунками різних країн. Пакистано-китайське 

співробітництво у багатьох сферах слугує яскравим прикладом 

цієї тези.  

Всесвітньо відомий американський соціолог Семюель 

Хантінгтон наголошував про неминучість конфлікту між Заходом 

та цивілізаціями претендентами на вплив у глобальній політиці, 

особливо виділяючи у своєму аналізі два фактори, що матимуть 

найбільше значення в майбутньому, в порівнянні з іншими лініями 

розколу: мусульманське демографічне зростання та азійський 

економічний підйом [2, с. 417].  

Двосторонній договір про культурне співробітництво між 

Китаєм та Пакистаном вперше було підписано у 1965 р. [7].  

Між Пакистаном та Китаєм в подальшому розширювалися 

культурні, наукові та інші зв’язки. Відбувався обмін делегаціями 

та між діячами культури, мистецтва, науки, тощо. У 1973 р. 

Пакистан став першою з іноземних країн, яка отримала дозвіл на 

посадку своїх літаків у Пекіні, які прямували до Токіо [1, с. 207]. 

Варто зазначити, що культурні зв’язки між Пакистаном та Китаєм 

були слабкішими, ніж контакти в інших сферах. Тут слід 

зазначити відвідування Пакистану делегацією китайського 

інформаційного агентства Сіньхуа у 1981 р., взаємні візити 

делегацій товариств дружби. Результатом візиту делегації 

міністерства радіомовлення і телебачення Китаю до Пакистану в 

1983 р. стало підписання угоди про розвиток співпраці у цій галузі 

[1, с. 266]. У 2008 р. Пакистан та Китай підписали меморандуми 

про взаєморозуміння зі створеними кампусами пакистано-

китайського університету в обох країнах. У тому ж році в 

Китайському університеті Ціньхуа був заснований Пакистанський 

центр культури і комунікації. Пізніше, у 2009 р., Пакистанський 

навчальний центр був відкритий в університеті Фудань. У 2010 р. 

прем’єр-міністром Пакистану Юсуфом Раза Гілані та прем’єр-

міністром Китаю Вень Цзябао в Ісламабаді був відкритий 

Пакистанський центр. На церемонії відкриття В. Цзябао зробив 

промову стосовно щорічного надання Китаєм можливості 
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безкоштовного лікування 2000 пакистанцям згідно з підписаним 

контрактом. У 2011 р. уряд провінції Сінд офіційно оголосив 

китайську мову обов’язковим предметом для викладання у школах 

[6, с. 118]. 

Серед найбільш відомих університетів зі старими 

традиціями та сучасними каналами культурної комунікації між 

Пакистаном та Китаєм варто виділити Національний університет 

сучасних мов, який був свого часу єдиним центром просування 

китайської мови та культури в Пакистані [4, с. 188]. Дослідники 

пакистано-китайської культурної комунікації Баї Гуї та Мухамад 

Аріф у своїй спільній статті, окрім вищезгаданого класичного 

університету, ще виділяють такі осередки китайської культури в 

Пакистані: Інститут Конфуція в Ісламабаді [4, с. 188–189], 

Культурний центр Пенджаб-Джангсу (Punjab-Jiangsu Cultural 

Center ) у Лахорі [4, с. 190], Інститут Конфуція в Карачі [4, с. 191–

192], Пакистано-китайський інститут в Ісламабаді [4, с. 193], 

Кампус університету Бахрія в Карачі (Bahria University Karachi 

Campus) [4, с. 193–194], Відритий університет Алама Ікбала 

(Allama Iqbal Open University) в Ісламабаді [4, с. 195], інші 

установи, а також китайські медіа, які ведуть програми в 

Пакистані на його офіційній мові – урду [4, с. 194–195]. 

Не дивлячись на декларування урядами Пекіну та 

Ісламабаду розвитку культурних зв’язків між цими двома 

країнами, в дійсності значна культурна інтеграція між ними не 

спостерігається внаслідок відсутності зацікавленості 

середньостатистичного населення у міжетнічних контактах. 

На думку дослідниці китайської діаспори в Пакистані антрополога 

Еліс Пінг-Хсю Лінь, станом на сьогодні в цій країні мешкає не 

більше тисячі китайців – нащадків мігрантів часів колоніального 

періоду. Ця незначна цифра пояснюється відсутністю офіційних 

даних Національного перепису населення про демографічні 

особливості китайців в Пакистані [3, с. 134]. Також, згідно з 

результатами дослідження Е. Лінь, досить парадоксальним фактом 

виглядає небажання китайців, сім’ї яких проживають в Пакистані 
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вже не перше покоління, приймати традиційні вірування країни, 

громадянами, якої вони є. На думку деяких з її респондентів, іслам 

є несумісним з «китайськими традиціями», деякі з китаянок не 

підтримують полігамію, або вважають християнство більш 

сучасною релігією, а дехто з опитуваних просто прагнуть 

інтегруватися з Західною цивілізацією (за рахунок прийняття 

християнства) та емігрувати у цьому напрямку [3, с. 140–141]. 

Авторка констатує, що «більшість пакистанців китайського 

походження асоціює християнство з сучасністю», яке «може 

сприйматися як інституціональна форма сучасності, 

яка пристосовує інші культурні практики» [3, с. 145]. 

Проте, прослідковується зацікавлення пакистанською 

культурою в академічному середовищі Китаю. Зокрема,  

5–6 травня 2014 р. в Пекіні проходила конференція, присвячена 

обговоренню питань практики та принципів збереження 

культурної спадщини у світі. Одна з доповідей конференції 

стосувалася порівняння філософії збереження культурної 

спадщини в Китаї та інших країнах, еволюції цієї практики у 

глобальному вимірі. Женг Юнь з Міжнародної ради з охорони 

пам'яток та історичних місць, оглядаючи в історичній 

ретроспективі досвід збереження культурної спадщини в різних 

країнах після 1945 р. наводив приклад трьох найбільш відомих та 

давніх культурних надбань людства, серед яких згадувалися руїни 

в Мохенджо-Даро (Пакистан), внаслідок чого у 1972 р. була 

прийнята Конвенція про охорону всесвітньої культурної 

і природної спадщини [5, с. 43]. 

Отже, проводячи стислий огляд пакистано-китайських 

відносин у культурній сфері можна констатувати, що,  

не дивлячись на їхні спільні зусилля консолідуватися в 

геополітичний союз проти Заходу, уряди цих країн, з одного боку, 

не змогли виробити привабливої для населення стратегії інтеграції 

їхніх культур та налагодити масштабний діалог у вказаній 

площині, що може мати в подальшому негативні наслідки, 

оскільки буде проявлятися не на офіційних комюніке чи 

дипломатичних виступах, а на побутовому рівні в комунікаціях 
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між пакистанцями та китайцями, але з іншого – на поч. XXI ст. 

можна спостерігати тенденцію до збільшення частки наукових 

обмінів, створення культурних центрів та договорів між ними, 

що свідчить про розуміння політичним істеблішментом 

встановлення більш тісних та змістовних міжцивілізаційних 

зв’язків. Таким чином, піднята у науковій розвідці проблематика 

піднімає актуальні питання ролі та місця культурного діалогу і 

культурної дипломатії у сучасному світі. 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

В ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ 

 

Сьогодні питання щодо вирішення проблем національної 

безпеки для нашої держави набувають особливої ваги. На їх 

розв’язання спрямована нещодавно прийнята Стратегія 

національної безпеки України «Безпека людини – безпека країни» 

(далі – Стратегія) [3]. При цьому названий документ найвищим 

пріоритетом національних інтересів та забезпечення національної 

безпеки визначає людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканність і безпеку як найвища соціальну цінність в Україні 

(п. 1 Стратегії) [3]. Виходячи з цього, в ньому, поряд із напрямами 

і заходами оборонного, в тому числі безпосередньо військового 

характеру, містяться й ті, які мають соціально-економічне 

спрямування. Так, пріоритетним, у тому числі, називається 

розвиток людського капіталу, що має реалізовуватись, зокрема 

через модернізацію освіти і науки, охорони здоров’я, культури, 

соціального захисту (пункти 5,6 Стратегії) [3]. 

Надалі йдеться про людський капітал як запоруку 

майбутнього України для розвитку якого необхідно забезпечити 

економічні та соціальні умови щодо підвищення рівня 

народжуваності та зниження рівня смертності (п. 57 Стратегії) [4]. 

Останнє видається вельми важливим оскільки дедалі 

загрозливішою стає демографічна ситуація (п. 29 Стратегії) [4]. 

Також окремим пунктом у якості загрози зазначається погіршення 

соціально-економічного становища може спричинити посилення 
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еміграції, що призведе до посилення «відтоку» з України 

досвідчених кваліфікованих спеціалістів та молодих талановитих 

кадрів (п. 31 Стратегії) [4]. 

При цьому показово, що поряд із тим в документі 

відмічається також і загроза неконтрольованої міграції  

(п. 30 Стратегії) [3]. Тобто фактично відображається місце 

України в нинішніх глобальних міграційних процесах, що мають 

характер заміщення населення – коли значна частка українського 

економічного активного населення виїжджає в країни Центральної 

Європи, з яких, у свою чергу, відбувається активний міграційний 

рух в Західну Європу, але водночас і в Україну прибувають 

вихідці з східних, насамперед кавказьких, країн. 

Вказані глобальні процеси мають глибоко закономірний 

характер і обумовлюються тим, що на сучасному етапі 

цивілізаційного розвитку функціонування системи глобальної 

економіки неможливе без вільного переміщення капіталів, товарів 

та робочої сили. Однак дія нічим необмежених ринкових сил в 

глобальній економіці є такою, що спричиняє концентрацію 

капіталів в найрозвиненіших країнах, формуючих центральне ядро 

глобальної економіки; для яких притаманна концентрація товарів, 

а отже – найвищий рівень споживання, найвищий рівень життя. 

Останнє відповідно, є чинником, що привертає робочу силу. 

Причому внаслідок міграційної політики, яку проводять 

найрозвиненіші країни, мігрувати до них має передусім 

висококваліфікована робоча сила, яка на сьогодні формує, 

зокрема, людський капітал в Україні. Поряд із тим, сучасна 

ринкова економіка з переважанням в ній фінансової складової 

об’єктивно зумовлює деіндустріалізацію, занепад реального 

сектору [1, с. 33–34]. Це у повній мірі притаманно сучасній 

українській дійсності. Тому високоякісному людському капіталу в 

економіці України об’єктивно сьогодні немає місця для 

прикладання праці на тому рівні на якому він здатний, з 

відповідною її високою оплатою. 

Протистояти процесу деградації реального сектора 

економіки виробляючого високотехнологічні та інші товари з 
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високою часткою доданої вартості в умовах сучасної глобальної 

економіки можливо лише засобами державного протекціонізму. 

Вказаний підхід у світі має тенденцію до посилення, що втім 

у Стратегії зазначається серед загроз (п. 13 Стратегії) [3]. Також 

у якості наявної в Україні загрози відмічено повільний розвиток 

ринкових відносин у ключових сферах, у тому числі  

в користуванні землею і надрами, значна роль державного сектору 

в економіці (п. 25 Стратегії) [3]. Але така констатація фактично 

визначає напрям на повне злиття з глобальною економікою 

української економіки, яка на сьогодні не входить в ядро 

глобальної економіки, а отже може в ній посідати лише місце 

сировинної бази не потребуючої значної кількості 

висококваліфікованої робочої сили, незважаючи на вказану  

у Стратегії необхідність створення робочих місць в Україні  

(п. 57 Стратегії) [3].  

Отже, соціально-економічні чинники діючі в 

сьогоднішньому глобалізованому світі об’єктивно зумовлюють 

фактичну неможливість нарощування чи навіть збереження в 

Україні людського капіталу з високоякісними параметрами. 

Однак на цю ситуацію можливо також поглянути як не на 

загрозу, а як на перспективну можливість. Передусім треба 

зазначити, що характерний для сучасного періоду значний відплив 

за межі України її громадян, поряд з міграційними хвилями  

в попередні епохи, вже фактично перетворив українців на 

глобальну націю, подібну до тих, якими є цілий ряд інших націй 

маючих потужну діаспору по всьому світі. І наявність такої 

діаспори може стати важливим чинником економічного розвитку, 

коли представники діаспори інвестують в країну свого 

походження значні кошти. Найбільш показовим в цьому випадку є 

приклад китайської діаспори, представники якої стали головними 

іноземними партнерами та інвесторами китайської економіки 

після переходу її на шлях реформ [4]. 

Роль української трудової еміграції для національної 

економіки України, звичайно, є не такою значною, а проте її 
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представники переказують на Батьківщину вельми значні кошти 

[2], переважаючи при цьому, як відомо, всіх інших вітчизняних та 

іноземних інвесторів. І це відбувається незважаючи на те,  

що українські заробітчани стикаються в місцях прикладення своєї 

праці за кордоном зі значними труднощами, при недостатній 

підтримці інституцій української держави. 

У цьому зв’язку видається доцільним вивчення досвіду тих 

країн, які мають значні діаспори, щодо організації роботи з нею та 

можливостей використання цього досвіду в Україні. У цілому 

мереживна структура організованих діаспорних спільнот певного 

народу є на глобальному рівні доволі потужною опорою безпеки 

держави його походження, оскільки здатна більшою чи меншою 

мірою справити вплив на держави проживання. Відповідно, 

у такій країні з потужною, організованою і орієнтованою на 

історичну батьківщину, діаспорою як Вірменія, державотворчий 

народ якої у більшості проживає поза її межами, збереження та 

розвиток його самобутності як в самій державі так і в діаспорі, 

згідно чинної визнається основоположними цінностями 

національної безпеки, згідно діючому документу, який визначає її 

стратегію. В цій же країні, поряд з відповідними неурядовими 

організаціями, існує урядовий орган по роботі з діаспорою. 

Подібні державні органи є і в Азербайджані та Грузії – тих 

країнах (поряд з Республікою Польща, Литовською Республікою 

та Турецькою Республікою), з якими з метою захисту власних 

національних інтересів та зміцнення регіональної безпеки Україна 

розвиватиме стратегічне партнерство (п. 36 Стратегії) [3]. Досвід 

роботи з власною діаспорою всіх названих країн видається вельми 

корисним для України. 

Так, в Азербайджані у складі уряду є Державний комітет по 

роботі з діаспорою. Окремий структурний підрозділ  

у відповідними функціями протягом певного періоду існував  

і в уряді Грузії; нині об’єднаний із зовнішньополітичним 

відомством. У Польщі уведено «карту поляка» – документ, який 

засвідчує приналежність до польського народу та надає певні 

соціально-економічні права, а також очевидно, поряд із 
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консолідацією навколо країни походження, представників 

діаспори, стимулює їх рееміграцію. Подібний документ 

віднедавна існує і в Литві. У Туреччині роботі з діаспорою на 

державному рівні також приділяється значна увага, що передусім 

знаходить вираження в укладенні міждержавних угод щодо 

захисту прав своїх трудових мігрантів з тими 

західноєвропейськими країнами в яких вони працюють. 

В Україні також ведеться певна робота з захисту прав 

трудових мігрантів. У складі МЗС України існує Управління з 

питань закордонного українства та гуманітарного співробітництва, 

що діє поряд із громадською організацією Товариства зв’язків з 

українцями за межами України «Україна-Світ», в напрямку 

передусім національно-культурної роботи. Також законодавчо 

визначено статус закордонного українця, що передусім має 

спрямування на залучення представників діаспори в Україну. 

Однак стосовно вирішення соціально-економічних проблем 

трудових мігрантів на державному рівні систематичної роботи 

допоки не ведеться. Тому видається доцільним запропонувати 

створення роботи центрального органу виконавчої влади з 

відповідними функціями. 

Відтак українці мають обернути обставини на власну 

користь та використати перспективу перетворення на глобальну 

націю, внаслідок збільшення діаспори, задля зміцнення 

національної безпеки та сталого розвитку своєї рідної країни – 

України. 
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ЦИФРОВИЙ БАНКІНГ ТА ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ  

У КОНТЕКСТІ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ 

 

Глобальний характер кіберпростору детермінує необхідність 

створення новітніх форматів цифрової торгівлі та цифрового 

банкінгу.  

Протягом останніх роківконстатується істотна 

трансформація банківської системи Європейського Союзу. Акцент 

на використанні новітніх інформаційно-комунікаційних 

технологій, наданні цифрових послуг і винятковій взаємодії 

з клієнтами був спричинений перебудовою фінансового ринку, 

зокрема розвитком криптовалюти та блокчейнів і в результаті 

кризи, яку спричинила глобальна пандемія Covid-19.  

Можна виділити три основних напрями функціонування 

сучасної банківської системи в умовах діджиталізації: 

1. Цифрова трансформація банківських переказів – 

здійснення транзакцій вже не потребує участі банківського 

персоналу. 

2. Переосмислення моделі банківського бізнесу за рахунок 

використання технології блокчейн і смарт-контрактів,  
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які сприяють скороченню шахрайства в банківській сфері 

(насамперед у таких операціях, як платежі, переказ прямих 

інвестицій, управління торговельними, видатковими, іпотечними, 

кредитними історіями та ін.). 

3. Застосування хмарних технологій – завдяки забезпеченню 

мережного доступу у банків з’явилося багато нових можливостей: 

співробітництво з партнерами для розробки цифрових продуктів, 

оптимізація бізнес-процесів, впровадження штучного інтелекту. 

Нові тенденції діджиталізації банківського та фінансового 

сектора Європейського Союзу потребують знання та урахування 

у практичній діяльності. Прийняття Директиви PSD2 (Payment 

Services Directive) [2] започаткувало еру відкритого банкінгу і 

потребує з’ясування впливунафункціонування банківта платіжну 

інфраструктуру. 

Слідом за першою платіжною директивою (2009), основне 

досягнення якої полягало у створенні єдиної зони платежів 

(SEPA), ЄС розпочав перехід до PSD2: 13 січня 2018 р. було 

завершено черговий етап її імплементації. До цієї дати банки 

привели свою діяльність у відповідність із вимогами 

законодавства. 

Друга директива має ще більш амбіційну мету порівняно 

з першою – створення рівних умов на ринку для традиційних 

фінансових компаній і нових учасників, які з’явилися в результаті 

діджиталізації. Одна з основних вимог нового законодавства – 

доступ до акаунтів клієнтів для сторонніх компаній. Інакше 

кажучи, організація, яка володіє платіжним акаунтом клієнта 

(наприклад, банк), дозволить іншій організації (наприклад, фінтех-

стартапу) одержати до нього доступ і використовувати ці дані з 

метою створення нових продуктів і управління фінансами за 

умови згоди клієнта. Серед особливостей директиви ‒ надійна 

система ідентифікації клієнта, посилений його захист. 

Вона вводить конкретні вимоги до банків та платіжних компаній, 

а також дає можливості провайдерам платіжних сервісів 

здійснювати фінансову діяльність, повністю регулює цей ринок, 

https://psm7.com/analytics/sepa-verge-ukraine.html
https://psm7.com/analytics/sepa-verge-ukraine.html
https://www.finextra.com/newsarticle/31526/europe-begins-open-banking-era-in-subdued-style
https://www.finextra.com/newsarticle/31526/europe-begins-open-banking-era-in-subdued-style


УКРАЇНА І СВІТ:                                                                                         

теоретичні та практичні аспекти діяльності                                         

у сфері міжнародних відносин, 2021 

 

152 

накладає права та обов’язки на учасників ринку, дає чітке 

розуміння, хто за що відповідає з них при передачі їх стороннім 

провайдерам [3]. 

Переваги нового законодавства для платіжних провайдерів 

очевидні. У їхньому розпорядженні опиняться дані про клієнтів, 

які можна використовувати для створення більш ефективних 

послуг, а отже, залучати більшу кількість клієнтів. Переваги 

відкритого банкінгу для фінустанов полягають у наступному: 

1. Розробка нових рішень завдяки підключенню ком’юніті 

розробників. 

2. Більш широкий аналіз ринку інновацій. 

3. Поліпшення клієнтського досвіду за рахунок зручного 

доступу до фінансових послуг у зручних для них каналах 

(омніканальна взаємодія). 

4. Нові джерела прибутків для банку – фінустанови зможуть 

продавати свої дані як послугу або стягувати зі сторонніх 

провайдерів певну плату за підключення до інтерфейсів банку. 

5. Розподіл фінансових ризиків з погляду IT-розробки 

завдяки підключенню нових партнерів. 

6. Зниження витрат на IT розробку усередині банку за 

рахунок підключення сторонніх провайдерів 

В Україні також назрівають подібні зміни ‒ однією з 

основних умов розвитку Fintech є приведення українського 

законодавства у відповідність із європейськими нормами, через 

що також розпочалася реалізація положень Директиви PSD2. 

Верховна Рада України 19 лютого 2021 р. підтримала за основу 

законопроєкт № 4364 «Про платіжні послуги» [1], яким 

передбачається концепція відкритого банкінгу та імплементація 

основних засад директиви ЄС, що сприятиме інтеграції 

українського ринку з європейським. Імплементація директиви 

передбачає такі умови: 

1. Розвиток інфраструктури платіжного ринку. 

2. Оверсайт нових постачальників переказів. 

3. Технічна готовність учасників ринку до відкриття API 

(програмного інтерфейсу прикладного програмування,  
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(англ. Application Programming Interface) ‒ способу спілкування та 

обміну інформацією комп’ютерних програм між собою. Завдяки 

цьому дані, природно за згодою клієнта з метою дотримання 

законодавства по захисту персональних даних ‒  

The EU General Data Protection Regulation (GDPR) [4], будуть 

використовуватися для створення інноваційних продуктів на 

ринку фінансових послуг. 

Директива поширюється не тільки на країни, які входять до 

складу Єврозони. Транзакції, де інша сторона угоди перебуває в 

іншій частині Європи, також попадають під дію PSD2.  

Тому українські стартапи, які зацікавлені у виході на зарубіжний 

ринок, повинні опанувати положеннядокумента, позаяк останній 

визначить модель та напрями їхнього співробітництва з 

європейськими банками. Особливо це стосується регулів про 

захист персональних даних, де чітко прописано, що сторона яка 

передає дані, повинна бути впевнена, що ці дані 

використовуються тільки для конкретних цілей. Наприклад,  

дані для обробки платежу не можуть подалі використовуватися  

в маркетингових цілях і передаватися маркетинговим компаніям, 

якщо не існує відповідного угоди. За незаконний збір і передачу 

інформації без згоди клієнта згідно пп. 5 і 6 ст. 83 Угоди 

накладаються великі санкції – до 20 млн євро або до 4 % від обігу 

[4].  

У даному контекстів потребується уточнення. Практика 

показує, що порушення завжди розглядаються у сукупності. Якщо 

помилково було відіслано скан-копію паспорта, це не означає 

автоматичного штрафу в 20 млн євро. Але чисто теоретично навіть 

така безневинна дія підпадає під регулювання, через що навіть 

усередині банку потребує пильної ідентифікації персонал, який 

має право доступу до клієнтських даних. Отже при прагненні 

обслуговування через європейські банки та одержання 

європейських сервісів необхідно неухильно кореспондувати 

вимогам PSD2 інакше співробітництво буде неможливим. 
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У 2021 р. Національний банк України планує активну працю 

над переходом банків на міжнародний стандарт ISO 20022 задля 

осучаснення фінансової інфраструктури України та її інтеграції зі 

світовими ринками. І знання/ імплементація/ неухильне 

дотримання європейського законодавства на основі використання 

сучасних інноваційних технологій сприятиме подальшій 

діджиталізації електронної комерції та цифрового банкінгу  

в Україні. 
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ГАРМОНІЗАЦІЯ СИСТЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ 

І СЕРТИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ 

В АСПЕКТІ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ 

 

Гармонізація національних систем стандартизації та 

сертифікації (підтвердження відповідності) з міжнародними 

нормами є об’єктивною необхідністю в умовах активізації участі 

України в міжнародній торгівлі як члена Світової організації 

торгівлі, а також реалізації Угоди про партнерство 

і співробітництво з Європейським Союзом. Необхідність 

гармонізації доведена практикою: вартість продукції, 

експортованої без сертифіката якості і підтвердження 

відповідності системи якості підприємства-виготовлювача, 

виданих компетентними центрами, на 30–40 % нижче рівня 

світових цін. Питання, що стосуються розробки науково-

обґрунтованих напрямків удосконалення діючих механізмів 

державного регулювання систем стандартизації і сертифікації 

вивчені недостатньо і стали особливо важливі у зв'язку зі зміною 

статусу України як держави-сусіда ЄС.  

Значимість систем стандартизації і сертифікаціїв аспекті 

розвитку міжнародної торгівлі визнана на міжнародному рівні. 

Світовою організацією торгівлі прийнято Угоду про технічні 

бар’єри в торгівлі [2], положення якої націлюють на гармонізацію 

систем стандартизації і сертифікації, взаємодію країн 
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з розроблення стандартів, які містять вимоги до якості продукції, 

систем менеджменту, контролю якості, персоналу. Розбудова 

систем стандартизації і сертифікації, які є складовими 

організаційно-технічного регулювання економіки та зовнішньої 

торгівлі, досліджено в багатьох країнах, зокрема в Україні [1]. 

Між тим, наразі трансформація цих систем в нашій крані є 

здебільшого організаційною. 

У розвинутих стандартизація розглядається як динамічний 

процес формування інноваційного шляху, а в країнах,  

що розвиваютьсяі є відносно слабшими технологічно та 

економічно, вирішується інституційно [5]. Між тим, саме для цих 

країн взаємозв'язок між економікою та технологіями набуває 

дедалі більшого значення, що встановлено в результаті 

емпіричних досліджень зарубіжних вчених на прикладі країн [4]. 

Країни, що активно приймають участь в стандартизації на 

світовому на національному рівні, створюють конкурентні 

переваги і лідирують у міжнародній торгівлі [3]. 

В Україні державне регулювання систем стандартизації 

і підтвердження відповідності здійснюється переважно 

за допомогою нормативно-правових і організаційних механізмів, 

що є одним зістримуючих факторів. Для усунення цього недоліку 

необхідно задіяти також інформаційний і комунікативний 

механізми. Такий підхід забезпечить взаємодіюпровідної 

організації України, а саме Державного підприємства 

«Український науково-дослідний і навчальний центр проблем 

стандартизації, сертифікації та якості», з міжнародними та 

європейськими організаціями в цій сфері.  

Основними складовими комунікативного механізмув сфері 

діяльності національних органів з регіональними організаціями 

країн Європи є участь України в роботі ЄЕК ООН. У діяльності 

ЄЕК ООН в області стандартизації беруть участь всі держави ЄС, 

ЕFTА, країни Східної Європи (у тому числі Російська Федерація), 

США і Канада. Головною задачею ЄЕК ООН в області 

стандартизації є розробка основних напрямків політики по 

стандартизації і суміжних видах діяльності на урядовому рівні. 
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Технічна робота здійснюється міжнародними організаціями, 

що розробляють стандарти, зокрема, ІSО і IEC. Діяльність ЄЕК 

ООН не обмежується Європою. На засіданнях ЄЕК ООН з питань 

стандартизації беруть участь представники ЄЕР, ЕFTА, СОТ, 

ЮНИДО. ЄЕК ООН є єдиним форумом, на якому проводиться 

обмін інформацією в області стандартизації і здійснюється 

координація політики між усіма зацікавленими сторонами. Тому 

участь України в роботі цієї організації надзвичайно важливо для 

включення її в систему загальноєвропейської стандартизації. 

Інструментарієм для співробітництва є звід рекомендацій 

щодо політики в області стандартизації, що можуть бути основою 

для забезпечення участі ЄЕК ООН у системі загальноєвропейської 

стандартизації по наступних напрямках: координація діяльності в 

області стандартизації; міжнародна гармонізація стандартів і 

технічних регламентів; розробка і сприяння укладенню 

міжнародних угод про оцінку відповідності (сертифікації); 

посилання на стандарти; визнання результатів випробувань. 

Національній системі стандартизації і сертифікації варто 

враховувати і затверджений Перелік ЄЕК ООН по стандартизації, 

що містить рекомендації уповноваженим національним і 

міжнародним органам щодо пріоритетних галузей і об'єктів 

стандартизації і робіт, по гармонізації стандартів і технічних 

регламентів. На основі консультацій і обміну думками між 

членами ЄЕК зазначені рекомендації піддаються регулярному 

перегляду і доповнюються новими розділами. 

Робота з узгодження політики держав-членів ЄЕК ООН 

ведеться на основі програм, прийнятих Нарадою урядових 

посадових осіб, відповідальних за політику в області 

стандартизації. Питання, розглянуті цим органом, безпосередньо 

зв'язані з інтеграційними процесами в Європі. Україна 

представлена на Нараді. Участь у роботі Наради представляє 

широкі можливості для відображення позиції України  

в документах і рекомендаціях, що складають основу 

загальноєвропейського співробітництва в області стандартизації  
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і пов’язаних із нею видів діяльності, спрямованого на усунення 

технічних бар'єрів у торгівлі і розширення взаємовигідних 

торгово-економічних і науково-технічних зв’язків. З іншого боку, 

рекомендації, розроблені Нарадою, можуть використовуватися 

в практиці вітчизняної стандартизації з метою її гармонізації 

із системами ЄС, що повинно сприяти розширенню 

зовнішньоекономічних зв’язків України. 

Для практичної реалізації участі України в діяльності 

Наради необхідно: провести аналіз діючих рекомендацій ЄЕК з 

питань стандартизації і сертифікації і розробити план заходів 

щодо їх застосування у вітчизняній практиці; орієнтувати плани 

державної стандартизації на пріоритети, що рекомендуються 

Переліком ЄЕК по стандартизації. Вимоги, що містяться в 

правилах ЄЕК, варто розглядати як мінімально припустимі на 

європейському ринку. Одержання сертифіката ЄЕК аж ніяк не 

рятує виробника від додаткових випробувань продукції, що 

поставляється на зовнішній ринок, якщо на цьому наполягає 

сторона, яка має більш тверді національні вимоги, чим вимоги 

правил ЄЕК ООН. 

Україні у сфері оцінки відповідності треба дотримуватися 

принципу, прийнятого в ЄС: взаємна довіра до результатів 

випробувань і сертифікатів відповідності може бути досягнуті 

шляхом забезпечення більшої довіри до самих органів,  

що проводять випробування і сертифікацію. Це означає, що при 

створенні в Україні механізму оцінки відповідності в його основу 

необхідно закласти принципи, методи, правила, що визначають 

процедури сертифікації, прийняті в ЄС. 

Немаловажного значення набувають комунікації, зокрема 

двосторонні і багатосторонні угоди між лабораторіями, 

сертифікаційними органами і національними органами по 

акредитації, що забезпечує як взаємні визнання, так і взаємний 

нагляд. Для укладання подібної угоди необхідно проробити 

питання про участь України в діяльності Європейської організації 

з випробувань і сертифікації. 
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При укладенні угод про співробітництво з організаціями 

й окремими країнами необхідно домагатися включення в них 

пунктів: за обміном правовою інформацією; за участю 

представників України як спостерігачів на засіданнях органів 

СЕN/СЕNЕLЕC; за наданням публікацій СЕN/СЕNЕLЕC за 

заявками України. 

Велике значення має забезпечення доступу до банку даних 

по сертифікації продукції, що включає опис випробувальних 

центрів, атестованих виробництв, переліки продукції, яка пройшла 

сертифікацію, використовуваної НД. При цьому увага повинна 

бути приділена гармонізації структури й організації 

інформаційних потоків із прийнятими в СЕN і СЕNЕLЕС. 

Діяльності українських випробувальних лабораторій 

і органів по сертифікації необхідно додати максимальний 

розголос, одночасно підвищити їх інформованість, а також 

інформованість підприємств про таку діяльність у ЄС. Однією з 

умов реалізації цієї задачі є створення загальнодоступних 

національних баз даних по діючим і розроблювальним у країні 

стандартам, системам сертифікації. Необхідно приєднатися до баз 

даних CEN/CENELEС, що містять проєкти розроблювальних 

стандартів, всі діючістандарти у країнах – членах ЄС, інформацію 

про всі системи сертифікації в ЄС і ЕFTА. 

Реалізація інформаційного механізму взаємодії вітчизняних 

органів зі стандартизації і сертифікації з державами-членами СОТ 

буде здійснюватися через розробку програми зі стандартизації; 

організацію діяльності щодо зіставлення діючого фонду 

вітчизняних і міжнародних стандартів; повідомлення секретаріату 

СОТ про виявлені розходження вітчизняних нормативних 

документів від міжнародних стандартів; надання на запити членів 

СОТ копій проєктів нормативних документів. Комунікативний 

механізм припускає одержання як проєктів міжнародних 

стандартів, так і проєктів національних стандартів на продукцію 

пріоритетних галузей, що не мають аналогів серед міжнародних, 

у технічні комітети ISO, IEC, CEN. Це дозволить не тільки 
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підвищити конкурентоспроможність продукції на ринках 

зарубіжних країн, але й захистити товаровиробників на 

внутрішньому ринку.  
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РОЗБАЛАНСОВАНІСТЬ ТОВАРНИХ РИНКІВ ЯК ЗАГРОЗА 

ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ КРАЇНИ 

 

Збалансованість внутрішнього товарного ринку є однією з 

основних умов забезпечення незалежності національної 

економіки, її стабільності і стійкості, здатності до постійного 

оновлення, протистояння зовнішнім загрозам та 

самовдосконалення. В умовах гібридної війни з Російською 

Федерацією український внутрішній товарний ринок зазнав 

деструктивних змін, що призвело до вичерпування «запасу 

міцності» докризового періоду та демаштабізації економіки. 

При реалізації обвальної девальвації, критично 

недооціненою стала імпортозалежність передусім національних 

виробників, мультиплікативні втрати яких збільшилися внаслідок 

різкого здорожчання імпортних комплектуючих і сировини, 

перерахунку боргового тягаря, номінованого у валюті, та різкого 

зниження платоспроможного попиту. Залишаючись у переважній 

більшості експортоорієнтованими на збут продукції, при цьому 

сировинно й технологічно імпортозалежними, національні 

виробники виявилися неспроможними скористатись «вікном 

можливостей» на внутрішньому ринку [1]. Таким чином, 

економічна модель побудована на цілковитій залежності від 

експортних потоків може виявитись занадто чутливою до 

зовнішніх потрясінь.  

Однією з основних причин деструктивних процесів є 

невиправдано велика імпортна квота, яка за даними Державної 

служби статистики в 2019 р. складала майже 55 % від ВВП та 

перевищувала відповідний середньосвітовий показник більше ніж 
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в двічі. Це в свою чергу призводить до посилення доларизації та 

залежності національної економіки від кон’юнктури зовнішніх 

ринків. Місткість внутрішнього товарного ринку в Україні має 

потенціал до розширення. Однак, за останній 7 років загальний 

обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів 

господарювання значно звузивсь і станом на 2019 р. ледве 

перевищив рівень посткризового 2010 р. (рис. 1). 

Низька зацікавленість вітчизняних виробників задовольняти 

попит на внутрішньому ринку вивільняє величезну нішу для 

імпортної експансії. Зокрема, це стосується вітчизняного 

«машбуду», виручка якого на 92 % формується за рахунок 

експорту, як результат – частка на внутрішньому ринку становить 

усього 4,7 %. Висока експортна орієнтованість спостерігається 

також у вітчизняних металургійній (74,7 % виручки формується 

експортом, але при цьому значна частка внутрішнього ринку 

залишається за імпортерами) та деревообробній (внутрішній 

ринок забезпечує лише 35,1 % надходжень, решта – експорт, при 

цьому імпортери так само володіють домінуючим становищем) 

галузях промисловості [2]. Традиційна для українських 

виробників експортна орієнтованість із рокув рік є ключовою 

загрозою економічній безпеці держави. 

 

465312,7
540018,0 571114,8 555151,5

387743,8
261685,1 269147,5 318350,1

387360,6
482387,5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

млн дол США

Рис. 1. Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів 

господарювання в Україні, млн дол США 
Джерело: Державний комітет статистики [3]. 

 

З іншого боку, висококонкурентне середовище національних 

товаровиробників формується в умовах значної 
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імпортозалежності, особливо у видах економічної діяльності 

з високим рівнем доданої вартості. Небезпечним є те, що в Україні 

просто відсутні виробничі та технологічні можливості 

протистояти імпортерам за більшістю номенклатури. Натомість 

вітчизняні виробники перебирають на себе всі ризики 

економічних провалів: тарифний тиск з боку природних 

монополій, неможливість забезпечити оборотними коштами, 

відсутність прийнятного за вартістю кредитного ресурсу, криза 

неплатежів, масові скорочення персоналу тощо. У доповіді 

Всесвітнього економічного форуму про конкурентоспроможність 

національних економік до цього додаються ще такі причини як 

корупція, обтяжливе податкове законодавство, високий рівень 

зовнішніх запозичень та інфляція [5]. Єдиними галузями 

економіки, що орієнтовані в переважній більшості на внутрішній 

ринок (не рахуючи зернового та олійно-жирового секторів) 

і мають помірний рівень експортної квоти є сільське господарство 

та харчова промисловість.  

Одним з основних факторів стагнації внутрішнього ринку є 

широкий діапазон коливання та девальвації національної валюти, 

що в умовах імпортозалежності спричиняє високі темпи інфляції 

та несе пряму загрозу для економічної безпеки держава. Тому 

ключовим інструментом збалансування товарних ринків повинна 

стати послідовна, направлена на захист національних інтересів 

політика Національного банку України. 

Пасивна роль держави в системі регулювання імпорту 

товарів може призвести до втрати конкурентоспроможності 

цілими галузями. Державна політика повинна бути направлена на 

організаційне та адміністративне сприяння бізнесу у розвитку тих 

видів діяльності, які будуть комерційно вигідні, особливо в 

зіставленні з прибутковістю аналогічних європейських чи інших 

виробництв з метою формування у ділових кіл інтересу до 

диверсифікації діяльності, до виробництва в Україні нових або 

більш якісних товарів, створення ринкової інфраструктури, 

орієнтованої не лише на експорт але й на внутрішній ринок. 
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Останні 3 роки на фоні подолання пікового інфляційного 

навантаження в Україні спостерігалась позитивна тенденція 

покращення споживчих настроїв населення, що повинно 

булостворити умови для зміни структури споживання, зростання 

попиту на товари тривалого використання та розширення ємності 

ринку. Проте, за даними Державної служби зайнятості в 2019 р. 

значно зрослиобсяги вивільнення. Лише за друге півріччя планово 

було звільнено 126 тис. працівників, що на третину більше, ніж за 

аналогічний період 2018 р [4]. І нарешті, розгортання пандемії 

коронавірусу COVID-19 стало додатковою причиною звуження, і 

без того не надто широких, споживчих вподобань українських 

покупців та падіння обсягів купівлі товарів та послуг на 

внутрішньому ринку. 

В даній ситуації держава, як головний регулятор повинна 

докладати максимум зусиль для розвитку внутрішнього ринку. 

Концептуальними напрямами повинні стати: 1) стимулювання 

наповнення ринку відносно дешевими і доступними кредитними 

ресурсами на середній і довгостроковий періоди; 2) інтенсифікація 

створення робочих місць для диверсифікації отримання доходів 

населення та підвищення платоспроможного попиту; 

3) стримування подальшого зростання тарифів природних 

монополій. 

Перспективи відновлення та подальшого розвитку 

внутрішнього товарного ринку України залежатимуть від 

можливостей держави провадити послідовну та системну політику 

макроекономічної та макрофінансової стабілізації. За інших 

рівних обставин імпортери здатні значно простіше та скоріше 

адаптуватись до новітніх умов функціонування на внутрішньому 

ринку. 
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MARKETING & BENCHMARKING ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ 

 

Одним із пріоритетів досліджень сьогодення є вироблення 

основних теоретичних і методологічних принципів практичного 

використання сучасних технологій менеджменту в державному 

управлінні, внаслідок чого значна увага надається державному 

маркетингу. 

Надання послуг – одне з призначень держави. Ситуація, 

що склалася в цій сфері вимагає вживання термінових заходів 

державного регулювання, спрямованих на зміцнення клієнтської 

орієнтації в діяльності державних органів. 

Однією з форм взаємодії держави з громадянами та є 

державні послуги. При цьому мова йде не тільки про громадські 

http://www.ukrstat.gov.ua/
https://yur-gazeta.com/golovna/sluzhba-zaynyatosti-padinnya-na-rinkah-i-koronavirus-zagrozhuyut-rinku-praci.html
https://yur-gazeta.com/golovna/sluzhba-zaynyatosti-padinnya-na-rinkah-i-koronavirus-zagrozhuyut-rinku-praci.html
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або соціально-значущі блага, а й про такі послуги як наділення 

легальними правами власності, фіксація юридичних прав, видача 

дозвільних документів. Для більшості українських науковців 

державні послуги асоціюються винятково з визначеннями 

«соціальні» або «публічні». Однак не зовсім правильно 

протиставляти ці послуги, оскільки послуга може одночасно 

характеризуватися рядом ознак, які дозволять віднести її як до 

державної, так й до соціальної або публічною [1]. 

Основним завданням державного маркетингу має бути 

задоволення потреб громадян як матеріального складу, так й 

культурних складових життєдіяльності суспільства. У такому 

випадку саме державний маркетинг має чітко визначити інтереси 

й потреби громадян, встановити майбутні тенденції розвитку 

суспільства. 

Специфіка маркетингу в державному управлінні 

визначається характерними рисами: 

– опосередкованість ринкових відносин, тому що значна 

частина продукції – це послуги, ідеї, що стосуються громадських 

благ; 

– досягнення відповідності потребам й очікуванням 

широких соціальних груп населення; 

– обмеженість бюджетних коштів і ресурсних можливостей; 

– тривалість, масштабність у сфері дії, відбувається 

в порівняно стабільних умовах, а тому приваблива для 

підприємців, які розраховують отримати прибуток від економії на 

масштабах виробництва й не дуже схильних до ризику; 

– активність у формі участі у відкритих аукціонах; 

– реалізованість в умовах суспільної відкритості, 

контрольованості з боку суспільства; 

– залежність від рішень органів влади [6]. 

Варто зазначити, що як соціальні, так й публічні послуги 

мають ґрунтуватися на громадських інтересах, разом із тим їх 

якість має контролюватися державою [2, с. 20]. Державні послуги 

мають бути універсальними й надаватися всім категоріям 
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споживачів, а процес отримання послуг не повинен створювати 

технологічних бар’єрів. 

Основними завданнями, які покликані вирішувати 

маркетинг у державному управлінні, є:  

– аналіз ринку, його структуризація, аналіз й прогнозування 

суспільного попиту на товари та послуги;  

– підвищення конкурентоспроможності власних виробників 

й захист внутрішнього ринку;  

– формування позитивного іміджу держави;  

– допомога вітчизняним підприємствам для виходу на 

зовнішні ринки [5]. 

Наступним поняттям, яке відображає якість роботи держави 

є  «benchmarking». Застосування benchmarkingна державному 

рівні – це використання комплексу способів й заходів, 

що дозволяють постійно виявляти та організовувати використання 

методів управління найбільш успішно чинних організацій як 

громадського, так й приватного секторів. Дозволяє формувати  

процес передачі передового управлінського досвіду на всіх рівнях 

публічного управління, в тому числі на регіональному [3, с. 742]. 

Нині триває активне становлення методологічного апарату й 

технологій реалізації benchmarkingна державному рівні, які й 

формують специфіку його застосування. 

Так, з 2000 р. в країнах ЄС для реалізації benchmarking 

широке застосування отримала Common Assessment Framework. 

Розробка Common Assessment Frameworkдля громадського 

сектору та сфери державного управління Європи ведеться 

Європейським інститутом публічної служби при Єврокомісії 

[4, с. 33].  

Загальна схема оцінки концептуально будується на основі 

двох моделей: 

– модель вдосконалення «Excellence Model»; 

– модель «Speyer», розроблена Німецьким університетом 

адміністративних наук спеціально для оцінки якості діяльності 

державних структур [3, с. 34]. 
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Отже, міжнародний досвід та аналіз світової практики 

державного управління свідчить, що вдосконалення сфери 

реалізації державних послуг є найважливішою умовою 

економічних перетворень.  

Маркетинг у державній сфері має ґрунтуватися на інтересах 

і потребах різних соціальних верств населення. Державні послуги 

мають надаватися якісно й ефективно, це має бути пріоритетом 

для держави. 

Відповідно до європейської політики, Україна має 

продовжувати реформи у сфері державних послуг, для поліпшення 

якості життя суспільства. 

Benchmarking можна застосовувати для розробки 

державного регулювання територіальними 

утвореннями,оскількивідповіднііндикаторипостають не як 

«остаточний результат», а як «відправні пункти» для обговорення 

майбутніх регуляцій. У цьому випадку benchmarking повинен 

розглядатися як багатоетапний процес стратегічної оцінки та 

взаємного навчання, в якому беруть участь усі зацікавлені особи. 
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: 

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА ТА РОЗВИТКУ 

 

Різноманітність сільських територій вимагає диверсифікації 

підходів до реалізації політики їх розвитку, що, у свою чергу, 

супроводжується потребою здійснення розширеної та ефективної 

регіональної типології для виявлення відмінностей між сільськими 

та міськими територіями, а також, що суттєво, обґрунтування 

наявності різних типів сільських територій. Найбільшими 

досягненнями в цій сфері характеризуються ЄС та ОЕСР 

(Організація економічного співробітництва та розвитку). 

Основою регіональної типологізації ОЕСР є розроблений 

методичний підхід до визначення функціонального типу 

адміністративно-територіальних одиниць рівня LAU 2, до якого  

в різних країнах віднесено населені пункти та муніципалітети. 

Згідно запропонованої методики, типізація проводиться за 

показником густоти населення, тобто територіальна одиниця 

класифікується як сільська, якщо густота населення на її території 

складає менше 150 осіб на км². Попри простоту застосування, 

такий підхід має суттєвий недолік – неврахування нерівномірності 

заселення територій країн. Наприклад, столиця Чорногорії 

Підгориця, де проживає майже 1/3 населення країни, 

https://ssrn.com/abstract=1269375
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1269375
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1269375
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характеризується щільністю населення менше 150 осіб на км², 

тому класифікується як сільська територія [1.4].  

Утім проведення типізації сільських території в розрізі 

територіальних одиниць рівнів LAU 1 та LAU 2загалом не можна 

вважати доцільним через значну подрібненість території, постійні 

та динамічні зміни на цьому рівні, а також вплив процесів 

субурбанізації, який результується певним «розмиванням» 

кордонів між містом та селом. Окрім цього, аналіз на цьому рівні 

не дозволить забезпечити врахування впливу зовнішніх чинників, 

оскільки результуватиметься значним ускладненням процесу 

дослідження. 

Тому на основі типології території рівня LAU 2 ОЕСР 

проведено також регіональну типологію територій країн на рівні 

TL 3 (територіальна класифікація ОЕСР, яка відповідає 

рівнюNUTS 3 у класифікації ЄС). Цей підхід ґрунтується на 

аналізі двох показників: 1) части населення, яке проживає у містах 

та сільській місцевості – в результаті регіони класифіковано на: 

переважно міські – регіони, де більше 75 % населення проживає  

у містах; проміжні – регіони, де у містах проживає  

51–75 % населення; переважно сільські – регіони, де більше  

50 % населення проживає на сільській території [1.5]; 2) наявності 

важливих міських центрів у регіоні – у результаті врахування 

показника переважно сільський регіон, який містить міський 

центр з населенням більше 200 000 жителів, що становить 

щонайменше 25 % населення регіону, стає проміжним;  

а проміжний регіон, який містить міський центр з більше  

500 000 жителів, що становить щонайменше 25 % населення 

регіону, стає переважно міським. Таким чином,  

в методицізроблено спробу врахуватироль великих міст як 

«стимуляторів» економічного розвитку навколишніх територій.  

Загалом, запропонована методика характеризується 

суттєвими перевагами, оскільки, ґрунтуючись на визначенні 

питомої ваги населення у міських чи сільських громадах, вона 

дозволяє обґрунтувати відмінності у веденні економічної 

діяльності в різних регіонах та врахувати особливості розвитку 
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ринку праці на різних територіях. Натомість її недоліком є 

неврахування впливу великих міст у сусідніх адміністративно-

територіальних формуваннях на розвиток регіону. Враховуючи те, 

що об’єктом аналізу є адміністративно-територіальні одиниці типу 

NUTS 3, яким в Україні відповідають райони, слід говорити про 

доцільність аналізу такого показника, адже регіони цього типу є 

невеликими за розмірами адміністративними одиницями 

з чисельністю жителів 150–800 тис. осіб, тому наявність навіть 

у сусідньому регіоні великого міста або навіть міської агломерації 

матиме суттєвий вплив на розвиток навколишніх територій. 

Щоб оптимізувати існуючу методику та врахувати показник 

доступу до великих міських центрів, регіональну типологію ОЕСР 

було розширено шляхом додавання ще одного критерію – часу 

руху автомобіля, необхідного 50 % населення регіону для 

досягнення міста [1.2] з чисельністю жителів понад 50 тис. осіб  

(до уваги, в Україні міста з понад 50 тис. мешканців віднесено до 

міст обласного значення) (рис. 1).  

Як видно, додатковий критерій не впливає на типи регіонів, 

передбачені регіональною типологією ОЕСР для територій рівня 

NUTS 3. За допомогою розширеної типології відбувається лише 

додатковадиференціація проміжних та сільських регіонів на 

віддалені або близькі до міста. У результаті розширеної 

регіональної типізації виділено п’ять типів регіонів: переважно 

міський, проміжний близький до міста, проміжний віддалений, 

переважно сільський близький до міста, переважно сільський 

віддалений. 
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Рис. 1. Алгоритм розширеної типологізації регіонів за 

методикою ОЕСР 
Джерело: складено на основі [1]. 
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Як видно, додатковий критерій не впливає на типи регіонів, 

передбачені регіональною типологією ОЕСР для територій рівня 

NUTS 3. За допомогою розширеної типології відбувається лише 

додаткова диференціація проміжних та сільських регіонів на 

віддалені або близькі до міста. В результаті розширеної 

регіональної типізації виділено п’ять типів регіонів: переважно 

міський, проміжний близький до міста, проміжний віддалений, 

переважно сільський близький до міста, переважно сільський 

віддалений. 

Врахування відстані адміністративно-територіальних 

формувань до великих міст дозволяє виявити так звану «групу 

ризику» – віддалені сільські регіони. Відповідно до регіональної 

типології ОЕСР, у Північній Америці сільськими визнано  

74 % регіонів рівня NUTS 3, з них віддаленими сільськими 

регіонами є більше ½ (зокрема, у Каналі 74 % сільських територій 

є віддаленими, що пов’язано з природно-географічними 

характеристиками території країни), у ЄС сільськими є  

35 % регіонів країн, з них 14 % – віддалені (у цих регіонах 

проживає 5 % населення ЄС).  

Результати порівнянь соціально-економічного розвитку 

віддалених сільських регіонів та таких, які знаходяться близько до 

розвинених міських центів, проведених науковцями країн Заходу 

[1; 3] свідчать про суттєве зростання ризику депопуляції, старіння 

населення, вищого рівня безробіття та зниження обсягів 

виробництва з віддаленістю від міст. Це пов’язано з відсутністю 

доступу до розвинених ринків послуг, якісної освіти та медицини, 

а також переваг міст як логістичних центів для суб’єктів 

господарювання.  

Географічна відстань, низька щільність та проблема старіння 

населення у віддалених сільських регіонах призводять до їх 

ізольованості та зростання ризику соціальної відчуженості 

населення. Як зауважують економісти міжнародної мережі 

«Volonteurope», підтримувані в межах виконання програми 

Європейської Комісії «Europefor Citizens Programme», віддаленість 



УКРАЇНА І СВІТ:                                                                                         

теоретичні та практичні аспекти діяльності                                         

у сфері міжнародних відносин, 2021 

 

174 

і низька щільність населення деяких сільських районів призводить 

до малих обсягів інвестицій, що результується зниженням запасів 

економічного та людського капіталу і призводить до погіршення 

економічних показників та зниження рівня зайнятості і доходів. 

«Таким чином, географічна відстань сильно впливає на доступ до 

можливостей» [6]. Водночас, аналіз розвитку сільських та міських 

регіонів за методикою ОЕСР дозволив встановити, що рівень 

добробуту (згідно методики ОЕСР розраховується шляхом аналізу 

дев’яти коефіцієнтів) у міських регіонах не завжди вищий.  

У міських регіонах вищий рівень доступу до послуг, доступна 

якісна медицина та освіта, суттєво вищий показник безпеки 

громадян (якщо у сільських районах він складає 6 балів з 10-ти,  

то у міських – більше 8 балів). Натомість перевагою мешканців 

сільських регіонів є значно кращі екологічні умови та доступне 

житло, а рівень доступу до робочих місць та обсяги доходів 

громадян відповідають регіонам, де більшість людей проживає  

у великих містах. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

Становлення і розвиток ринкових відносин, а також 

інтегрування української економіки у європейський простір 

докорінним чином змінюють економічну систему суспільства. 

Зникають чи втрачають значення фактори розвитку, що тривалий 

час визначали пріоритети, з’являються нові чинники, 

які потребують теоретичного обґрунтування і практичної 

реалізації. Серед низки проблем сьогодні виділяються ті,  

що вітчизняною економічною наукою майже не розроблялися, 

проте в умовах розбудови держави і адаптації усіх її структурних 

елементів до вимог ЄС необхідність їх вирішення стає дедалі 

очевиднішою. Саме такою є проблема створення системи 

національної економічної безпеки [5]. 

Проблеми, пов’язані з нею, мають двояку природу. З одного 

боку, вони мають універсальний, глобальний характер, а з іншого 

становлять значний інтерес для кожної окремої країни. Таке 

значення проблем економічної безпеки зумовлене глибинними 

процесами трансформації міжнародних економічних відносин  

у фактор внутрішнього розвитку, що спричинили значну 

відкритість національних економік, загостривши їх чутливість до 
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впливу екзогенних (зовнішніх) факторів економічного розвитку. 

Поряд з тим радикальні зрушення в економіці пострадянських 

країн породили ендогенні (внутрішні) фактори руйнівної сили,  

які фактично стали загрозою для суспільства, про що 

неодноразово говорилося на різних міжнародних форумах. Такий 

перебіг подій породжує об’єктивну потребу в ґрунтовному 

осмисленні суті економічної безпеки, виявленні факторів,  

які справляють на неї як позитивний, так і негативний вплив. 

Ми визначаємо національну економічну безпеку як стан 

економічної системи, що характеризується стійкістю щодо впливу 

ендогенних (внутрішніх) і екзогенних (зовнішніх) чинників,  

які створюють загрозу для суспільства [2, с. 5]. 

До факторів, що здійснюють вплив на національну 

економічну безпеку України, слід віднести такі їх групи: 

– внутрідержавні соціально-економічні і політичні фактори; 

– фактори, які склалися у зв’язку з розпадом СРСР; 

– фактори, зумовлені потребами міжнародних економічних 

відносин.  

Процес переходу від адміністративної до ринкової моделі 

господарювання (досвід проведення реформ у нас і за кордоном 

показує, що мирне співіснування двох систем управління 

економікою неможливе, оскільки адміністративна система є більш 

агресивною, і вона без будь-яких зусиль деформує сферу ринкових 

відносин) призводить до підвищення внутрішньої і зовнішньої 

вразливості економіки. Ендогенною умовою при цьому є різке 

збільшення суб’єктів власності і суб’єктів господарювання.  

Це неодмінно призводить до розриву існуючих господарських 

зв’язків і виникнення нових. Такий стан економіки потребує 

виваженого реформування і регулювання відносин власності. 

Насамперед, мається на увазі державна політика у здійсненні 

демонополізації, роздержавленні економіки і приватизації.  

За ринкових умов непросто оптимально вибудувати 

взаємовідносини держави і економіки. Розбалансованість 

народного господарства, гострота соціальних проблем можуть 

підштовхнути до переходу на «ручне управління», до вольового 
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втручання держави у взаємозв’язки суб’єктів господарювання. 

Важливо мати на увазі, що результативність таких дій буде 

невеликою, якщо вони стануть самоціллю, а не обслуговуватимуть 

процеси розвитку ринку. 

Відомо, що люди в першу чергу повинні їсти, пити, мати 

житло, одягатися, отже, що вони повинні працювати, перш ніж 

зможуть боротися за панування, займатися політикою, релігією, 

філософією. З цим, звичайно не посперечаєшся і цього не 

ревізуєш. Здавалося б, керуючись навіть цим положенням, можна 

безпомилково дійти до висновку: перш ніж розробляти програми 

суспільних перетворень і реалізовувати їх, потрібно з’ясувати,  

в чому буде від них користь людям, визначити, чи дадуть змогу  

ці перетворення стати людям більш забезпеченими матеріально, 

жити краще у порівнянні з минулим, чи, навпаки, ускладнять їх 

життя. Теоретично всі держави прагнуть одночасно досягти обох 

цілей: захистити економіку від негативних впливів і підвищити 

добробут населення [4]. Але якщо цілі важко поєднати, пріоритет 

залишається за безпекою, а економічні міркування стають 

підпорядкованими. Інакше кажучи, держави можуть пожертвувати 

своїми важливими, чи навіть критичними економічними 

інтересами, коли виникає загроза їх незалежності чи національній 

безпеці. Україна перебуває в ситуації, що змушує підпорядкувати 

цілі добробуту стратегії безпеки в інтересах виживання нації. 

Збереження незалежності держави важливіше, ніж досягнення 

мети максималізації добробуту населення. Однак пріоритет 

безпеки в політичній стратегії держави піддається не тільки 

критиці з боку п’ятої колони, а і здійснюються конкретні дії по 

дестабілізації ситуації в державі.  

Серед ендогенних факторів економічної безпеки в Україні 

необхідно виділити ті, які найбільшою мірою сприяють її 

збереженню. Це, по-перше, надійна національна валюта як гарант 

стабільності валютно-фінансової і кредитної системи. По-друге, 

перехід на принципово нові технології на основі науково-

технічною прогресу. Україна має використати свій науковий 
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потенціал на створення вікон технологічного прориву до 

європейського рівня, насамперед у напрямах НТП, де ми вже 

маємо ряд цілком конкурентоспроможних галузей таких, як деякі 

види інформаційних технологій, розробки аерокосмічної техніки, 

матеріалознавство, включаючи розробки космічних технологій 

виробництва нових матеріалів тощо, дасть змогу розпочати 

створення підвалин принципово нової економіки України. 

Орієнтація в свій час на невибагливий до якості продукції 

ринок Росії та інших країн СНД відклав завдання якнайшвидшого 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на 

довгі роки. А от переналаштування національної економіки на 

європейські рейки значно посилили конкурентні позиції 

національного виробництва.  

Національна економічна безпека як стабільний стан 

економіки зберігається до того часу, поки економічний добробут 

нації, стабільність внутрішнього ринку країни не відчують на собі 

вплив внутрішніх і зовнішніх деструктивних факторів. 

Орієнтованість української економіки у напрямку євроінтеграції 

передбачає інтенсифікацію зовнішньоекономічних процесів.  

У результаті збільшується відкритість національної економіки і 

посилюється її залежність від екзогенних факторів. 

Зовнішньоекономічні зв’язки не можуть бути абсолютно 

безпечними. І хоча держави, як правило, дотримуються певних 

норм поведінки, кожна з них зберігає за собою право розірвати 

підписані угоди, якщо реальною стане загроза національній 

економічнійбезпеці. У міжнародних економічних відносинах не 

може бути абсолютної безпеки, мова може йти лише про відносну 

безпеку. 

Відносна економічна безпека передбачає обмеження 

залежності від партнера і щодо життєво важливих економічних 

параметрів, тобто таких, які у випадках їх порушення впливають 

на свободу вибору в політичних рішеннях сторін або неприйнятні 

з комерційної точки зору. Посилення впливу екзогенних факторів 

на національну безпеку неминуче викликає необхідність 

встановлення взаємозалежності між державами, що тягне за собою 
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зміни у формуванні принципів світової політики, обмежуючи 

можливості критичного впливу одного із партнерів. 

Взаємозалежність є ключовим моментом, який стабілізує 

національну безпеку, а за певних умов може підвищити і рівень 

світової безпеки. 

Взаємозалежність виникає при наявності залежності 

партнерів по зв’язках від позитивного вирішення проблеми. 

А залежність існує тоді, коли розв’язання будь-якої проблеми 

вимагає відповідних змін у вигляді пристосування. Оскільки 

сьогодні проявляється тенденція одночасно розвивати 

незалежність і стимулювати зовнішні зв’язки, то неминуче 

виникають і суперечності. Зростання економічної 

взаємозалежності пов’язує комерційні ризики всіх сторін, посилює 

потребу в координації політики і обмежує незалежність. Наголос 

же на незалежності означає перехід до самозабезпечення  

і зменшення чи ліквідацію впливу екзогенних перешкод. Жодна 

країна не може дозволити собі тривалий час проводити таку 

суперечливу стратегію, не провокуючи при цьому серйозних 

економічних труднощів. 

Порушення економічної безпеки проявляється через 

чутливість і уразливість економіки. Під чутливістю мають на увазі 

стан економіки під дією завданої шкоди при незмінній 

економічній політиці, тобто до прийняття якихось протидіючих 

заходів. Уразливість визначається станом економіки,  

яка перебуває під впливом завданої шкоди і після зміни політики, 

тобто і після прийняття протидіючих заходів. Інакше кажучи, 

чутливість є пасивним показником впливовості різних факторів на 

стан економіки, а уразливість – це неспроможність їм активно 

протидіяти. Оскільки неможливо миттєво змінити політику,то 

шкода, завдана діями противника, відтворює залежність у вигляді 

чутливості. А уразливість може бути визначена тільки шляхом 

врахування витрат на пристосування через певний проміжок часу.  

Виходячи зі сказаного для поступального розвитку 

економіки необхідно в стислі строки розробити концепцію 
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національноїекономічноїбезпеки України і потім поступово 

розгорнути її у великомасштабну програму, яка має врахувати 

ендогенні та екзогенні фактори. 
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МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ:  

ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ 

 

Глобалізація в сучасних умовах являє собою домінуючу 

тенденцію у міжнародних відносинах, одним з проявів якої є 

міжнародна міграція робочої сили. Теоретичним та практичним 

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1246
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проблемам міжнародної трудової міграції присвячені праці 

вітчизняних вчених: В. Мойсей, В. Будкін, М. Долішній, 

М. Дудченко, В. Новик, Е. Лібанова, М. Ніколайчук, Н. Марченко, 

І. Прибиткова, О. Рогач.  

Переміщення людських ресурсів все більше набуває 

поширення і значення, яке зумовлене соціально-економічними, 

екологічними та іншими чинниками. Зростання масштабів 

міжнародної міграції, залучення робочої сили, активізує 

дослідження міжнародної трудової міграції як однієї з форм 

світових господарських зв'язків та впливу їх на світове 

господарство. Сучасними чинниками формування міграційних 

потоків є масове безробіття, низька заробітна плата та її 

затримання.  

Процеси міжнародної міграції робочої сили в соціально-

економічній сфері стимулюють процеси інтеграції, зростання ВВП 

країн, добробуту громадян, зростання рівня їх кваліфікації тощо. 

Міжнародна міграція робочої сили вже не обмежується 

економікою, а й впливає на соціальну, політичну, культурну, 

релігійну сфери життєдіяльності людей різних країн. 

На регіональному ринку праці конкурентоспрожність в 

умовах глобалізації залежить від ефективності управління 

економікою, розвиненості конкурентного середовища, 

інноваційної активності, мінімізації ризиків в оплаті праці. 

Трудовий потенціал України є важливим стратегічним чинником , 

що визначає успіх економічних реформ. Трудові ресурси –  

це найважливіший фактор виробничого процесу,  

що характеризується високою мобільністю.  

Потреба в праці складається з ряду елементів, таких як: 

кількість робочих місць, їх територіальне розташування, оплата і 

організація праці тощо. Праця, яка є основним чинником 

суспільного виробництва, одночасно задає зміни 

цілеспрямованості всіх параметрів якості трудового потенціалу 

будь-якого рівня. Так, наприклад, сьогодні виникає необхідність 

не лише у наданні людині можливостей реалізувати свій трудовий 
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потенціал, а й створити гідні умови для його реалізації, що 

обумовлює необхідність покращення умов праці, підвищення 

рівня заробітної плати, надання можливостей покращити житлово-

побутові умови, можливості підвищення кваліфікації тощо  

[1, с. 48]. 

Міжнародна міграція робочої сили, це форма економічних 

відносин, що охоплює весь світ. Економічні причини міжнародної 

міграції робочої сили це нерівномірний економічний розвиток 

країн, рівень економічного розвитку держави, рівень соціального 

розвитку, зайнятості, безробіття та доходів населення. 

Міжнародна міграція існує в різних формах – трудовій, сімейній, 

туристичній тощо. 

Незважаючи на те, що Україна є одним із лідерів 

експортерів робочої сили, її не можна віднести хоч б до однієї 

групи, тому що в країні, а грошові надходження від мігрантів у 

кількісному вимірі є значними, уряд не вживає заходів щодо 

заохочення трудової міграції. Водночас якщо здебільшого 

економісти вважають грошові надходження від мігрантів 

фактором економічного зростання, то в Україні ці кошти 

переважно використовуються неефективно та збільшують 

надходження до тіньової економіки [2, с. 119]. 

Основними напрямами трудових міграційних потоків 

залишаються країни ЄС. Сюди українці їдуть тому, що в країнах 

Євросоюзу існує демографічна проблема, а держави проводять 

активну міграційну політику, залучаючи працездатне населення. 

До інших факторів привабливості країн ЄС для мігрантів слід 

віднести вищу якість життя, безпеки, свобод, ніж в Україні.  

За даними Національного банку України лише упродовж 

січня–вересня 2020 р. українські заробітчани переказали  

8,5 млрд дол. За даними Світового банку упродовж 2019 р. обсяг 

грошових переказів від трудових мігрантів становить  

16 млрд дол, – це понад 10 % українського ВВП, (у Молдові – 

перекази трудових мігрантів становлять 23 % ВВП). До пандемії 

COVID-19 обсяг переказів українських заробітчан був більший 

ніж обсяг прямих іноземних інвестицій в нашій країні. Навіть 



УКРАЇНА І СВІТ:                                                                                         

теоретичні та практичні аспекти діяльності                                         

у сфері міжнародних відносин, 2021 

 

183 

сьогодні Україна залишається найбільшим одержувачем переказів 

у Європі.  

Тобто, на жаль сьогодні не інвестори, а заробітчани 

капіталізують Україну. Оскільки, майже  одна третя всього 

працездатного населення країни, а це близько 8 млн українців 

працює за межами України (Польщі, Чехії, Італії та ін.). За даними 

Державного центру зайнятості лише у жовтні 2020 р. було 

зареєстровано 427 тис. безробітних, це 59 % більше у порівнянні з 

аналогічним періодом 2019 р. [3]. 

Як свідчить світовий досвід, перевагу від трудової міграції 

мають, як і ті країни, що приймають робочу силу, так і ті країни, 

що її постачають. Міжнародна міграція робочої сили впливає на 

демографічний розвиток окремих країн та регіонів.  

Для зменшення рівня міграції з України потрібно створити умови 

для динамічного, збалансованого розвитку та підвищення якості 

життя населення. 

Отже, потрібно розширити на загальнодержавному рівні 

регулювання міжнародної міграції повноваження державної 

міграційної служби для здійснення контролю за 

працевлаштуванням українців; капіталізувати економіку; 

збільшувати обсяг інвестицій у розвиток виробництва; створення 

нових робочих місць у торгівельній, транспортній сфері.  
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ВЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА РИНОК ПРАЦІ:  

МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ 

 

Наразі у функціонуванні ринку праці важливу роль грають 

інноваційні технології. Інноваційні процеси у всіх сферах 

набирають обертів і створюють потенціал для нової хвилі 

промислової революції. Сьогодні такий прогрес можна 

спостерігати в широкому спектрі технологій, включаючи 

інформаційні, «зелені» енергетичні, біотехнології та біоінженерію, 

нанотехнології та наноматеріали та інші. Усі ці розробки, з однієї 

сторони, пропонують все більші можливостей для створення 

бізнесу та працевлаштування, а робототехніка, з іншої – змінює 

сенс праці і створює підґрунтя для скорочення робочих місць.  

За даними Організації економічного співробітництва та розвитку, 

серед її країн-членів інноваційні фірми створювали майже 

половину всіх робочих місць за останнє десятиліття. Міжнародна 

організація праці підтримує концепцію «цифрового тейлоризму» 

(Brown et al., 2011), у рамках якої нові технології у сфері послуг 

можуть сприяти подальшому зростанню зайнятості в країнах, 

що розвиваються [5, с. 24]. 

В останні роки цифрові технології помітно знизили 

зайнятість у виробництві та роздрібній торгівлі, водночас 

впливаючи на висококваліфіковані послуги, зокрема у фінансовій, 

медичній та юридичній сферах. Тенденції щодо кваліфікованих 

робочих місць не мають ознак до зменшення. Між тим, в останні 
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десятиліття технологічні інновації, і особливо вдосконалена 

автоматизація, замінюють дедалі складніші завдання в людській 

праці. 

У країнах з розвинутою економікою мають конкурентну 

перевагу ті, хто має високу кваліфікацію в технічних областях або 

хто працює в капіталомістких галузях. На противагу, ті,  

хто займає робочі місця в трудомістких галузях, найбільш схильні 

до ризику.  

Науково-технічний прогрес збільшує розрив між 

висококваліфікованими, високооплачуваними та низько 

кваліфікованими працівниками з низькою зарплатою.  

Тим не менше, спроба стримувати хвилю науково-технічного 

прогресу не є життєздатною стратегією, що також обмежує 

зростання продуктивності та покращення якості продукції. 

Натомість питання полягає в тому, як політика може 

найефективніше реалізувати вигоди, забезпечуючи захист для тих, 

хто зазнає негативного впливу. Так, Стігліц обґрунтовує думку, 

що реструктуризація ринку, як правило, повільно реагує на швидкі 

технологічні зміни, які призводять до високого та тривалого 

безробіття, посилення нерівності [2, c. 131]. Отже, на урядах 

лежить підтримка сприятливих умов для створення гідних 

робочих місць та подолання нерівності.  

Структура економіки та ринку праці, з точки зору розподілу 

працівників за галузями, відіграє ключову роль у згаданих вище 

тенденціях продуктивності. Дивлячись на взаємозв'язок між 

національним рівнем продуктивності та розподілу зайнятості 

серед широких секторів у кожній країні існує стійка негативна 

кореляція між часткою зайнятості в сільському господарстві та 

середньому рівні продуктивності праці. Встановлено стійку 

позитивнукореляцію між рівнем продуктивності праці і часткою 

зайнятості у сфері послуг, а також дещо слабший позитивний 

зв’язок між продуктивністю праці та часткою зайнятості  

в промисловості. 
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Частка найманих працівників у загальній зайнятості є 

різною. Ця часткастановить понад 70 % у загальній зайнятості в 

Південній Азії та Африці на південь від Сахари, понад 40 % 

зайнятості в Південно-Східній Азії та Тихоокеанському регіоні та 

понад 30 % зайнятості у Східній Азії, Латинській Америці, 

Карибському басейні та Північній Африці [4, с. 51]. Крім низького 

рівня продуктивності та нижчої середньої заробітної плати, ці 

працівники мають «вразливу зайнятість», набагато менше 

соціальних вигід, ніж заробітчани, і в них менше шансів бути 

профспілкою або отримати вигоду від колективних переговорів. 

Зокрема, в Південній Азії та Африці на південь від Сахари дуже 

висока частка працівників, що знаходяться в незахищеному 

положенні та мають дуже обмежене зростання заробітної плати за 

останні кілька десятиліть. Це є ключовими факторами,  

що підтверджують низький рівень продуктивності саме цих 

регіонів у порівнянні з іншими регіонами світу. 

Іншим важливим фактором є середній рівень продуктивності 

за групами фірм. Економіки з більшою часткою великих фірм  

і зайнятістю у цих фірмах, як правило, мають вищий рівень 

валового внутрішнього продукту на душу населення і, відповідно, 

вищий середній рівень продуктивності. У 14 із 17 розвинутих 

економік із порівнянними даними, найбільші фірми (ті, що мають 

250 і більше працівників) мали найвищий рівень випуску 

продукції на одного працівника.Найменші фірми були найменш 

продуктивними. В середньому по всій вибірці країн, найбільші 

фірми мають середній обсяг випуску на одного працівника, 

які майже вдвічі перевищують показники найменших фірм  

і в 1,3 рази перевищують рівень середніх фірм  

з 20–49 працівниками [1, c. 78]. 

Окрім вигоди від економії на масштабі, яка дозволяє 

забезпечити більш ефективне виробництво, великі фірми також, як 

правило, мають кращий доступ до кредитів і витрачають більше 

на навчання своєї робочої сили.Дійсно, окрім доказів того, що 

великі фірми, як правило, мають вищий середній рівень 

продуктивності, на основі даних 134 країн, що розвиваються, у 
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результатах обстежень підприємств у базі даних Світового банку, 

фірми, що мають 100 і більше працівників, також мали більш 

високі темпи зростання продуктивності, ніж малі та середні фірми, 

причому великі фірми звітують про річну продуктивність 

зростання в середньому на 3,2 %, порівняно з 1,3 % для середніх 

фірм (20–99 працівників) та 1,7 % для малих фірм  

(5–19 працівників) [3, c. 84].  

У більш тривалому часовому горизонті цей 

диференціальний приріст продуктивності принесе значні 

конкурентні переваги для великих фірм підвищену прибутковість, 

а тому зможуть за рахунок підвищення заробітної плати 

залучатибільш талановитих працівників. 
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ЩОДО МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

Трудова міграція є актуальним предметом досліджень на 

сучасному етапі розвитку економіки України. Особливої 

популярності набуває це багатогранне явище в роботах [2; 5; 6; 9], 

де автори аналізують і обговорюють тенденції зарубіжних і 

українського ринків праці та зайнятості, визначають вплив 

міграції на політику і суспільство, позитивні і негативні сторони 

трудової міграції,внесок мігрантів у забезпечення інклюзивного 

зростання. Проблематика трудової міграції в умовах ускладнення 

демографічної ситуації та ринку праці,інтеграції внутрішньо 

переміщених осіб у приймаючі громади набуває актуальності в 

нещодавніх роботах українських вчених [3; 6]. Другий блок робіт, 

який ляже в основу розробки заходів для сприяння політики 

зайнятості та попередження міграції, – це інформаційно-

аналітичні матеріали і нормативно-правові документи 

міжнародних організацій та країн ЄС [4; 8; 10]. 

Теперішня хвиля міграції з України є результатом 

невдоволення громадян країни рівнем заробітної плати, низьким 

рівнем соціального захисту економічно активного населення, 

неналежного забезпечення країною умов для реалізації своїх 

здібностей громадянами, зокрема випускниками ВНЗ, 
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невдоволення економічним становищем у державі, тривалими 

політичною і економічною кризами в суспільстві.Трудова міграція 

значних масштабів, з одного боку, є однією з ключових причин 

нинішнього кадрового провалу в Україні, а з іншого – має  

і позитивний вплив на економіку (табл.1). 

Таблиця 1 

Позитивні та негативні прояви впливу трудової міграції на 

стан економіки та суспільства в Україні 

 
Позитивний вплив Негативний вплив 

- набуття нового виробничого і 

життєвого досвіду, підприємницьких 

навичок та демократичної культури; 

- нівелювання рівня безробіття за 

деякими вакансіями; в умовах 

закритості кордонів по них безробіття 

може зростати на третину; 

- покращення життя вітчизняних 

домогосподарств внаслідок переказів 

коштів, що стимулює споживчий 

попит; 

- розвиток власного бізнесу за 

рахунок залучених коштів з-за 

кордону. 

 

- загроза депопуляції; 

- втрата мізків, інтелектуального і 

трудового потенціалу; 

- дефіцит працівників; 

- незаконний транзит і відповідно 

втрати для іміджу України; 

- існування ризику експлуатації 

громадян України з боку іноземних 

роботодавців. 

Джерело: Складено авторами. 

 

Різні аспекти вирішення проблематики трудової міграції в 

руслі глобальних викликів, пов’язаних із ускладненням 

демографічної ситуації та COVID-19, знайшли відображення в 

політиці європейських держав щодо заохочення мобільності 

талантів та висококваліфікованих спеціалістів, регулювання 

попиту на іноземну робочу силу. COVID-19 вплинув на процедури 

надання й отримання дозволів на проживання і роботу, оскільки 

державні установи скорочують свої послуги або повністю 

закриваються. Економічна невизначеність, з якою зіткнулися 

багато мігрантів, також вплинула на попит на дозволи на роботу, 



УКРАЇНА І СВІТ:                                                                                         

теоретичні та практичні аспекти діяльності                                         

у сфері міжнародних відносин, 2021 

 

190 

як і той факт, що багато країн обмежили в’їзд іноземцям після 

спалаху пандемії. Та невдовзі значна кількість країн ЄС 

продовжили дозволи на проживання і тимчасове пом’якшення 

деяких умов зайнятості, щоб надати мігрантам більше гнучкості. 

Так, у Румунії, були введені заходи для сприяння розміщенню 

робітників – мігрантів, які втратили свої робочі місця, тим самим 

закріплюючи їх [1]. А уряд Португалії [13] ініціював інтеграцію 

громадян третіх країн за допомогою фінансування 

різноспрямованих проєктів, включаючи: спонсорування більш 

безпечної і поінформованої міграції за допомогою інформаційної 

системи;розширення прав і можливостей легальних іммігрантів і 

їх інтеграцію на ринку праці; залучення та інтеграцію 

висококваліфікованих спеціалістів, професійні навички яких 

відповідають потребам місцевої і регіональної економічної 

структури, а саме в секторах нових технологій, точного сільського 

господарства, біотехнології і точної металомеханіки; створення і 

розвиток мереж, які сприяють запобіганню нелегальній міграції,  

а також встановлення нових партнерських відносин з 

відповідними державними та приватними організаціями в 

Україні;залучення висококваліфікованих молодих людей 

працездатного віку, яким потрібна підтримка для виходу на 

португальський ринок праці;заснування Глобальної платформи 

для сирійських студентів з метою утримання громадян третіх 

країн у віці від 22 до 32 років, що володіють високою 

кваліфікацією в науці і технологіях і пов'язані з цифровим, 

кліматичним і екологічним переходом, що походять з країн, 

порушених конфліктом або переживають надзвичайну 

гуманітарну ситуацію. 

У Словенії [11], за сприяння ключових зацікавлених сторін, 

Торговельної палати і Служби зайнятості впроваджено тренінги 

по соціальному підприємництву, які також управляють 

інтеграцією мігрантів (наприклад, шляхом зіставлення навичок 

мігрантів з необхідними навичками) і розробляють для них 

індивідуальну програму навчання. 
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Іспанія втратила багатьох своїх сезонних 

сільськогосподарських робітників в результаті обмежень пандемії 

у всьому світі, що призвело до величезного розриву в робочій силі 

в вирішальний час року. Щоб пом’якшити наслідки цього, 

іспанський уряд продовжив дозвіл на проживання молодим 

сільськогосподарським робочим-мігрантам. Уряд також 

призупинив дію термінів кількох інших адміністративних заборон, 

що стосуються дозволів на проживання і роботу. В Італії, 

де сільськогосподарський сектор так само сильно залежить від 

робочої сили мігрантів, уряд схвалив способи впорядкування 

статусу сільськогосподарських працівників і домашніх 

працівників [12]. 

У перші дні пандемії велика кількість мігрантів, 

які працюють у Польщі, повернулися в свої країни походження, 

особливо в сусідні країни (наприклад, за оцінками, близько  

10–12 % мігрантів з України повернулися додому) [3]. Однак 

останнім часом попит на іноземну робочу силу знову виріс до 

рівнів, порівнянних з рівнем до пандемії. Відповідно 

інформаційно-пропагандистська діяльність була спрямована на 

прояснення непорозумінь щодо можливості отримати лікування 

від вірусу, навіть якщо мігранти не охоплені типовим 

національним планом медичного страхування.  

Залучення кваліфікованих іммігрантів є світовим підходом 

до вирішення проблем зайнятості для розвитку власної економіки, 

що сприяє скороченню темпів втрати людських ресурсів. Проте 

поповнити людські ресурси за рахунок імміграції в країну для нас 

може виявитися зараз вкрай складно. Основні проблеми та загрози 

подібних процесів досліджені через досвід Франції, Польщі, 

Німеччини, Великої Британії, Італії, Ізраїлю та інших країн [7], 

проаналізовано принципові підходи Міжнародної організації з 

міграції (МОМ) до регулювання міграційних процесів та 

викладено досвід низки європейських та азійських держав щодо 

формування міграційної політики. Деякі країни Центральної, 

Східної та Південно-Східної Європи (насамперед, Польща, Чехія, 
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Словаччина) використовують політику внутрішньої міграції для 

вирішення сезонної нестачі робочої сили, водночас, трендом 

останніх років, що збігається по термінам з отриманням Україною 

європейського безвізу, є спрощення процедур для іноземних 

працівників з окремих країн, які не входять до ЄС. Крім того, 

значна частина європейських країн та країн пострадянського 

простору (Росія, Білорусь) проводять активну політику залучення 

українських мігрантів на довгий термін, створюючи стимули для 

переселення сім'ями, та формують свою політику на підходах 

інтеграції і, навіть, асиміляції мігрантів. 

Отже, відбувається загострення конкуренції за робочу силу 

та інтелектуальний ресурс українських фахівців. У цих умовах 

актуальним є впровадження політики закріплення фахівців через 

надання можливостей відкриття власної справи на Україні і 

формування привабливого внутрішнього ринку праці, 

провадження політики для повернення трудових мігрантів, 

а також дотримання прав громадян для легального 

працевлаштування за кордоном. Засобами втілення цих завдань на 

практиці мають стати: розв’язання проблем щодо 

працевлаштування на перше робоче місце та зменшення 

дискримінації для людей поважного віку, вирішення питань 

соціального захисту, відповідної зарплати та гідних умов праці; 

створення системи державної інформаційної і консультаційної 

підтримки мігрантів; укладання міждержавних угод для 

забезпечення працевлаштування мігрантів. 
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УДК  341.9(075.8) 

Бондарева Катерина, 

кандидат юридичних наук, 

Київський національний університет культури і мистецтв, 

м. Київ, Україна, 

 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ 

ІНОЗЕМНИХ СУДІВ В УКРАЇНИ 

 

Актуальність дослідження викликана тим, що у сучасному 

світі суттєво зростає кількість цивільних, сімейних, трудових, 

комерційних правовідносин між громадянами різних країн. Спори, 

що виникають між такими особами, вирішуються відповідно 

міжнародних угод івимог національного права однієї країни,  

а виконання рішення в багатьох випадкахздійснюється в іншій. 

Варто зазначити, що інтернаціоналізація виконання судових 

рішень пояснюється сучасними тенденціями взаємопроникнення 

національних правових систем, а також наявністю 

загальновизнаних стандартів розв’язання справ і забезпечення 

прав сторін під час їх розгляду. Зростання економічної співпраці 

різних країн призводитьдо зміцнення комерційних і в тому числі 

договірних зв’язків, що неминуче спричиняє збільшення числа 

судових рішень, які потребують примусовогореалізації на 

території іноземної держави. 

Норми, які регулюютьце питанняв України на 

національному рівні містяться в Розділі ІХ Цивільного 

процесуального кодексу України, Законах України  

«Про міжнародне приватне право», «Про міжнародний 

комерційний арбітраж», «Про виконавче провадження», 

«Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства». 

Унауковій доктрині проблемні питанняправового регулювання 

виконання рішень іноземних органів правосуддя на території 

Українита їх розв’язаннязнайшли своє обґрунтування у працях 

таких вітчизняних вчених як А. С. Довгерт, Р. А. Майданик,  
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Н. С. Кузнєцова, Е. М. Грамацький, Н. Ю. Голубєва, 

Ю. Д. Притика, О. М. Бірюков, Б. М. Криволапов, Г. А. Цірат, 

Г. В. Галущенко, О. Т. Гіренкота ін. Багато вчених сучасної 

Європи вважають, що в норми міжнародного приватного 

праванеобхідно включати не тільки матеріальні та колізійні,  

а і норми цивільно-процесуальних правовідносин, які регулюють 

визнання та виконання актів прийнятих органом правосуддя 

іноземної державина території іншої країни.  

Метою дослідження є з’ясування проблем механізмів 

реалізації правових норм, що регулюють виконання результату 

судового розгляду спорів іноземним органом правосуддя на 

території України. Ст. 462 Цивільного процесуального кодексу 

України визначає умови визнання та виконання такого виду 

документів. До них відноситься наявність чинного двостороннього 

міжнародного договору, або принцип взаємності.  

Із багатьма державами Україна має двосторонні угоди, 

що містять зобов’язання надавати правову допомогу та визнавати і 

виконувати рішення органів правосуддя. Як правило,  

такі договори містять додаткові умови. Наприклад, ст. 36 Угоди 

між Україною та Турецькою Республікою про правову допомогу 

та співробітництво в цивільних справахвимагає наявність 

підтвердження того, щосторони в судовому розгляді не були 

позбавлені права на захист, були належним чином повідомленні 

про виклик до суду, їм була надана можливість бути 

представленими, у випадку коли вони не могли захищатися 

самостійно. Але в тієї ж статті є застереження про публічний 

порядок, тому якщо національний суд дійде до висновку про його 

порушення, то увизнанні та виконанніакту іноземного правосуддя 

буде відмовлено. Закон України «Про міжнародне приватне 

право» у ст. 12 містить визначення поняття «публічний порядок», 

відповідно до статті – рішення органів правосуддя іноземної 

держави не може бути застосовано у випадках, якщо це 

призводить до наслідків, явно несумісних з основами 

правопорядку України. Подібна невизначеність норм 
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національного права з одного боку допомагаєгромадянам України 

уникнути від необхідності виконувати рішення іноземних судових 

органів, а з іншого створює умови для неоднозначного 

правозастосування таких норм судами України.  

При розгляді справ Національний суд в України має 

правоз’ясовувати деякі обставини прийнятого іноземним органом 

правосуддя рішення, наприклад, обставини повідомлення про 

судове засідання, місцеперебування сторін, набрання законної 

сили прийнятого рішення та ін. Якщо відповіді та уточнення не 

будуть отримані, то у клопотанні про визнання та виконання акта 

іноземного правосуддя може бути відмовлено. 

Деякі міжнародні договори містять вимоги щодо 

обов’язкової наявності окремої угоди між сторонами 

правовідносин, в якій міститься визначення підсудності та складу 

суду. За її відсутності в задоволенні клопотання суд відмовляє. 

Так нещодавно український суд відмовив у примусовому 

виконанні постанови Міжнародного комерційного арбітражу за 

позовом американськоїкомпанії до українського суб’єкта 

підприємницької діяльності про стягнення заборгованості за 

надані послуги.Суд керувався тим, що склад арбітражу не 

відповідав угоді сторін і справа була вирішена арбітром 

одноособово без згоди боржника. Вищою інстанцією відмова була 

скасована, оскільки було доведено, щозмінатретейського 

застереженнявідповідала способу визначеному угодою. 

Інша умова визнання та виконання результату розгляду 

справи іноземним судом це принципі взаємності що закріплений 

Статутом ООН. Принцип ґрунтується на положенні, згідно з яким 

державний суверенітет не може перешкоджати праву особистості 

на справедливий судовий розгляд. Але, загальновизнаним і 

юридично обов’язковим для всіх держав світової спільноти 

принцип ввічливій взаємності не став. У багатьох країнах він не 

породжує усталенупрактику визнання і виконання іноземних 

судових актів. 

Застосування принципу взаємності обумовлюється в 

міжнародних багатосторонніх конвенціях, які закріплюють 
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загальні правила взаємного визнання і виконання актів правосуддя 

у цивільних або комерційних справах. Презумпція існування 

принципу взаємності має застосовуватися, якщо не доведено інше. 

Тобто будь-яка інформація, що доводить невизнання та 

невиконання іноземною державою рішень українського суду, 

інформація про обмеження прав українських фізичних та 

юридичних осіб на території іноземної держави може стати 

підставою для застосування реторсії та невизнання актів 

іноземного суду в Україні. Крім того, на практиці примусове 

виконання в Україні у відповідності принципу взаємності 

здійснюєтьсяна основі норм національного законодавства. Суди 

України у виданому виконавчому листі дублюють результативну 

частину іноземного акту правосуддя, яку, як правило, 

характеризує відсутність чітко сформульованих положень про 

конкретні дії і терміні по належному виконанню. 

Проведене дослідження дозволяє зробити висновки щодо 

реальних проблем у механізмі правового регулювання визнання та 

примусового виконання в Українірезультатів розв’язання спорів 

іноземними органами правосуддя, а саме: 

1. Невизначеність норм національного законодавства, 

що призводить до їх неоднакового правозастосування судами 

України. 

2. Наявність додаткових умов у двосторонніх міжнародних 

угодах, які суттєво ускладнюють можливість виконання рішень. 

3. Відсутність чинних уніфікованих міжнародних 

багатосторонніх конвенцій, що передбачають новітні механізми 

розв’язання проблем визнання та примусового виконання рішень 

іноземних судів в Україні.  

Вказані проблемні питання, можливо розв’язати за умови 

відповідних змін у національному законодавстві України. 

Проблема з уніфікацією сучасних механізмів правового 

регулювання може бути вирішена після набуття чинності та 

імплементації підписаної у 2019 р. Конвенції про визнання та 

виконання іноземних судових рішень у цивільних або 
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комерційних справах.Вказана Конвенція є результатом праці 

Спеціальної комісії, її норми містять оптимальнісучасні розробки 

взаємоприйнятного міжнародного інструменту щодо визнання і 

виконання іноземних судових рішень. 
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ЗМІНА КЛІМАТУ ТА ПРАВА ЛЮДИНИ  

В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 

 

У грудні 2020 р. міжнародне співтовариство відмітило п’яту 

річницю Паризької кліматичної угоди 2015 р., підписаної в рамках 

реалізації Рамкової конвенції про зміну клімату 1992 р. Паризька 

кліматична угода 2015 р. вступила у силу 4 листопада 2016 р. 

на тридцятий день після того, як 55 сторін Рамкової конвенції 

ООН про зміну клімату надали свої документи про ратифікацію, 

прийняття, підтримку або приєднання до цієї угоди. На сьогодні 

до цієї угоди приєднались 188 учасників. Паризька кліматична 

угода 2015 р. є першою угодою щодо змін клімату, у якій прямо 

визнається актуальність прав людини [2]. Соціальний характер 

цієї угоди підкреслюється активною поточною діяльністю 

спеціалізованих установ ООН, спрямованої на подолання з 

крайньої бідності і в рамках якої обговорюються екологічні 

питання та досягнення кліматичної справедливості.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/792_600#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n9346
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n9346
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=137
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На думку Верховного комісару з прав людини Мішель 

Бачелет, на сьогодні кліматична криза це головна загроза людству, 

що підриває основне право людини – право на життя. 

Правозахісниця підкреслює, що «уникнути наслідків надзвичайної 

кліматичної ситуації не вдасться жодній країні. Уже сьогодні в 

результаті стихійних лих, посух і повеней люди втрачають 

будинки, джерела коштів для існування і все більше людей 

змушені зніматися з місця. Нерівність між людьми тільки 

посилюється, а кордони не зупинять зміну клімату, і ніякі заходи, 

продиктовані агресивним націоналізмом або миттєвими 

фінансовими інтересами, не тільки не захистять людство від його 

наслідків, а лише наблизять кліматичну катастрофу» [3].  

За даними ООН у 2020 р. відбулося безпрецедентне 

зниження викидів парникових газів на 7 % через COVID-19. 

Викиди парникових газів скоротились, але зниження концентрації 

вуглекислого газу були незначними у порівнянні зі стандартними 

перепадами річних показників. За даними експертів ООН 

очікується підвищення рівня викидів в атмосферу планети, 

пов’язане відновленням світової економіки [1]. Уряди всіх країн 

намагаються відновити рівень розвитку економіки, що знизився у 

наслідок пандемії, стабілізувати економічний розвиток та 

повернутись до звичного ведення бізнесу. 

Експерти газети Guardian порівняли фінансову кризу 2008 р. 

з поточною кризою і визначили, що відновлення екологічної 

економіки після 2008 р. становило близько 16 %, причому 

більшість державних стимулюючих витрат були спрямовані на 

вуглецеві інфраструктуру та діяльність, пов’язану з зеленими 

інвестиціями. На думку експертів цього разу уряди країн мусять 

активно спрямовувати державні кошти на відновлювані джерела 

енергії, екологічну транспортну інфраструктуру, утеплення 

будинків, а також й надалі відходити від застосування викопного 

палива, особливо вугілля [6]. 

Криза, спричинена COVID-19, дозволяє поглянути на 

проблеми екології під іншим кутом зору, оскільки ризики, з якими 

стикнулось людство в умовах глобалізації, ставлять низку вимог 
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до забезпечення сталого екологічного розвитку. Зокрема,  

це стосується швидкого та адекватного реагування на пандемію, 

застосування превентивних заходів на міжнародному рівні, 

тісного співробітництва міжнародних установ системи ООН та 

всіх країн, а також ефективної координації цієї діяльності. 

Одночасно ООН звертає увагу міжнародного співтовариства на 

погіршення стану навколишнього середовища, що створює 

негативні умови для збільшення хвороб, що передаються від 

тварин до людей, та які можуть призвести до нової вірусної 

пандемії [4].  

В умовах подолання пандемії COVID-19 держави проходять 

випробування на міцність їх економіки та соціальної політики по 

відношенні до найбідніших верств населення. Суттєве зниження 

рівня життя торкається у першу чергу людей, що не мають 

постійного доходу та/або самозайняті, оскільки саме ці категорії 

працівників не мають стійкого соціального захисту. За оцінками 

фахівців Світового банку у найближчі роки 176 млн людей 

потраплять до категорії населення, що потерпають від крайньої 

бідності та будуть виживати на 3,20 дол США на день [5]. 

Вигоди та проблеми, пов’язані зі зміною клімату, мають 

бути справедливо розподілені між країнами та соціальними 

групами. Питання кліматичної справедливості на сьогодні 

виходять за рамки концепції сталого розвитку, оскільки тісно 

пов’язані з соціальними питаннями та відповідальністю держав за 

стан навколишнього середовища. У цьому контексті права людини 

розширюють свій зміст та розповсюджуються на гарантії прав 

людей з низьким рівнем доходів та неупередженому 

й справедливому розподілу тягаря, пов’язаного зі зміною клімату. 

Рада з прав людини ООН підкреслює, що вкрай важливо 

здійснювати діяльність, пов’язану з кліматом на основі 

дотримання прав людини та турботою про захист людей, 

які живуть у злиднях, від негативних наслідків зміни клімату, 

запобігаючи зубожінню додаткових соціальних груп. 

Це стосується доступу вразливих груп населення до соціальних 
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інституцій, отримання технічної і фінансової підтримки, 

можливості переселення на більш сприятливі території, отримання 

професійної підготовки та підтримка зайнятості, вирішення 

питань землеволодіння, а також доступу до достатнього рівня 

продовольства, води, санітарних послуг та охорони здоров’я [2]. 

Отже, досягнення кліматичної справедливості 

ускладнюється загостренням проблеми захисту навколишнього 

середовища та подоланням пандемії COVID-19, що ставить нові 

виклики перед міжнародним співтовариством. Досягнення 

балансу сталого економічного розвитку в умовах сучасної кризи 

та пошук оптимального сценарію її розв’язання лежить у площині 

дотримання права на життя кожної людини та забезпечення 

соціального захисту найбідніших соціальних груп.  
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ТЕОРІЯ ЛЕГІТИМНОСТІ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА 

ТОМАСА ФРАНКА 

 

Теорія легітимності Т. Франка є найбільш помітною 

в міжнародному праві. Важливість його теорії обумовлена тим, 

що вона була однією із перших теорій легітимності 

в міжнародному праві та є найбільш цитованою в наукових 

дослідженнях, присвячених цієї темі [1; 2; 3]. 

Теорія легітимності Т. Франка була представлена у низці 

статей, узагальнених у 1990 р. в монографії «Влада легітимності 

серед націй» [9]. Наступні його роботи, зокрема «Справедливість 

у міжнародному праві та інститутах» [7], істотно не змінили його 

концепції, тому ми зосередимось на оригінальній праці. 

Інтерес Т. Франка до розуміння легітимності в рамках 

міжнародного правопорядку заснований на класичних питаннях 

зобов'язання і дотримання, а також на впливі міжнародного права 

на міжнародні відносини: як можливо, щоб держави слідували 

міжнародному праву, коли немає центрального суверена, 

що забезпечує його дотримання? Це питання було центральним з 

моменту виникнення концепції права Джона Остіна (право як 

веління суверена) [5; 6]. Вплив концепції Дж. Остіна та її наслідки 

для статусу міжнародного права як належної галузі права 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/jan/31/the-guardian-view-on-climate-progress-the-need-for-speed
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/jan/31/the-guardian-view-on-climate-progress-the-need-for-speed
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переслідували юристів-міжнародників протягом тривалого періоду. 

Т. Франк будує свій розгляд легітимності на цьому тлі. Він хоче 

продемонструвати, що існує «міжнародна система правління», 

відмінна від простої міжнародної політики, яка підтримується без 

центрального суверена. Його центральна гіпотеза полягає в тому, 

що держави «зазвичай» дотримуються міжнародних правил, 

оскільки вони вважають їх легітимними [9, с. 20, 33–35]. 

Т. Франк починає розгляд легітимності з викладу різних 

поглядів на неї в рамках соціальної та політичної теорії. Він ділить 

різні погляди на три табори. Перший табір розглядає легітимність 

як процес. Відповідно до цієї точки зору, норма або право легітимні 

щоразу, коли вони виникають за допомогою відповідної 

формальної процедури, – це легітимність як правомірність  

(legal validity) [9, с. 17]. Т. Франк включає М. Вебера до цього 

табору. Другий табір включає як процедурні, так і змістовні 

(матеріальні) елементи легітимності. Відповідно до цього, 

для визначення легітимності важливо не лише як норма, принцип 

чи розпорядження обираються чи приймаються, але також як вони 

можуть розглядатися у світлі об’єктивних даних та суб’єктивних 

позицій [9, с. 17]. Найбільш яскравим представником цього табору 

Т. Франк вважає Юргена Габермаса. Третій табір фокусується на 

нормативних результатах легітимності, – легітимність як змістовна 

(матеріальна) справедливість. Тут Т. Франк вказує на філософів-

неомарксистів як на представників, але ними не обмежується. 

Представники цього табору вважають, що система має 

стверджувати себе через захищеність з позицій рівності, 

справедливості та свободи, які реалізуються через веління норм 

[9, с. 18]. 

Т. Франк визнає, що легітимність – це широке поняття, 

зокрема, що легітимність охоплює багато невід’ємних факторів, які 

пов'язані, але різнопланові та мають бути досліджені з посиланням 

на різні соціальні дані [9, с. 18]. Він пропонує таке визначення 

легітимності: легітимність – це властивість принципів чи норм 

нормотворчого інституту самостійно породжувати у адресатів 

пред’явлених норм прагнення до дотримання їх вимог, оскільки 
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адресати вважають, що норма або інститут виникли і діють 

відповідно до загальноприйнятих принципів правового процесу  

[9, с. 24]. 

Згодом Т. Франк виділяє і описує чотири «об’єктивних» 

властивості, що притаманні нормам: детермінованість, символічна 

валідація, когерентність і дотримання. Він стверджує, що «в тій 

мірі, в якій норма, або нормотворчий процес, проявляють ці чотири 

властивості, вони будуть чинити сильний вплив на держави, 

змушуючи їх підкорятися» [9, с. 49]. І навпаки, з цього випливає, 

що «в тій мірі, в якій ці властивості відсутні, інститут буде легше 

ігноруватися, а норма легше обминатися державою, схильною 

переслідувати свої короткострокові власні інтереси» [9, с. 49] . 

Перш ніж перейти до деталей цих властивостей, Т. Франк 

надає декілька уточнень. Зокрема, він визнає, що пропоновані 

властивості самі по собі недостатні для повного пояснення того, 

чому країни підкоряються міжнародним нормам.  

«Те, як створюються, інтерпретуються і застосовуютьсянорми, є 

частиною динамічного, широкого і складного набору соціальних 

явищ» [9, с. 49], – зазначає Т. Франк. «Легітимність – це не просто 

питання поєднання легкодоступних інгредієнтів і змішування їх в 

потрібних пропорціях» [9, с. 25]. Крім того, він стверджує, що існує 

висока варіативність рівнів легітимності між різними нормами і 

що ступінь, в якій міжнародне право забезпечує їх дотримання, 

залежить від того, наскільки ці властивості проявляються 

в конкретній нормі [9, с. 41–49]. 

Т. Франк також стверджує, що ідея вимірювання легітимності 

норм та інститутів «може бути підтримана тільки в тому випадку, 

якщо існує спільнота, яка погоджується з цим стандартом та 

застосовує його» [9, с. 204]. У той час, коли не кожна 

нормаміжнародної системи є легітимною, існування спільноти 

допускає можливість віддавати легітимні накази і примушувати до 

виконання зобов’язань різних її членів [9, с. 204].  

Розглянемо чотирьохелементну типологію Т. Франка.  

Для нього детермінованість означає ступінь, в якій значення 
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міжнародних норм чітко ідентифікується [9, с. 52]. Існує два 

способи, за допомогою яких міжнародна норма може досягти 

визначеності і, як наслідок, більшої міри легітимності. По-перше, 

визначеність потребує текстуальної ясності, що означає, що норма, 

з лінгвістичної точки зору, чітко визначає поведінку, яка допустима 

або неприпустима. Як наслідок, не повинно бути ніяких 

двозначностей щодо того, що очікується від суб’єктів 

міжнародного права, а нормі має бути легко слідувати. Частково 

спростовуючи відомий вислів Л. Вітгенштейна про те, що «жоден 

спосіб дій не може бути визначений правилом, тому що кожен 

спосіб дій може бути складений відповідно до правила» [4, с. 130], 

Т. Франк стверджує, що існують ступені детермінованості [9, с. 56]. 

Як приклад норм, що високо детерміновані та для яких з високим 

ступенем відповідності може бути визначена поведінка,  

та, відповідно, легітимність, Т. Франк згадує юрисдикції судів у 

відкритому морі, територіальних водах і портах, як встановлено в 

Конвенції ООН з морського права [9, с. 60]. По-друге, визначеність, 

на думку Т. Франка, може бути досягнута через процес прояснення. 

Ідея полягає в тому, що норма, незважаючи на те, що вона 

текстуально неясна або розпливчаста, може бути визначена в 

процесі тлумачення, здійснюваного компетентним органом або на 

індивідуальній основі [9, с. 61]. 

Чи працюватиме процес роз’яснення чи ні, залежатиме від 

того, чи сприймають члени міжнародної спільноти цей процес як 

легітимний. Отже, його успіх буде залежати від того, хто 

інтерпретує норми, від походження компетентного органу і від 

узгодженості принципів, що застосовуються при інтерпретації 

норми [9, с. 61]. Т. Франк далі стверджує, що норми, взагалі 

кажучи, мають тенденцію рухатися до детермінованості.  

Як приклад він розглядає заборону на застосування сили в ст. 2 (4) 

Статуту ООН. Т.Франк стверджує, що в той час як до введення цієї 

статті законність війни ґрунтувалася на тому, чи вважалася вона 

«справедливою» або «несправедливою», ст. 2 (4) являє собою крок 

до визначення в регулюванні війни, оскільки відповідно до цієї 

статті застосування сили не є прийнятним [9, с. 62]. Отже, завдяки 
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текстуальній ясності або конкретизації в кожному конкретному 

випадку норма може набути визначеності і, таким чином, стати 

більш легітимною. Т. Франк попереджає, що детермінованість не є 

бінарним поняттям, а може бути задоволена тільки в тій чи іншій 

мірі. Отже, рівень легітимності, що приписується цієї нормі, 

буде відповідно варіюватися [9, с. 56].  

Другим виміром чотирьохелементної типології Т. Франка є 

символічна валідація. Цей аспект легітимності відноситься до 

культурних і антропологічних вимірів права. Т. Франк стверджує, 

що здатність «проявляти прагнення до добровільного 

підпорядкування» заснована на здатності спілкуватися не стільки 

через зміст, скільки з позиції автентичності: це може бути 

«добровільно визнана автентичність норми або творця норм, або, 

іноді, автентичність (валідність), дарована одержувачу 

символічного повідомлення [9, с. 91]. Іншими словами, воля 

слідувати авторитету може бути заснована на вірі, яка, в свою 

чергу, може бути заснована на певній традиції або інших факторах. 

Символічна валідація відбувається згодом, коли сигнал 

використовується в якості знаку для отримання відповідності 

наказу [9, с. 92]. Т.Франк ілюструє свою точку зору прикладом 

виконання національного гімну. Своїм співом і візуальним 

втіленням державний гімн зміцнює відносини між державою і його 

громадянами, а також їх правами та обов'язками. Т. Франк уточнює 

своє поняття символічної валідації докладним обговоренням 

ритуалу і родоводу. Ритуал розглядається ним як особлива форма 

символічної валідації. Це тягне за собою церемонії, часто містичні, 

які дають невисловлені причини для виконання наказів людей і 

установ [9, с. 92].  

Для Т. Франка ритуал служить, щоб повідомляти і 

стверджувати переконання і цінності системи. Він зміцнює норми 

та структуру влади громади, охоплюючи та залучаючи внутрішню 

групу та виключаючи зовнішню групу, яка не може (або не хоче) 

розділяти або розуміти символічний комунікаційний код. Отже,  

це спосіб підтвердження загальних зв'язків та легітимації не тільки 
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конкретної дії чи норми, але й самої системи, всього набору її норм 

та розподілу ролей і повноважень [9, с. 93]. 

Т. Франк далі розглядає родовід як ще один спосіб 

символічної валідації. Це поняття спирається на ідею «глибокої 

вкоріненості» між нормою та інститутом, що створює норму.  

У більш точних термінах родовід підкреслює поважні історичні та 

соціальні витоки і спадкоємність стандартів норм, а також 

нормотворчих або правозастосовуючих інститутів. Він взаємно 

пов'язує права і обов’язки в понятті поважного, засвідченого 

статусу, що заслуговує особливої поваги [9, с. 94]. 

Для посилення символічної сили родоводу використовуються 

символи високої культурно-антропологічної значущості. Таким 

чином, символічна валідація спонукає підкорятися через ритуал, 

родовід або їх комбінацію. Т. Франк визнає, що символічна 

валідація має силу тільки за певних обставин і не може бути 

створена довільно. Зокрема, він стверджує, що сигнали,  

які використовуються для символічної валідації, є потужними в тій 

мірі, в якій вони сприймаються як справжні тими, кому вони 

адресовані. Коли сигнали перестають символічно пересилатися на 

те, що сприймається як історична, соціальна, політична або 

метафізична реальність, вони перестають підтверджувати і замість 

цього втрачають свою магію. У сірій зоні, коли сигнали відносяться 

до неоднозначної реальності, вони іноді можуть бути ефективними 

не тільки для підтвердження, але і для посилення цієї реальності. 

Але там, де реальність зрозуміла, інститути, наділені символічною 

валідацією, цілком адекватно чинять опір тиску зловживання –  

і тим самим зменшують свою владу дарувати легітимність, 

вдаючись до помилкових сигналів [9, с. 134]. 

Третій елемент типології Т. Франка – когерентність 

(узгодженість). Розвиваючи думку про те, чому символічні сигнали 

можуть зазнати невдачі, він називає некогерентне використання в 

якості однієї з можливих причин. Як приклад некогерентності він 

посилається на прийняття України як держави-члена ООН до 

розпаду Радянського Союзу, коли Україна ще не виконала вимоги 

для отримання права на членство. Згідно з Т. Франком, 
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когерентність дозволяє легітимізувати норму, принцип або інститут 

імплементації, оскільки вона забезпечує розумний зв'язок між 

нормою або застосуванням норми з 1) його власною принциповою 

метою, 2) принципами, що раніше використовувалися для 

вирішення аналогічних проблем, і 3) рештками принципів,  

що використовуються для вирішення різних проблем [9, с. 147–

148]. 

Іншими словами, якщо норма не застосовується когерентно, 

тобто якщо вона не може бути підтверджена «перевіркою 

когерентного узагальнення», її легітимність буде підірвана. 

Т. Франк далі розрізняє когерентність і послідовність. Зокрема, він 

стверджує, що протиріччя не повинні бути некогерентними доти, 

поки існує «раціональна» основа для відмінності, тобто існує 

внутрішній, зазвичай логічний, зв'язок не тільки між нормою, її 

різними частинами та її метою, але також між конкретною нормою, 

її основоположним принципом та принципами, що лежать в основі 

інших правил суспільства [9, с. 153]. 

Нарешті, Т. Франк розглядає дотримання як четвертий 

елемент свого пояснення легітимності. Введення принципу 

дотримання пов’язане з ідеєю про те, що міжнародне право є 

належною системою, а це означає, що існують первинні норми, 

вторинні норми і навіть вище – норма визнання. Це суперечить 

позиції Г. Гарта, який стверджує, що міжнародне право нагадує 

примітивне плем’я, що має тільки первинні норми [10, с. 77–96]. 

Т. Франк стверджує, що міжнародне право є належною системою в 

силу наявності динаміки взаємності, яка, в свою чергу, спонукає до 

добровільного дотримання норм державами, що належать до тієї чи 

іншої спільноти. Точніше, держави слідують міжнародним нормам, 

тому що це ціна, яку потрібно заплатити за приналежність та 

прийняття в якості частини спільноти держав [9, с. 196–199].  

Це відповідає вищій нормі визнання, з якої випливають формальні 

джерела міжнародних зобов'язань та вторинні норми.  

Переходячи до співвідношення між міжнародним правом як 

системою та дотриманням, Т. Франк підкреслює вертикальний 
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зв’язок між первинною нормою зобов'язання та ієрархією 

вторинних норм, які визначають джерела норм та встановлення 

нормативних стандартів, що своєю чергою визначають, як норми 

повинні створюватися, тлумачитися і застосовуватися [9, с. 184]. 

Він стверджує, що норми будуть дотримуватися більше, якщо вони 

є продуктом належного правового процесу [9, с. 184–190]. Зокрема, 

Т. Франк стверджує, що якщо норми, створені міжнародною 

правовою системою, можуть бути виправдані вторинними нормами 

цієї системи, то їх нормативна сила буде більше. Наприклад, статті 

31–33 Віденської конвенції про право міжнародних договорів, які 

регулюють тлумачення міжнародно-правових норм, можуть 

підтвердити первинну норму, якщо вона була витлумачена 

відповідно до цих статей. У свою чергу, вторинні норми також 

можуть бути підтверджені іншими загальними принципами, такими 

як pacta sunt servanda («угоди мають дотримуватися»), що є 

частиною принципу визнання [9, с. 202]. Це вже натякає на той 

факт, що легітимність вищого принципу визнання не може бути 

виправдана іншими нормами, а тільки поведінкою націй, що 

виявляється в їх вірі в дійсність вищих принципів як непорушних 

передумов для міжнародної концепції належного правового 

процесу [9, с. 194]. 

Нарешті, Франк підкреслює відмінність між легітимністю і 

справедливістю. Зокрема, він стверджує, що легітимність 

не повинна «змішуватися» зі справедливістю, його «симбіотичним 

кузеном». Для Франка легітимність означає сприйняття, тоді як 

справедливість орієнтована на результати. На його думку, 

легітимність норми або принципу не обов'язково забезпечує його 

справедливість, і, навпаки, справедливість норми не обов’язково 

корелює зі ступенем її легітимності. Проте, використання слова 

«симбіотичний» покликане передати ідею про те, що принципи 

справедливості потребують інфраструктурної підтримки з боку 

принципів легітимності [8]. 

Отже, визначаючи, що легітимність є властивістю 

міжнародних принципів, норм та інститутів у силу їх 

відповідності загальноприйнятим принципам правового процесу 
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забезпечувати наявність прагнення до додержання їх вимог в 

учасників міжнародної спільноти, Т. Франк доводить,  

що чинниками такої властивості є детермінованість, символічна 

валідація, когерентність та дотримання. 
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ФІЛОСОФІЯ ПРИВАТНОГО ПРАВА ІМАНУЕЛЯ КАНТА 

ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ 

МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА 

 

Відразу потрібно почати з найголовнішого, що для 

німецького мислителя Імануеля Канта (1724–1804) вчення про 

приватне право є вченням про способи володіння, де останнє 

постає як «суб'єктивна умова можливості користування взагалі». 

Перш за все, І. Кант ставить собі за мету довести можливість 

феномену інтелігібельного володіння, на якому ґрунтуються 

поняття власності у звичному сенсі та будь-яке поняття договору. 

Коли ми придбали щось за угодою, то мова йде про акт двох осіб, 

коли одна дає обіцянку, а інша приймає її. Обіцянка у цьому сенсі 

трактується філософом як передача частини своєї свободи 

у питанні зовнішнього втілення чи здійснення у чуже володіння. 

Але хіба можна володіти чужою свободою здійснювати щось в 

емпіричному сенсі? Міркуючи над цим питанням, ми приходимо 

до необхідності доведення реальності інтелігібельного володіння 

[3].  

Якщо це поняття неможливо теоретично довести, адже йому 

не відповідає жодне споглядання, або вивести з положень 

природного права, тоді залишається лише дедукція: «передумова 

можливості possession noumenon <…> – синтетичне положення  

[a priori]», завдяки якому «практичний розум розширюється»  

[1, c. 129, 137].  
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Найперше, І. Кант вводить поняття «Моє», яке у правовому 

відношенні (meumiuris), пов’язано з неможливістю користуватися 

ним з боку іншого без того, щоб це завдало б мені шкоди. 

Внутрішнє Моє – справжня свобода, котра передбачає свободу 

зволення, вияв волі розпочинати щось. На відміну від цього 

внутрішнього Мого, предмети зволення – численні зовнішні 

речінезалежно від того, чи пов'язаний я з ними реальними 

відносинами (фізичними або правовими). 

Німецький філософ доводить, що максима, згідно з якою, 

якщо б вона була законом, певний предмет воління сам по собі 

(об’єктивно) мав би стати нічиїм (resnullius), суперечить праву 

[1, c. 125], що випливає з його загального принципу, а саме,  

якби використання чогось не відповідало моїм потугам у 

правовому відношення, то свобода розмістила б придатні для 

використання предмети поза будь-якою можливістю їх 

використання. Але чистий практичний розум кладе в основу 

воління лише формальні закони і, отже, відволікається від його 

матерії, тобто від інших властивостей об’єкта, якщо тільки він є 

предмет воління. Тому будь-який предмет мого воління необхідно 

розглядати як об'єктивно можливе Моє чи Твоє і поводитися з ним 

як з об’єктивно можливим.  

Необхідна умова можливості зовнішнього Мого і Твого – 

інтелігібельне володіння [1, c. 131]. Без інтелігібельного володіння 

я б володів лише тим, на що в даний момент спрямований акт 

мого зволення (приміром, певний предмет у моїй руці чи земельна 

ділянка, на якій знаходжусь), а це суперечить «правовому 

постулату практичного розуму». Із теоретичної точки зору 

можливість нефізичного володіння ні в якому разі не може бути 

сама по собі доведена, проте з тієї ж самої причини теоретичний 

розум не може довести неможливість інтелігібельного володіння, 

саме через те, що це – поняття розуму, для якого не може бути 

данежодне відповідне споглядання [1, c. 141]. Це свідчить,  

що передумоваінтелігібельного володіння не суперечить умовам 

спекулятивного пізнання. Отже, з попередньо зазначеного можна 
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зробити висновок, що оскільки відмова від інтелігібельного 

володіння суперечить праву,то практичний розум вимагає, щоб ми 

поводилися ніби воно можливе і в цьому, власне, полягає його 

практична можливість.  

Це міркування є кантовою дедукцією чистого правового 

володіння, котра полягає демонстрації того, що ми не маємо права 

не скористатися цим поняттям. Якщо я не буду діяти asif 

інтелігібельне володіння можливе, це суперечитиме свободі у 

зовнішніх стосунках між людьми на базі загальних законів, тобто 

буде суперечити праву, що наддасть іншим правомочність 

примушувати мене діяти asif інтелігібельне володіння можливе. 

У схожий спосіб І. Кант намагається довести практичну 

реальність свободи – довести вимогу розуму керуватися свободою 

у своїх діях. Але це у нього не вийшло, адже для цього слід було 

довести існування об’єктивного практичного взагалі, а поки ми 

цього не зробили, не можна вважати, теоретично недоведене 

необхідноприйнятиз морально-практичної точки зору. Зокрема, 

навіть якщо є рація у тому, щоб розглядати себе як членів 

умоглядного світу, незрозуміло, чому ми повинні себе так 

розглядати йчому ми не можемо завжди розглядати себе 

виключно як емпіричних істот. Не можна доводити існування 

чистого практичного розуму, посилаючись на якийсь наявний 

обов’язок, адже йдеться саме про доведення існування обов’язку 

як такого. Тому практичне пізнання можна об’єктивно 

обґрунтувати, лише спочатку знайшовши в розумі щось практичне 

[2]. 

У «Приватному праві» моральне пізнання приймається як 

обґрунтоване раніше. А тому, щоб довести моральну можливість 

будь-якого поняття, досить показати, що це поняття, по-перше,  

не суперечить розуму взагалі, а по-друге, є передумовою, без якої 

ту чи іншу вимогу розуму неможливо виконати. Саме так 

доводиться реальність інтелігібельного володіння. 

При цьому не тільки поняття інтелігібельного володіння,  

але й правовий постулат практичного розуму І. Кант називає 

«передумовою a priori» (Voraussetzung a priori). Неможливість 
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вивести правомочність з одних лише понять про право, 

пояснюється тим, що формула «вчиняй відносно інших так,  

щоб зовнішнє (придатне для використання) могло стати для когось 

і Своїм», виводиться із застосування загального принципу правадо 

відносин Моє і Твоє, проте вона має силу тільки в тому випадку, 

якщо зовнішнє Моє можливе, хоча ця можливість не випливає 

з принципу права. Умовою можливості в даному випадку виступає 

можливість інтелігібельного володіння. Тим самим, правовий 

постулат чистого розуму, зокрема, його формулювання, випливає 

з загального принципу права й дефініції Мого, а під виглядом 

передумови у ньому закладено положення про можливість 

інтелігібельного володіння. 

Фактично, ми маємо справу з питанням про те,  

чи не перейдена межа компетенції правового розуму, отримавши в 

результаті застосування принципу права положення, значимість 

якого не може бути доведена самим цим принципом. Це нагадує 

кантову діалектику чистого розуму з її антиноміями. Не дивно,  

що в даному випадку мислитель теж формулює проблему у 

вигляді антиномії: «Теза така: можливо мати щось зовнішнє як 

Моє, хоча я і не володію ним. Антитеза: неможливо мати щось 

зовнішнє як Моє, якщо я ним не володію» [1, c. 149]. 

Вирішення цієї антиномії аналогічне рішенню динамічних 

антиномій в «Критиці чистого розуму», коли І. Кант показує, 

що і теза, і антитеза істинні, якщо розглядати поняття володіння в 

інтелігібельному або емпіричному сенсах.  

Хоч в тексті ця антиномія йде після дедукції, проте вона є її 

логічним підґрунтям, як у випадку з розв’язанням антиномії 

свободи, яке підготувало ґрунт для критики практичного розуму. 

Вирішення антиномії свободи засвідчило, що можливо мислити 

явища в досвіді як такі, що виникають спонтанно, і тому для 

дедукції свободи доситьзнайти практичну підставу цих явищ у 

такому статусі. Вирішення антиномії приватного права також 

засвідчує, що немає теоретичнихпідстав не вважати інтелігібельне 

володіння можливим. І з практичною засадою тут простіше, 
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оскільки інтелігібельне володіння – необхідна передумова 

постулату практичного розуму, який і є практичною вимогою,  

що випливає із застосування апріорного принципу права. Таким 

чином, оскільки спекулятивний розум не стоїть на заваді 

звернення до інтелігібельного поняттявласності, саме 

томуправовий постулат практичного розуму є достатнім доказом її 

можливості.  

Підсумовуючи, варто зазначити, що незважаючи на те,  

що філософія права І. Канта дуже тісно переплітається з його 

етикою, проте обґрунтування можливості приватного, як і 

публічного права, відбувається у суто юридичному ключі. Вчення 

про приватне право постає в результаті підведення окремого 

випадку під загальний правовий принцип (мова про відносини 

інтелігібельного володіння). Через те, що саме по собі 

поняттяінтелігібельного володіння не редукується із загального 

принципу права та не споглядається, воно підлягає дедукції, 

завдяки якій вперше стає«доказом права користуватися 

поняттям». Відсутність заперечень з боку спекулятивного розуму 

й вимога правового закону поводити себе так, ніби інтелігібельне 

володіння можливе, не залишає нам нічого іншого, як коритися. 

Безумовно, ці змісти, які І. Кант вкладав у ключові поняття своєї 

теорії, не могли не вплинути на формування проблематики 

міжнародного приватного права у ХІХ–ХХ ст., особливо в частині 

«універсалізації» його положень (всупереч «партикуляризму»).  

На прикладі розмислів про приватне право, можемо 

пересвідчитись, що І. Канту в рамках своєї філософсько-правової 

концепції вдалося розвинути філософію міжнародних відносин з 

нарисом норм міжнародного права, де на окрему увагу 

заслуговують напрацювання до «теорії демократичного миру»,  

що сьогодні отримала вже емпіричне підтвердження.  
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ПОВЕРНУТИ ЧИ ЗАЛИШИТИ? ДОЛІ КУЛЬТУРНИХ 

ЦІННОСТЕЙ – НЕВИРІШЕНА ПРОБЛЕМА  

У ВІДНОСИНАХ НІМЕЧЧИНИ ТА ПОЛЬЩІ 

 

Минуло більше 70-ти рр. після завершення Другої світової 

війни, однак її опрацювання в юридичній, політичній, суспільній 

площині продовжується. Також усе ще незавершеними  

є суперечки і дискусії між країнами-сусідами Німеччиною та 

Польщею. Починаючи з 1990 р. це гостре питання – «повернути чи 

залишити», займало центральне місце і ширший контекст у 

дискусіях про німецькі злочини під час війни та компенсації 

жертвам нацистського терору у Польщі.  

Оцінки, нанесених німецькими загарбниками руйнувань  

і збитків, характер німецької окупації у Польщі звичайно давно 

відомі фаховим історикам як у Німеччині, так і в Польщі. Однак  

у суспільній свідомості обох країн вони закріпилися  

і інтерпретуються по різному. Так, у Польщі кілька генерацій 

виховувалися на оповіданнях Тадеуша Боровскі про Аушвіц або 

на книзі Софії Нальковської «Медальони», в якій вона зобразила 

брутальність німецької окупації. Натомість у Західній Німеччині 

після завершення, ініційованої західними союзниками 
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денацифікації у 1950 і до поч. 1960 рр., швидше домінували 

механізми певного витіснення і забуття злочинів.  

Окрім людських, матеріальні втрати теж були 

непоправимими. Повне руйнування польської столиці, 

інфраструктури, культурних споруд попередніх століть, 

розграбування польських культурних цінностей, багато з яких і на 

сьогоднішній день не повернуті. Усе це масштабно знищувало 

польську культуру. Беручи вище сказане до уваги, важливо 

з’ясувати чи були задовільне ними заходи ФРН на законні запити 

польских громадян і держави про репарації або компенсації після 

війни?  

Із часом Федеративна Республіка Німеччина, успішно 

проводячи історичну політику, вважала злочини минулого 

закінченими і в останні десятиліття навіть чи не на перший план 

стала висувати німецькі страждання. Крім того, варто згадати 

публікацію Войцеха Ковальського з поч. 90-х рр. про можливу 

реституцію знищених польських культурних цінностей шляхом їх 

заміни з німецьких колекцій [4, с. 235]. Ця публікація є важливою 

і завдяки збірці численних джерел – документації про діяльність 

польського Управління з компенсації військових збитків. 

Висновок Наукової служби Бундестагу, представлений 28 серпня 

2017 р. під назвою «Міжнародно-правові основи та межі 

репарацій, пов’язаних з війною, з особливим урахуванням 

німецько-польської ситуації» містив інформацію про позицію 

Федерального Уряду, згідно з якою жодних вимог про державну 

репарацію більше не існує і це відповідає нормам чинного 

міжнародного права. Звичайно, на підтримку давньої відмови 

Польщі від компенсацій можна використати багато фактів, однак 

одним з вагомих аргументів для визнання того рішення недійсним 

виступає тиск з боку тогочасного Радянського Союзу. Німецько-

польські відносини в культурній сфері обтяжені складними 

наслідками Другої світової війни. Донині невирішеною у цьому 

зв’язку залишається важлива проблема пошуків, повернення і 

реституції культурних цінностей.  
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Починаючи з 1992 р. Німеччина і Польща ведуть переговори 

про повернення культурних цінностей. Між Федеральним урядом 

Німеччини і Республікою Польща у лютому 1992 р. йшлося про 

культурні цінності в Німеччині, які походили з тодішніх  

і нинішніх польських територій; про культурні цінності в Польщі, 

які походять з території сучасної ФРН; культурні цінності  

у Польщі і Німеччині, які мають походження з колишніх 

німецьких східних областей (сучасної Польщі). Вивантажені на 

Сході по той бік лінії Одер-Лаузіц-Ніса цінності після 8 травня 

1945 р. були транспортовані до польських терен [1, c. 187–204]. 

Частину культурних цінностей, до Радянської зони окупації 

вивезли трофейні бригади. 

У суперечках за повернення культурних цінностей виникли 

певні непорозуміння, у 2005 р. переговорний процес було 

пригальмовано. Викрадені колекції наприкінці війни були разом з 

німецькими вивезеними зібраннями розподілені між 

окупаційними зонами. Під час повітряних нападів на Берлін з 

осені 1941 р. цінні експонати берлінських музеїв, Пруccької 

Державної бібліотеки у невеликій кількості також приватні 

колекції, які на той час зберігалися у музеях, на правах на певний 

час позичених, перевозилися як з Берліна, так і прилеглих 

місцевостей у так звані депо (пункти збору) на Захід та Схід 

тодішньої Німецької імперії. Починаючи з 1942 р. музейні  

і архівні цінності транспортувалися зі Східної Пруссії і Померанії 

на Захід. Варто зазначити, що наприкінці війни вони знаходилися 

по обидва береги Одера і Нісси, в радянській, а також у 

британській та американській окупаційних зонах. Довгий час 

Нижня Сілезія з її багатьма замками, монастирями та приватними 

резиденціями, що знаходилися не в епіцентрі військових дій 

вважалася одним із найбезпечніших регіонів для переховування 

творів мистецтва і бібліотечних зібрань. Варто також згадати той 

факт, що німецькі службовці піклувалися про велику кількість 

творів мистецтва, навіть про ті, які конфісковані і були вивезені із 

завойованих країн. У серпні та вересні 1941 р. було проведено 
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вибір місць зберігання. Було визначено перші місця зберігання: 

замок Банц (вище Майнської долини), собор Бойрон (у верхів’ї 

притоки Дону) і замок Фюрстенштайн, що в Сілезії, поблизу міста 

Валденштайн. Так, наприкінці квітня 1943 р. відбулося друге 

транспортування цінностей у замок Фюрстенштейн. Швидкоруч 

було запаковано 304 ящики – три вагони і відправлені залізницею 

в якості швидкого вантажу [2, c. 167–168.]. 

У жовтні та травні 1945 р. замок Фішхорн став одним із 

сховищ, віллою нацистської верхівки, яка постановила – 

переховувати цінності саме тут для того, щоб вони перечекали 

занепад III Речі Посполитої. Німецькі культурні цінності, які від 

бомбардувань були перевезені на зберігання у більш безпечні 

регіони і зараз залишаються об’єктом для переговорів [1, c. 73–74]. 

Вони потрапили у володіння польських земель через зміну 

кордонів Польщі на захід, згідно Потсдамських домовленостей.  

До їх числа належить «Берлінка». 

Поряд із наслідками Другої світової війни і складнощами, 

які ще мають бути подолані, варто назвати окремі приклади 

повернення безцінних картин, вивезених під час війни. Таємничою 

є історія картини «Єврейка з помаранчами» Александра Гіримскі 

(1849–1901). У 1944 р. картина зникла з Національного музею 

Варшави. Лише в середині 2000 рр. картина несподівано з’явилася 

в аукціонному будинку у Букстехуде, що біля Гамбурга. «Газета 

виборча» у липні 2011р. повідомила на перших шпальтах про 

повернення до Національного музею у Варшаві так званої 

«апельсинової» пані – йшлося про картину «Єврейка 

з помаранчами» (1880–1881). Вже після виставки шедевра у Відні 

в 1884 р. Гіримскі написав своїм друзям: «Єврейська жінка? 

Це була, мабуть, найкраща картина, ні, одна з кращих ....» [3]. 

Картина, яка отримала назву «Вуличний продавець  

з апельсинами», була представлена на виставці А. Гіримскі у 

1902 р. в Римі. Національний музей у Варшаві купив цю картину 

«Pomarańczarka» у 1928 р. за дуже велику суму – 9 250 злотих.  

Питання німецьких культурних цінностей, які з кінця Другої 

світової війни знаходяться на польській території, це одне з 



УКРАЇНА І СВІТ:                                                                                         

теоретичні та практичні аспекти діяльності                                         

у сфері міжнародних відносин, 2021 

 

223 

останніх відкритих питань двосторонніх відносин. Невідомо 

скільки німецьких культурних цінностей знаходиться в сучасній 

Польщі, однак колекція, що стала символом втраченого 

німецького мистецтва є значною частиною Прусської державної 

бібліотеки, яка починаючи з 1946 р. належить до Ягелонської 

бібліотеки в Кракові (це рукописи найвідоміших німецьких 

митців, серед яких можна назвати Бетховена, Баха, Гете та фон 

Фалерслебена). Що стосується вивезення і зберігання приватних 

творів мистецтва, то воно відбувалося у великих кількостях,  

часто це були дуже цінні твори. Так, Мадонна Гольбейна, після 

її зберігання у замку Фішбах в Нижній Сілезії була до входження 

Червоної армії у лютому 1945 р. перевезена до Західної 

Німеччини. Однак, інші цінності мали більш складні історії, були 

перміщені або навіть знищені. Шванський порцелян,  

що зберігався у замку Пфортен (нині Броди) був повністю 

знищений унаслідок пожежі. 

Вирішення питання реституції у цьому сенсі не лише 

полегшить навантаження на німецько-польські відносини, але 

також може стати хорошим прикладом подолання непорозумінь 

для багатьох інших держав-учасниць Другої світової війни,  

в дусі добросусідства. 
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РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ПОВЕДІНКОВИХ ФІНАНСІВ 

 

Державна та регіональна влада все більш чітко позиціонує 

себе як активний або пасивний суб’єкт поведінкових фінансів,  

що особливо яскраво проявляється під час фінансових, соціально-

економічних криз.Поведінкова концепція фінансів є важливим 

інструментом дослідження, у тому числі суб’єктів регіональної 

економіки. Це зумовлено тим, що, по-перше, управління будь-

яким об’єктом регіональної економіки здійснює людина з 

присутнім їй фактором суб’єктивізму. Навіть якщо суб’єкт 

прийняття рішення є професіоналом у своїй справі, йому 

притаманно припускатися помилок. По-друге, організація, 

підприємство, орган влади – це колектив, що складається з людей, 

причому вони мають абсолютно різні мотиви до дії. По-третє,  

з точки зору економічної системи загалом регіон можна 

розглядати як цілісний «організм» і простежити його поведінку.  

З огляду на це, важливим є вивчення поведінкових фінансів 

на регіональному рівні, що дозволяє оцінити та прогнозувати 

фінансово-інвестиційну поведінку суб’єктів регіональної 

економіки: підприємницьких, фінансових структур, інвестиційні 

настрої домогосподарств, поведінку органів регіональної та 

місцевої влади при прийнятті важливих інвестиційних рішень, 

формуваннімісцевих бюджетів, поведінку підприємницького 

сектору економіки під впливом зміни податків та ін. 

Серед найбільш поширених ефектів, які провокують 

ірраціональну поведінку суб’єктів регіональної економіки 
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(підприємці, інвестори, органи влади, населення та ін.) слід 

відзначити такі [4; 2; 3]: 

– «ефект консерватизму» проявляється у надто повільній 

зміні людиною власних переконань під впливом нової інформації. 

На рівні регіонального управління це проявляється у існуванні 

певних стереотипів, щодо окремих об’єктів, процесів, 

управлінських практик тощо, які складно зламати. Зміна уявлень 

відбувається під впливом часу та 2–5 нових свідчень тієї ж 

спрямованості; 

– «ефект натовпу» пояснюється тим, що людина у групі 

поводить себе зовсім не так, ніж би вона діяла наодинці. Натовп 

володіє т. зв.  колективним розумом, що перетворює людей в 

єдине ціле. Для членів групи властиво приносити власні інтереси 

на жертву колективним. Емпіричними дослідженнями доведено, 

що 35 % людей, що знаходяться у групі притримуються думки 

більшості, навіть якщо вони її не поділяють. Проте ситуація може 

змінитися, якщо з’являється інший лідер з протилежним баченням 

ситуації, ймовірним є те, що 35 % членів групи починають його 

підтримувати [1]. Ефект натовпу яскраво проявляється під дією 

валютних коливань, зростанні цін, політичній агітації тощо; 

– «ефект компетентності» доводить, що інвестори схильні 

ризикувати там, де вважають себе компетентними, незалежно від 

того, чи зможуть їх поінформованість і професіоналізм вплинути 

на результат; 

– «ефект володіння або відрази до втрат». Суть його полягає 

у тому, що негативні емоції людини, пов’язані із втратою доходу, 

є більшими, ніж позитивні емоції, що пов’язані із виграшом. 

Іншими словами втрачати важче, ніж вигравати. Це зумовлено 

тим, що людина цінує речі, якими вона володіє, більше, ніж ті,  

що їй не належать. Прикладом є переоцінювання підприємцями 

вартості власного бізнесу (беруть до уваги всі сили вкладені в 

його створення і розвиток); 

– «ефект визначеності» – надання переваги меншому за 

обсягом, проте більш гарантованому доходу в порівнянні з 
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більшим за обсягом, однак менш імовірнісним прибуткам.  

Це означає, що інвестор надає перевагу подіям чи результатам,  

які точно відомі заздалегідь, відносно результатів і подій, які є 

просто ймовірними; 

– «ефект самовпевненості» проявляється у схильності людей 

завищувати оцінку своїх кваліфікаційних, професійних 

здібностей. Згідно соціологічних досліджень, 80 % засновників 

нових компаній переконані, що саме їх компанії мають найвищі 

шанси на успіх. Однак згідно статистичних даних, 61,5 % нових 

компаній припиняють свою діяльність упродовж перших п’яти 

років, 79,6 % – упродовж 10 років [1]; 

– «ефект капкана» – ситуація, коли інвестор, вклавши гроші 

та затративши певні зусилля і час в якийсь проєкт, приймає 

рішення продовжувати робити це заради своїх первинних 

вкладень, хоча його перспективи суттєво погіршилися. Намагання 

надто довго тримати у своїх портфелях активи, які не приносять 

прибутку, і надто швидко продавати потенційно прибуткові 

активи також є характерним для інвесторів, особливо початківців. 

На рівні регіону це проявляється у зростанні частки 

нерентабельних підприємств. 

Отже, розуміння психології прийняття фінансових рішень і 

здатність уникати найпоширеніших помилок, пов’язаних із цим 

процесом є важливим завданням регіональної політики. 

 

Список використаних джерел: 

1. Загвоздина Т. Поведенческие финансы как новое 

направление экономической науки. URL: http://www.nbuv.gov.ua. 

2. Кізима Т. О. Поведінкові фінанси, як новий напрям 

досліджень сучасної фінансової науки. Актуальні проблеми 

розвитку економіки регіону. 2013. Вип. 9(2). С. 175–179. 

3. Шаманська Н., Шаманська О. Теорія поведінкових 

фінансів: генезис та еволюція. Світ фінансів. 2015. №1. С.173–

184. 

4. Akerlof G. A., Shiller R. J. Animal Spirits: How Human 

Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673076
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673076


УКРАЇНА І СВІТ:                                                                                         

теоретичні та практичні аспекти діяльності                                         

у сфері міжнародних відносин, 2021 

 

229 

Capitalism. Princeton: Princeton University Press. 2009. URL: 

https://press.princeton.edu/titles/8967.html. 

 

 

УДК  342.15 

Бернацький Андрій, 

аспірант, 

КНУ імені Тараса Шевченка, 

м. Київ, Україна 

 

ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ 

 

У рамках територіального устрою держави складається 

певна система територіальних одиниць, з яких формується 

держава, система державних зв’язків між державою в цілому й 

територіальними одиницями, характер яких залежить від 

правового статусу як держави, так й кожної її територіальної 

одиниці. Такого роду організацію території держави прийнято 

називати формою державного устрою. 

У категорії «територіальна організація публічної влади» 

простежуються дві основні складові: влада й територія. При цьому 

сутність пропонованого інституту може бути виявлена тільки на 

основі діалектичної єдності всіх його структурних елементів  

[3, с. 42]. Більш того, й в науковому підході всі територіальні 

аспекти мають безпосередню прив’язку до організації та побудови 

влади. 

Територіальна організація публічної влади – один з 

найважливіших компонентів устрою держави й конституційної 

моделі побудови влади, що обумовлює територіальний поділ,  

а також організацію, функціонування й взаємодію органів 

публічної влади на рівнях територіального поділу держави. Якщо 

територіальну організацію публічної влади розглядати як 

правовий інститут, то під ним слід розуміти сукупність правових 

норм, що регламентують територіальний поділ. 

https://press.princeton.edu/titles/8967.html
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Публічна влада в рамках держави однотипна з державною 

владою, але неоднакова за змістом. Це виражається у відмінностях 

обсягу й характеру їх предметів відання, повноважень, 

компетенції їх органів, а також в інших формах організації  

[3, с. 212]. 

Юридичною основою влади публічно-правових утворень є 

конституція й закони держави, а також їх власні правові акти. 

Державна влада є вищою формою публічної влади. 

Пов’язано це з тим, що: 

– народ держави є соціальним джерелом, тобто особливим 

територіальним колективом; 

– державна влада має суверенний характером, й є 

суверенним різновидом публічної влади; 

– державна влада може регулювати всі питання 

життєдіяльності суспільства [1, с. 21]. 

Територіальна організація політичної влади передбачає 

розподіл органів влади по території країни. Територіальна 

організація населення визначається регіональною структурою 

держави, у тому числі розподілом його на політичні регіони, які 

мають власні регіональні органи влади. До основних елементів 

політико-територіальної будови можна віднести [2, с. 38]:  

1) територію;  

2) міждержавні та внутрішньодержавні кордони 

(міжрегіональні кордони);  

3) територіальну організацію, у тому числі політико-

територіальний поділі територіальну основу системи державної 

влади;  

4) форму державного устрою. 

Таким чином, політико-територіальна організація може бути 

розглянута як система, що включає в себе центр влади й політичні 

регіони, на які поділено державу. У них діють регіональні органи 

влади, в рамках яких організовано громадське життя й 

функціонують територіальні спільності людей. Розвиток політико-

територіальних організацій різних товариств здійснювали як в 
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стихійно-еволюційній формі, так й у вигляді реформ, 

здійснюваних центральною владою. 

Моделювання та побудова територіальної організації 

публічної влади в державі має враховувати ряд закономірностей:  

– ускладнення внутрішньодержавного територіального 

поділу в залежності від розміру й кількості населення території;  

– залежність між мультикультурною й багатоконфесійною 

структурою суспільства в державі;  

– зростання ролі права урегулюванні міжетнічних, 

міжкультурних і міжконфесійних відносин в умовах розбіжності 

територіального, правового та культурно-релігійного простору в 

цілях захисту переважного на певній території культурного 

середовища;  

– відсутність прямих кореляційних зв’язків між ступенями 

централізації/децентралізації в системі публічної влади й формою 

територіального устрою держави;  

– періодичної зміни тенденцій централізації й 

децентралізації у процесі функціонування публічної влади;  

– обумовленості створення спеціальних адміністративно-

територіальних одиниць;  

– обліку економічних, географічних, історичних та ін. 

чинників при утворенні адміністративно-територіальних 

(територіально-управлінських) одиниць; 

– залежності між кількістю рівнів публічної влади й 

ступенем колізій правової системи держави;  

– залежно від конституційної моделі місцевої публічної 

влади й від історико-правової традиції держави; 

– усе більшої поширеності поєднання місцевого 

самоврядування й місцевого державного управління в державах з 

різними конституційно-правовими моделями владарювання;  

– впливу інтеграційних і глобалізаційних процесів на 

побудову та функціонування національних систем, органів 

публічної влади та їх правовий статус. 
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LOCAL GOVERNMENT:  

ANALYSIS OF WAYS TO SOLVE THE PROBLEM OF TRUST 

 

The relevance of the topic is determined by the need for the 

scientific and analytical support of the reformist efforts of power 

structures, clarification of problems and overcoming the difficulties of 

promoting reforms. Much will depend on the population’s awareness 

and participation in the implementation of transformations for the 

better. This is precisely what the sociological analysis of the factors of 

the attitude of citizens to power is aimed at.  

The effectiveness of local authorities in the life of the city can be 

assessed mainly by two criteria:  

– the quality of public services, which include providing citizens 

with heating, housing and all the necessary communications at the 

proper level;  

– the functioning of the settlement infrastructure. That is to what 

extent it satisfies the primary needs of citizens; how convenient and 

reliable it is. Of course, the functioning depends on the budget of the 
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settlement, but how to distribute and protect the budget is the task of 

the local authorities. 

A local council is a system of administrative and power 

institutions, which consists of:  

– the mayor and his patronage service: executive bodies 

(departments, administrations, divisions);  

– utilities (schools, kindergartens, hospitals, etc.);  

– utility companies;  

– the executive committee of the council and the permanent and 

temporary control commissions.  

CSA is accountable to the City Council and is its executive body. 

Local government is responsible for the roads repairing, the condition 

of the surrounding area, and the availability of playgrounds, schools 

and transport.  

Thus, the fact whether a person chooses one or another candidate 

once again or not depends on such simple things as the work of 

transport, the cleanliness of the streets, the condition of houses, or the 

availability of medical service in your locality. Thus, it can be said that 

we choose the city government – the mayor, the deputies – primarily on 

the basis of their activity’s results, in a certain way rationally, and not 

according to their political views or ideological orientations. 

The relevance of the topic is based on the assumption that 

citizens choice in local elections results from certain factors that 

influence their attitude towards local authorities. Therefore, the degree 

of people’s trust towards the city government is considered by 

examining causal relationship between the above-mentioned factors 

and public opinion. The city management system is examined in detail 

using Kyiv as an example and the obtained data are analyzed. For this, 

the latest data from a nationwide “Ukrainian society: monitoring of 

social changes” survey, annually conducted by the Institute of 

Sociology, are used. A particular attention is paid to the analysis of a 

set of indicators related to the local authorities performance (such as 

the performance of the local police department, the quality of medical 

care, educational services in local schools, public transport, housing 
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and communal services, the availability of sports facilities, etc.). The 

quality of services, the local authorities provide to residents, first of all, 

determine the pleasure / displeasure with these services, and therefore – 

their attitude to this power. 

We have decided to take certain factors and analyze their 

influence on the attitude of citizens towards the local authorities. Let’s 

consider some of them: first, consider the satisfaction of citizens with 

the activities of the regional state administration (RSA). Only 16,3 % 

of respondents were “rather positive” about its work, and 23,2 % were 

“rather negative”. We can see that the negative attitude in their 

assessment of this area prevails.The attitude to the district 

administration, the mayor / head of UTC is a little bit “better”. “Rather 

negative” attitude is expressed by 20,3 % of respondents, 27,6 % of 

respondents have “rather positive” attitude and “very negative” attitude 

is expressed by 16,7 % of respondents. The situation with the work of 

local deputies of the district and city councils is the following: only 

15,1 % of the respondents are “somewhat satisfied” with the deputy’s 

work, 28,6 % of respondents are “somewhat dissatisfied”, but 35,2 % 

of respondents are “neither satisfied, nor dissatisfied” with their work. 

It can be said that people in general are either dissatisfied with the 

deputies they elected in the city elections, or they are not familiar with 

their activities in their district, that is why it is difficult for them to 

answer. 

People are not satisfied with the majority of issues, with certain 

services that ensure the life of the city. These indicators to some extent 

coincide with the citizens’ attitude towards the executive authorities 

and utility services. For example, satisfaction with housing and utility 

services is rather low, as well as satisfaction with certain indicators of 

their work. The indicators of rather low satisfaction with the activities 

of the regional state administration can be considered the result of 

citizens' dissatisfaction with the majority of community facilities, 

housing and other services which the Regional State Administration is 

responsible for.Hence, we can conclude that the indicators measured 

can be considered as a starting point of satisfaction with local 

authorities as a whole. It is important to take into account in the 
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research when the respondents often hesitate in assessing the power, or 

do not want to answer questions directly or honestly. As a conclusion it 

should be noted that satisfaction with certain housing and utility 

services coincides with the attitude of citizens to various branches of 

city government. 
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МЕХАНІЗМ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ  

ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ  

В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 

 

Аналізуючи міжнародні правові конвенції та 

антикорупційне законодавство зарубіжних країн, можна зробити 

основний висновок, що метою їх прийняття є попередження 

корупції. Значною мірою це досягається за рахунок ефективного 

https://doi.org/10.1177/1369148120912668
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міжнародного співробітництва у цій сфері в рамках членства 

держав у міжнародних організаціях. 

Корупція – суспільно небезпечне соціально-правове явище, 

що сприяє розкладанню суспільних відносин і характеризується 

отриманням вигоди у будь-якій формі як особою, яка здійснила 

діяння, так і іншими особами, що супроводжується порушенням 

закону, встановлених правил або норм поведінки. 

Адміністративна корупція включає в себе: 

– хабарництво, прямі розкрадання грошових коштів, товарів, 

обладнання та послуг;  

– пряме зловживання посадовим становищем;  

– зловживання посадовим становищем [1, c. 5].  

Одним із найважливіших завдань при реалізації державної 

антикорупційної політики є корінний перелом суспільної 

свідомості, формування в суспільстві атмосфери жорсткого 

неприйняття корупції. Вирішення цієї задачі забезпечується,  

перш за все, шляхом планомірного підвищення правової культури 

населення, досягнення максимальної прозорості процедур  

надання державних послуг, а також постійною адресною 

профілактичною роботою в усіх державних органах. 

Запобігання та протидія корупції передбачає запровадження 

різноманітних механізмів боротьби з таким антисоціальним 

явищем. Одним із яких є механізм реалізації заходів фінансового 

контролю, який направлений на боротьбу з протиправним 

збагаченням посадових осіб за рахунок зловживання власними 

повноваженнями.  

Від реалізації механізмів  фінансового контролю залежать:  

– ефективність діяльності органів державної влади;  

– довіра громадськості органів влади;  

– запровадження у державі соціальної справедливості та 

законності.  

Фінансовий контроль є елементом інспектування, 

що здійснюється за роботою владних суб’єктів, а за змістовним 

наповненням відповідає державному фінансовому контролю.  
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Крім того, механізм фінансового контролю здатен забезпечити 

прозорість, чесність та відповідальність публічних службовців.  

Уперше положення щодо фінансового контролю доходів 

державних службовців було закріплено в Законі України  

«Про державну службу» ще у 1993 р. Так, Закон України  

«Про боротьбу з корупцією» зразка 1995 р., передбачав,  

що державні службовці або інші особи, повинні письмово 

повідомити податкову службу про відкриття валютного рахунку в 

іноземному банку [1, c. 3].  

Відзначається, що український механізм просування 

приватних інтересів фактично збігається з корупцією,  

й пропонується розглядати лобізм як форму її прояву. Завжди 

будуть існувати «тіньові» механізми лобіювання,  

які представляють собою відхилення реальної практики від 

нормативної або етичної моделі поведінки суб’єктів. У США 

«електронна» демократія використовується як на благо – з метою 

поширення інформації, необхідної для розвитку лобістських 

контактів, так і на шкоду – задля інформаційного тиску на 

посадових осіб. 

Нині Закон України «Про запобігання корупції» визначає: 

подання декларацій особами, уповноваженими на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування; облік та 

оприлюднення декларацій у Єдиному державному реєстрі 

декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування; моніторинг способу життя 

суб’єктів декларування та як додатковий захід здійснення 

фінансового контролю [2, c. 40].  

Проте, через відсутність чітко визначного порядку їх 

виконання, вони залишаються до кінця не реалізованими.  

Корупція у сфері управління державними фінансами не дає 

можливість використовувати ресурси для блага суспільства, 

ставить під загрозу здатність уряду реалізовувати намічені плани, 

безпосередньо зменшує витрати на розвиток пріоритетних  

галузей і заважає економічному зростанню [3, c. 1230]. 
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Імовірність виникнення корупції в чому визначається 

характером й якістю системи управління державними фінансами 

[4, c. 421]. Слабкість регулюючих та наглядових органів створює 

реальні можливості для корупції в цій сфері. Завдання полягає в 

тому, щоб сформувати таку систему державних фінансів,  

яка дозволила б ефективно виявляти й припиняти випадки 

корупції, тим самим зводячи до мінімуму можливості її появи. 

Отже, ядром механізму фінансового контролю є комплекс 

організаційних та правових механізмів, який направлений на 

забезпечення дотримання посадовцями обов’язку фінансового 

звітування; виявлення порушень умов фінансової дисципліни; 

застосування механізмів адміністративного впливу щодо осіб,  

які порушили вимоги фінансового контролю.  

У системі протидії корупції значну роль відіграє правовий 

аспект. Вдало сформована правова база забезпечує ефективну 

протидію негативним соціальним явищам, в тому числі корупції. 

Якщо ж така протидія недостатньо ефективна, то це свідчить про 

необхідність вдосконалення всієї системи протидії корупції 

й правового сегмента, насамперед. 

Корупція починає всерйоз впливати на зниження темпів 

економічного зростання, зниження потенціалу інститутів 

громадянського суспільства, порушення прав людини. 
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Як демонструє світова практика,ситуаціяу будь-якій 

інформаційній сфері будь-якої країни впливає на рівень і зміст 

політичної боротьби у цій державі. Відповідно ж до Декларації 

побудови інформаційного суспільства в ролі останнього 

суспільство виглядає як продовження революції індустріального 

та постіндустріального суспільства.Саме тут спостерігається 

швидке зростання секторів створення та споживання інформації, 

яке перетворюється на один із найважливіших ресурсів, поряд з 

енергетикою та корисними копалинами. Саме так і оцінюється 

ступінь розвитку країни, її економічний та політичний потенціал. 

Тому основними завданнями державної інформаційної політики в 

системі державного управління України має бути цілий ряд 

заходів, як то створення прогресивного інформаційного 

середовища, постійна модернізація інформаційної інфраструктури, 

розвиток відповідних технологій, створення ефективних 

національних інформаційних ресурсів та забезпечення 

безперешкодного доступу до них, розвиток незалежних ЗМІ  

і забезпечення громадян будь-якою інформацією, сприяння 

міжнародному співробітництву в інформаційній сфері та сприяння 

інформаційному суверенітету України, запобігання будь-яким 

загрозам в процесі інформаційної діяльності кожній окремо взятій 

особі, суспільству в цілому чи державі [2]. 

Вагомим чинником у цьому процесі є цілеспрямоване 

пропагування діяльності держави, її курсу й формування 

http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/download/3851/3511
http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/download/3851/3511
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цінностей і патріотизму у громадян, зокрема через ЗМІ, а також 

інтернет.  

А як насправді все це виглядає в нашій державі? 

По-перше, слід визнати, що в Україні стримується 

становлення незалежних ЗМІ як можливостями ринкового впливу, 

так і високими податками, вартістю матеріалів і послуг, 

недостатнім рівнем менеджменту та забезпеченням професійними 

кадрами, адміністративним втручанням тощо. Крім того, у світової 

спільноти викликає певне занепокоєння стан справ зі свободою 

слова в нашій державі. Тому міжнародні організації (напр., 

АРТИКЛЬ 19, Міжнародна підтримка медіа (IMS) та ін.) 

неодноразово закликаютьукраїнську владу підтримати свободу 

вираження поглядів [3, с. 19].  

По-друге, на тепер, як ніколи раніше, потребується суттєва 

підтримка державних ЗМІ у матеріально-технічному та 

фінансовому забезпеченні, у фінансуванні державних теле- та 

радіокомпаній, видавництв і т. п. тільки це дасть можливість 

створитиїм конкурентні умови з комерційними ЗМІ і наблизити до 

світових стандартів.  

По-третє, вітчизняне теле- та радіомовлення рухається у 

сторону радикальних змін стосовно використання сучасних 

технологій та поширення програм. Відбувається процес 

об’єднання теле- та радіо інформаційних систем в єдину 

глобальну інформаційну форму.  

По-четверте, аналіз сучасного вітчизняного стану 

інформаційного простору показує, що реформування цієї сфери 

має стосуватися не тільки матеріального й технічного 

забезпечення державних ЗМІ, а й прийняття втілення в життя 

нового законодавства для її розвитку.  

Проголошений нашою владою рух у сторону створення 

інформаційного суспільства, по суті, визначає нові перспективи 

для вивчення і застосування шляхів розбудови інформаційної 

сфери в Україні. 
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З огляду на багатогранність зазначених питань вбачаємо 

провадження низки рекомендацій, які можуть бути корисними для 

їх практичного застосування, а саме: 

привести законодавчу базу в цій сфері діяльності у 

відповідність з міжнародними стандартами; 

реформувати інформаційну галузь з імплементацією до 

кращих європейських зразків; 

забезпечити фінансування державних ЗМІ в повному 

обсязі; 

провадити цілеспрямовану державницьку політику щодо 

пропагування курсу держави [1, с. 19]. 

У сфері державної інформаційної політики стратегічно 

важливим завданням так і залишається комплексне впровадження 

цифрового теле- та радіомовлення. Перехід на цифрові технології 

мовлення в усьому світі стало однією з глобальних тенденцій. 

Вважаємо це позитивним кроком і для України, який дасть 

можливість більш лаконічно реформувати ефірне забезпечення 

населення країни на нові цифрові технології. 

Що ж до вітчизняної кіноіндустрія, і особливо телевізійного 

кіновиробництва, то останніми роками воно досить впевнено 

зростає, причому зарубіжні експерти дають цілком оптимістичні 

прогнози на подальший розвиток цієї галузі у найближчі 5–10 рр. 

З позиції міжнародного партнерства Україну дедалі частіше 

оцінюють як перспективного гравця кінобізнесу в масштабах не 

лише пострадянського простору, а й усієї Східної Європи [4]. 

Нині ключовими проблемними питаннями державної 

інформаційної політики в системі вітчизняного державного 

управління залишаються:  

– відсутність чітко сформульованої і науково обґрунтованої 

концепції цієї державної політики; 

– низька ефективність правового регулювання масово-

інформаційної сфери; 

– практична не конкурентоспроможність національного 

масово-інформаційного продукту; 
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– неефективне забезпечення інформаційного  суверенітету та 

інформаційної безпеки України тощо. 

Переконані, що основоположною складовою мети державної 

інформаційної політики України має бути: ефективність, безпека, 

свобода, самореалізація і справедливість. А для цього необхідно: 

об’єднати зусилля широкої громадськості, професійних юристів, 

державних органів, світової спільноти для вирішення винятково 

важливого для України завдання – ефективного функціонування 

та розвитку її інформаційного простору.  
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Останніми роками в Австралії помітно загострилися 

екологічні проблеми, серед яких надзвичайно швидка деградація 

Великого бар’єрного рифу, почастішання та збільшення 

інтенсивності лісових пожеж, спричинених зміною клімату, 

деградація екосистем, водно-болотних угідь і родючих ґрунтів, 

скорочення видів флори і фауни. Це актуалізує дослідження 

різних аспектів екологічної політики країни, зокрема її 

зовнішнього вектора, адже в умовах глобалізації суттєво зросла 

роль міжнародного співробітництва в подоланні не лише 

глобальних, а й регіональних і національних екологічних проблем. 

Значний інтерес для України становить позитивний досвід 

Австралії у цій царині, переосмислення якого може сприяти 

виробленню рекомендацій для щодо розвитку нашою країною 

ефективних багатосторонніх відносин у царині захисту довкілля. 

Нині вітчизняні дослідники не приділили цьому аспекту 

достатньої уваги. 

Острівне положення обумовило особливий інтерес Австралії 

до охорони приберегової і морської флори і фауни, який 

проявився з самих перших кроків розвитку екологічного 

співробітництва. У 1913 р. вона уклала свій перший міжнародний 

договір – приєдналася до підписаної 7 липня 1911 р. у Вашингтоні 

Конвенції про збереження та захист морських котиків  

(її сторонами були США, Великобританія, Японія та Росія).  

У квітні 1922 р. Австралія долучилася до іншої міжнародної 

угоди – Про організацію кампанії проти саранчі, яку 31 жовтня 
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1920 р. у Римі уклали Аргентинська Республіка, Болгарія, Куба, 

Франція, Французька Західна Африка, Алжир, Індо-Китай, 

Мадагаскар, Марокко (Французька зона), Регентство Туніс, 

Угорщина, Італія, Еритрея,Італія, Сомаліленд, Триполітанія, 

Кіренаїка, Мексика, Сербія, Хорватія,  Словенія, Уругвай.  

Однак найбільший інтерес для Австралії у пер. пол. XX ст. 

мало регулювання китобійного промислу. У 1937 р. вона 

підписала першу Міжнародну угоду про регулювання китобійного 

промислу, у 1946 р. – другу. У наступні десятиліттяАвстралія 

підписала понад 40 додатків до цих документів. Проблемі захисту 

морських видів була присвячена і підписана в 1949 р. Угода про 

створення Ради з риболовства в Індо-Тихоокеанському регіоні,  

яка тепер відома як Азіатсько-Тихоокеанська комісія з риболовлі 

[1]. 

Іншими угодами, до яких Австралія долучилася після Другої 

світової війни до 1972 р., коли відбулася Конференція ООН з 

навколишнього середовища, є такі: Міжнародна конвенція про 

захист рослин (1952), Міжнародна конвенція про запобігання 

забрудненню моря нафтою (1954) з поправками, включаючи  

поправки щодо Великого бар’єрного рифу (1971), Угода про 

захист рослин в Азіатсько-Тихоокеанського регіоні (1956), 

Паризька конвенція про відповідальність третіх сторін у галузі 

ядерної енергетики (1960), Угода між урядами Австралії, 

Аргентини, Бельгії, Чилі, Французької Республіки, Японії, Нової 

Зеландії, Норвегії, Південно-Африканського Союзу, Союзу 

Радянських Соціалістичних Республік, Сполученого Королівства 

Великобританії та Північної Ірландії та Сполучених Штатів 

Штати Америки щодо мирного використання Антарктиди (1961), 

Віденська конвенція про цивільну відповідальність за ядерну 

шкоду (під егідою МАГАТЕ) (1963), Міжнародна конвенція про 

створення Міжнародного фонду компенсації за збитки, спричинені 

забрудненням нафти від 18 грудня 1971 р. (1971), Конференція 

про створення Міжнародного фонду компенсації збитків 

забрудненням нафти (1971). Також у 1956 р. Австралія 

приєдналася до діяльності Міжнародного агентства з атомної 
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енергії [1]. Вони відображають перші напрями міжнародного 

екологічного співробітництва, а відповідно – і глобальні та 

регіональні проблеми, на які міжнародна спільнота звернула 

увагу. 

Загострення екологічних проблем у багатьох країнах світу 

наприкінці 1960-х – поч. 1970-х рр., транскордонний характер 

забруднення повітря та водного простору спонукали країни світу 

до активізації зусиль з природоохоронного співробітництва. 

З ініціативи Швеції на 23-й сесії Генеральної Асамблеї ООН  

у 1968 р. було вирішено провести у 1972 р. Конференцію ООН  

з навколишнього середовища, яка мала сфокусувати увагу на 

вирішенні пріоритетних проблем, пов’язаних з довкіллям і 

сприяти координації зусиль країн у цій царині. 

Австралія одна з перших підтримала цю ініціативу і взяла 

активну участь у підготовці конференції. Хоча вона не увійшла до 

підготовчого комітету конференції, представники країни взяли 

участь у його діяльності в якості спостерігачів. Також 

австралійські експерти постійно відвідували зустрічі міжурядових 

робочих груп. Під час загальних дебатів у Генеральній Асамблеї 

ООН 22 вересня 1969 р. міністр закордонних справ Австралії 

присвятив велику частину своєї промови майбутній конференції, 

виклавши погляди уряду на досягнення Організації Об’єднаних 

Націй в охороні довкілля і у підготовці цієї зустрічі. 

На поч. 1971 р. Австралія підготувала національну доповідь 

і пропозиції щодо 14 тем для обговорень, кілька з яких було взято 

Секретаріатом Конференції для включення в порядок денний 

заходу. На запрошення Секретаріату Національна комісія з 

розвитку капіталу провела дослідження на тему «Розвиток нових 

міст у Канберрі» [2]. 

Участь у конференції стала логічним продовженням і 

розширенням національної екологічної політики, адже якраз 

напередодні в усіх австралійських штатах було створено установи, 

що відповідали за захист довкілля, а на рівні співдружності – 
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Австралійська рада з питань навколишнього середовища,  

до складу якої увійшли їхні представники. 

Австралія, нарівні з усіма 113 країнами – учасницями 

конференції підтримала і підписала документи, прийняті на 

Стокгольмській конференції: Декларацію Конференції Організації 

націй з проблем навколишнього середовища людини [1], в якій 

було викладено 26 принципів охорони довкілля, план дій з 

109 пунктів, Програми ООН по довкіллю (ЮНЕП), Фонду 

довкілля [4]. Прийняття цих документів сприяло переходу 

міжнародної екологічної політики на новий, більш високий 

щабель. Багато ідей, висловлених на конференції щодо 

розширення і поглиблення співпраці були покладені в основу 

нових міжнародних угод в царині захисту довкілля. 

Документи, які підписала Австралія протягом 1970-х рр., 

відображають їхні ідеї, а також головні екологічні проблеми, 

які турбували міжнародну спільноту в цей час: транскордонне 

забруднення атмосфери і водного простору, формування 

деградації флори і фауни. У цей період Австралія долучилася до 

таких міжнародних угод: Конвенція про запобігання забрудненню 

моря шляхом скидання з кораблів та літаків (1972), Угода про 

продовження дії Угоди про регіональну кооперацію з досліджень, 

розробок та підготовки кадрів, пов’язаної з ядерною наукою та 

технологіями, 1972 р. (1972), Угода між Австралією, Японією та 

Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) про 

застосування гарантій Агентства стосовно цих урядів (Австралія, 

Японія) про співпрацю у мирних цілях використання атомної 

енергії від 21 лютого 1972 р. (1972 ), Міжнародна конвенція про 

запобігання забрудненню з кораблів (1973), Конвенція про 

охорону світової культурної та природної спадщини (1975), 

Міжнародна конвенція про торгівлю певними видами дикої 

природи (1976), Протокол до Конвенції 1979 р. Про трансграничне 

забруднення повітря важкими металами на великі відстані (1975), 

Угода про міжнародну енергетичну програму (1979), Конвенція 

про транскордонне забруднення атмосфери великими відстанями 

стійкими органічними забруднювачами (1979), Конвенція про 
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роботу в рибному секторі, прийнята Конференцією на  

її 96-й сесії Конвенція Південнотихоокеанського форуму про 

рибне господарство (1979) [1]. Особливістю екологічного 

співробітництва Австралії в цей період є широка увага до проблем 

охорони морського простору від забруднення, рибальства, 

перевилову риби і спроба його врегулювати як на рівні регіону, 

так і на глобальному. У цей час було підписано також багато 

протоколів до угод, підписаних у попередні десятиліття. 

Таким чином, уже з поч. ХХ ст. міжнародне співробітництво 

перетворилося на важливий вектор екологічної політики 

Австралії. До поч. 1970-х рр. країна уклала низку регіональних і 

міжнародних угод, які створили підґрунтя для розвитку 

багатосторонньої співпраці після Стокгольмської конференції з 

навколишнього середовища. Перспективною подальших 

досліджень може стати ґрунтовне дослідження механізмів і 

моделей співробітництва, а яких Австралія взяла участь, та 

вироблення рекомендацій для України на основі ґрунтовного 

аналізу досвіду Австралії. 
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МІЖНАРОДНА ДОПОМОГА ДІТЯМ УКРАЇНИ 

ПІСЛЯ АВАРІЇ НА ЧАЕС 

 

Чорнобильська катастрофа 1986 р. уразила Україну, Росію, 

Білорусію поширився регіонами. Радіаційна хвиля не знала 

кордонів. Дослідження підтверджують, що чорнобильська хмара 

дісталася Польщі, Швеції, Норвегії, Великої Британії. Масштаб 

Чорнобильської трагедії не визнає національних кордонів,  

і піднімається над політичною кон’юнктурою, переконує у 

необхідності використання всіх можливостей міжнародного 

співробітництва для вирішення великої кількості проблем,  

що постали і, безумовно, ще постануть перед нами.  

Неоціненною є допомога міжнародних організацій, 

фінансових і виробничих структур, окремих громадян різних країн 

світу, які надали моральну і матеріальну підтримку Україні в ті 

часи. 

Із розумінням і турботою до оздоровлення українських дітей 

із Чорнобильської зони поставилося керівництво комун та 

громадськість Італії. Так, мешканці невеличкого італійського 

міста Граніано, де було створено оргкомітет, який допомагав 

оздоровлювати дітей з Київської області у родинах італійців. 

Таким чином влітку 1992 р. у родинах міста відпочили 200 дітей, 

ставлення до яких було як до рідних, також їх було запрошено на 

Різдвяні свята. Італійські родини брали на себе транспортні 

витрати та утримання маленьких гостей радо вітаючи їх  

[2, арк. 135]. 

Високо була оцінена робота італійських комун по 

оздоровленню українських дітей Міністром України з 
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надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від 

наслідків Чорнобильської катастрофи В. Дурдинцем.  

У м. Белла (провінція Протенца) 7 липня 1999 р. відбулася 

урочиста церемонія на якій були присутні мери 14 комун провінції 

Протенца регіону Базиліката, представники італійського комітету 

захисту дітей UNICEF при ООН, численні італійські сім’ї, посол 

України в Італії В. Євтух вручив грамоти голові Асоціації комун 

Базилікати В. Джуліано (асоціація об’єднувала 132 комуни),  

меру м. Белла С. Катальдо та голові благодійницького комітету 

«Філемоне» А. Леоне [2]. 

Велику допомогу Україні у подоланні наслідків 

Чорнобильської катастрофи надала низка громадських фондів 

Канади. До цих фондів необхідно віднести, перш за все, створений 

наприкінці 1990 р. у м. Торонто фонд під назвою «Благодійна 

допомога Україні». Основною метою фонду було надання 

допомоги жертвам (особливо дітям) наслідків Чорнобильської 

катастрофи. Кошти цього фонду спрямовувалися на лікування та 

відпочинок в країнах «вільного світу», постачання медикаментів 

та медичного обладнання лікувальним закладам України, поставок 

продуктів, одягу, відповідних медикаментів та інших товарів 

першої необхідності. 

У червні 1990 р. була закладена основа для створення ще 

одного українсько-канадського фонду під назвою «Допомога 

Україні». Ініціатором створення цього фонду стали заможні і 

впливові в українській громаді підприємці-меценати, 

шанувальники українського образотворчого мистецтва Михайло і 

Ярослава Шафранюки з м. Торонто. Поряд з програмами розвитку 

української державності фонд надавав значну допомогу 

потерпілим від Чорнобильської аварії. Діяльність фонду 

здійснювалася під патронатом «Всесвітнього конгресу вільних 

українців» (ВКВУ).  

Українських дітей по лінії штабу «Чорнобиль – 

оздоровлення дітей» було оздоровлено у Франції. Зокрема, 

організація під назвою «Сонце дітям Чорнобиля», створена 
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у французькому місті Ліль влітку 1993 р. оздоровила не одну 

сотню дітей з України.  

На поч. 1990-х рр. ЦК ЛКСМ України звернувся до Уряду 

Куби і всієї світової громадськості за допомогою в оздоровленні 

дітей, що постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС. 

Оперативно від Куби було одержано конкретну і дійову 

підтримку: після місячної праці у забруднених регіонах кубинські 

лікарі переконалися, що велика кількість українських дітей 

потребує серйозної медичної допомоги. З урядом Куби була 

досягнута домовленість про оздоровлення дітей з України в 

кращих здравницях та піонерських таборах Республіки Куба.  

30 березня 1990 р. під час зустрічі в Гаванському аеропорту 

потерпілих від Чорнобильської катастрофи дітей, які прибули на 

Кубу для спеціалізованого лікування, Ф. Кастро заявив, що у разі 

необхідності його країна готова прийняти у себе на лікування до 

10 тис. дітей із районів уражених радіацією. У цьому зв’язку 

консул Генерального консульства Республіки Куба в м. Києві 

Р. Радрігас повідомив, що йому доручено офіційно довести цю 

інформацію до відома керівництва Української РСР [4, арк. 79].  

Республіка Куба була і залишається єдиною країною в світі, 

де піклування про здоров’я «чорнобильських» дітей було 

поставлено на державний рівень, де проводилося не тільки 

оздоровлення, а й безкоштовне лікування. З березня 1990 р. за 

рішенням Уряду Республіка Куба почала фінансувати програма із 

надання медичної допомоги українським дітям, що постраждали 

внаслідок Чорнобильської та інших екологічних катастроф.  

Договірно-юридичні аспекти програми відображені 

Договорами про співробітництво між Міністерством охорони 

здоров’я України та Міністерством охорони здоров’я Республіки 

Куба від 12.03.1991 р., 27.08.1991 р., 15. 04.1995 р., 13.02.1998 р. 

[1; 3, арк. 1–2]. 

Розширення повноважень та соціальної направленості 

українсько-кубинська програма набула після Доручення 

Президента України Л. Кучми № 1-14/379 від 17.06.1996 р., Указу 

президента України № 825/97 від 15.081997 р., Закону України 
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«Про Державний бюджет України на 1999 рік» та Розпорядження 

Кабінету Міністрів України № 227 від 24.03.1999 р. Основними 

завданнями цієї програми визначалося лікування та оздоровлення 

українських дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської та 

інших екологічних катастроф, вивчення їх негативного впливу на 

дитячий організм та розробка і застосування сучасних методів 

лікування. 

З українського боку виконання державної кубинської 

програми «Діти Чорнобилю» забезпечували Міністерство охорони 

здоров’я України, Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та 

у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської 

катастрофи, Український молодіжний Чорнобильський Фонд.  

На запрошення Фонду, у лютому 1990 р. до Києва прибула 

делегація кубинських лікарів, до складу якої входили головний 

дитячий гематолог, ендокринолог, онколог Республіки Куба. 

Впродовж місяця вони обстежили дітей з 8 найбільш потерпілих 

від радіаційного забруднення районів України. Була сформована 

перша група у складі 139 дітей з тяжкими формами захворювання. 

Серед них: 22 дитини з гострим лейкозом, 10 – з онкологічними, 

20 – з гострими дерматологічними та 40 – з ендокринологічними.  

Перша група дітей прибула до Гавани за рахунок кубинської 

сторони, за особистим розпорядженням Ф. Кастро. Дітям була 

надана медична допомога у спеціалізованих педіатричних 

закладах країни – інституті гематології, шпиталях «Willam Soler» 

та «Juan Manuel Markes», які стали базовими центрами лікування 

українських дітей [4].  

Комплексна реабілітація та оздоровчі заходи здійснювалися 

в лікувально-оздоровчому центрі «Тарара» (площа складає  

2 кв км, центр має 504 житлових приміщення, шпиталі), 

розташованому у східному напрямку від Гавани, на березі моря, 

природно-кліматичні умови якого відповідають вимогам, 

необхідним для проведення рекреаційно-оздоровчих заходів. 

За час співпраці кубинськими спеціалістами надано 

консультації 13 722 дітям. З них майже половина – це діти з Києва 
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та Київської обл., інші з усіх територій України. Найчастіше на 

лікування відбиралися діти з дерматологічною патологією. 

На 01.01 2000 кількість дітей, які підлягали лікуванню в 

Республіці Куба становило 478.  

Близько половини дітей, що направлялися до Куби, – це 

хворі діти з малозабезпечених та багатодітних родин, діти-

інваліди, сироти.  

Спеціалізовані педіатричні центри Куби «Willam Soler» та 

«Juan Manuel Markes», Інститут ендокринології, Інститут 

гематології та інші медичні заклади з високим науковим 

потенціалом займалися обстеженнями та лікуванням важкохворих 

дітей.  

Діючі на території дитячого оздоровчого центру стаціонари, 

обладнані новітніми діагностичними приладами та медичною 

апаратурою. Спеціально для обстеження українських дітей була 

відкрита лабораторія радіобіологічних вимірювань, здійснювався 

комп’ютерний облік та контроль стану здоров’я дітей. 

Чорнобильське потрясіння зберігає і буде ще довго зберігати 

своє планетарне значення як виклик усьому світу. Очевидно 

ресурси, необхідні для подолання наслідків катастрофи такого 

масштабу, виходять далеко за межі економічних, технологічних 

можливостей окремої країни і потребують, безумовно, об’єднаних 

зусиль світової спільноти. 
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ЄВРОПЕЇЗАЦІЯ ПОЛІТИКИ: НОВІ ПІДХОДИ 

 

Одне з найпоширеніших трактувань феномену європеїзації є 

соціокультурне запозичення форм існування, які є проявами 

західноєвропейського укладу життя. Тому в основах європеїстики, 

на думку дослідників, основний аспект виражається в моделі так 

званої «присутності Європейського Союзу». Тут мова йде про 

експорт норм ЄС в національну політику держав, а також 

можливих напрямів їх плідного поєднання з метою якомога 

точнішої ідентифікації процесів та механізмів, за допомогою яких 

поширюються ідеї та інститути ЄС. 

Під європеїзацією як історичним феноменом розуміють 

поширення європейської влади і соціальних норм визнання 

дослідниками інституційних змін як «залежної змінної»: 

інституціональна організація і практика, соціальні та культурні 

традиції, цінності, поведінка. 

Серед наукового доробку зарубіжних учених у сфері 

європеїзації політики можна виділити праці Л. Морліно, С. Гікса, 

К. Гетца, Т. Латкіної, Т. Берцель, Я. Памук та ін. науковців,  

які досліджують проблематику інституційних змін в контексті 

процесів європеїзації політики. 

У вітчизняній науці досліджуються окремі теоретичні 

аспекти європеїзації політики у працях таких авторів як 

О. Оржель, М. Булик, О. Радишевська, О. Рудік та ін. 

У 1994 р. британський дослідник Р. Ладрек запропонував 

одне з перших визначень європеїзації, розглядаючи її як  

«як поступовий процес, який переорієнтовує напрям та форми 
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(внутрішніх) політик до того рівня, коли політична та економічна 

динаміка Європейської Спільноти стає частиною організаційної 

логіки національної політики та її творення» [3]. Його підхід був 

спрямований на вивчення впливу інтеграції безпосередньо на 

її учасників, але далі в дослідження були включені і країни-

кандидати на вступ до ЄС. Розглядаючи взаємодію національного 

та наднаціонального рівнів, Р. Ладрек вперше запропонував 

розрізняти «висхідну» (bottom-up) та «низхідну» (top-down) 

європеїзацію [2, с. 40]. 

Висхідний підхід розглядає європеїзацію як процес переходу 

національних правових норм, практик, а також громадських і 

культурних цінностей на наднаціональний, загальноєвропейський 

рівень. Перш за все даний підхід зачіпає норми і цінності країн-

лідерів ЄС, таких як Франція, Німеччина, Великобританія, 

національна специфіка яких в період активного становлення 

єдиної Європи знайшла своє реальне відображення у формуванні 

наднаціональних інститутів Євросоюзу.  

У свою чергу низхідний підхід сконцентрований на прямо 

протилежних процесах, а саме вплив функціонують на 

загальноєвропейському рівні норм, стандартів, цінностей, 

процедур і т. д., на національний рівень держав, що входять до 

складу Євросоюзу. Перш за все, ці процеси інтенсивно 

розгорталися в державах, що порівняно недавно приєдналися до 

ЄС, і які в свою чергу підтягували як свою формальну 

інституційну структуру, так і ціннісно-культурний рівень до 

європейських стандартів. 

Характеризуючи сутність європейської інтеграції, 

американський дослідник С. Сміт у своїй праці «Європеїзація і 

ЄС-ізація» доходить висновку про те, що європеїзація та ЄС-ізація 

– це процеси, які завжди пов’язані і не можуть відбуватися окремо 

та взаємовиключно. 

У складних процесах європеїзації політики інституційні 

зміни виступають залежною змінною і дослідження свідчать про 

те, що зміна політики у відповідь на вимоги ЄС не є чимось 

несподіваним для держав-членів та країн-кандидатів на вступ,  
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які в будь-якому разі мають дотримуватися вимог законодавства 

та правил ЄС [4]. 

У контексті досліджень феномену європеїзації політики і 

формулювання нових підходів зарубіжні дослідники Т. Вільсон та 

Р. Харсмен пропонують кілька варіантів екзистенційного прояву 

процесів європеїзації, а саме: 

1) європеїзація як поява нових форм європейського 

адміністрування, зокрема формування публічного будівництва 

(poliсy building) і створення справжнього громадського простору 

(public space); 

2) європеїзація як національна адаптація, в результаті 

формуються процеси транснаціонального запозичення або 

копіювання європейської моделі; 

4) європеїзація як проблема і можливість для 

внутрішньополітичного менеджменту; 

5) європеїзація як модернізація (структурні трансформації 

більш периферійних та менш економічно розвинених держав).  

6) європеїзація як «приєднання до Європи» – застосовується 

в контексті розширення Європейського Союзу [1, с. 168].  

Поряд із цим вартим уваги видається питання про те, за яких 

умов європеїзація політики зумовлює внутрішні інституційні 

зміни та наскільки інститути Європейського Союзу безпосередньо 

стимулюють такі зміни. У цьому контексті можна виокремити 

кілька механізмів європеїзації політики. Перший механізм 

пов’язаний із правовим примусом до держав-членів чи кандидатів, 

які добровільно приймають правила гри. Другий механізм 

стосується позитивних (наприклад, фінансова чи технічна 

допомога) і негативних (наприклад, санкції) стимулів у 

європеїзації політики. Логіка доцільності лежить в основі третього 

механізму, включаючи в себе соціалізацію (соціальні очікування, 

інкорпорація норм поведінки тощо). Очевидно, що перераховані 

механізми європеїзації політики не передбачають простого 

пасивного поширення інституційних та ціннісних норм,  

а стимулюють активні процеси тлумачення та інкорпорування 
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нових норм і правил. Результатом таких процесів трансформації є 

диференційована європеїзація через кредо – єдність у різноманітті. 

Можна зробити висновок, що поняття «європеїзація» 

багатогранне і багатовекторне, в якому існують різні напрями  

її реалізації. 

Нові підходи європеїзації передбачають переорієнтацію 

напрямів політики держави на європейські стандарти та норми. 

Перш за все мова йде про внутрішнє перетворення При чому 

підходи і механізми відрізнятимуться в залежності від того,  

про які держави йдеться, а саме: європеїзацію членства, 

приєднання та сусідства. 
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The rapid development in the modern world of information and 

communication technologies and mass media systems makes 

fundamental changes in the general philosophy of education, sets new 

challenges and at the same time opens new horizons of psychological 

and pedagogical research in the field of media education. 

Communication technologies now provide new platforms for 

audiences to engage by using various kinds of media and the shift in 

how people communicate and learn highlights of the importance of 

media education. Cycles of information revolution and education 

reform are fuelling significant changes in the sectors of media and 

education the world over. The importance of media education in the 

curriculum of education is appreciated in many countries, albeit at 

different levels of implementation. Notably, almost three decades have 

passed since the Grunwald Declaration on Media Education was issued 

by the representatives of 19 nations at UNESCO's International 

Symposium on Media Education in Germany. 

The turn of the XX–XXI century was marked by significant 

changes in socio-cultural reality, which gave impetus to the formation 

of a new generation of young people. Josh Spear and Aaron Dignan 

introduced the concept of "Digital Generation" in 2007, which they 

called people born during the digital revolution. Currently, several 

variants of this term are widely used in Western pedagogy – “digital 

natives”, “digital nation”, “net generation”. [3, p. 7]. 

“Google Generation”, “millennials”, digital natives -– all these 

names emphasize the great role of digital technologies in the lives of 
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today's youth and children. In recent years, psychologists and 

sociologists have been studying how the media behaviour of 

adolescents differs from that of older generations. The new generation 

has a certain feature compared to the previous one. It grows in the 

digital sphere, in the digital culture, which consists of such particles as 

selfies, memes, plunking, photo bombing, gangnam style, ice bucket 

challenge, prunks. 

Due to that, the purpose of the work is to investigate the 

contribution of technology-based education to development of foreign 

language skills. In terms of methodology of the study, documents and 

other scientific research papers on Media Education were reviewed. 

According to O. Fedorov, media education is “a process of 

personal development with the help and on the basis of media materials 

through the formation of communication culture with the media, 

creative, communicative abilities, critical thinking, skills of perception, 

interpretation, analysis and evaluation of media texts, self-expression 

with the help of media equipment (video, audio, computer)” [5, p. 26]. 

Ukrainian scientists expand the definition of O. Fedorov and 

determine that media education is a process of learning and self-

learning of the individual through the media [3, p. 63], and according 

to the Ukrainian pedagogical dictionary, media education is a direction 

of modern pedagogy, which involves students studying the laws of mass 

communication (press, radio, television, film, video, etc.), preparing 

them for life in the modern world, mastering the ability to perceive and 

comprehend various information, especially with the help of technical 

means [7, p. 211]. 

The purpose of media education is to teach the individual 

through media to understand and participate in the media culture 

environment that surrounds him. Thus, a foreign language teacher, 

integrating the content of media education in the process of forming 

students' foreign language communicative competence, achieves media 

education goals through the use of media, teaches students to perceive, 

analyze, evaluate foreign language information, forms creative, critical 

thinking, prepared for self-development during life. 
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In the scientific literature, there is a number of synonymous 

words: media, media tool, mass media, media didactics. The word 

“media” is often used as a global term, encompassing both didactic 

media, scientific support, and the media. Thus, the media are objects, 

equipment and materials that convey certain information through 

words, images and sounds, as well as allow you to perform certain 

actions of intellectual and manual nature. 

“Frankly speaking, knowledge of the society and community or 

communities culture of the country whose language is being studied is 

one aspect of world knowledge. At the same time, special attention to 

socio-cultural knowledge is of great importance for the language 

learner, especially when other aspects lie outside the student's previous 

experience or are distorted by stereotypes” [2, p. 49]. 

Professional foreign language training in the process of 

intercultural integration requires an appropriate organization of the 

educational process. Thus, according to foreign researchers (M. Byram, 

W. Nieke, G. Grosch, W. Apelt, K. Hapgot, H. Fennes, etc.), is the 

process of intercultural learning with the media technologies means. 

There are several approaches to its definition. In our opinion, 

the general name of the approach can be stated in the Common 

European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, 

Assessment “Within the intercultural approach, the main goal of 

language learning is: to promote the development of a holistic 

personality of those who learn a language and their awareness by 

enriching the experience, understanding the differences between other 

languages and cultures” [6, p. 64]. 

In our study we can also agree with A. Thomas’s point of view, 

who studied the field of intercultural exchange, that intercultural 

learning means not only understanding the orientation system of 

another culture, but also reflecting the orientation system of one's own 

culture. Thus, intercultural learning is seen as a process of emergence, 

development, understanding and acceptance of differences. Only when 

there is an interaction with another culture, as a result of which cultural 

differences are realized, it is possible to realize one's own culture. This 

experience makes it possible to understand what was subconscious and 
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what was conscious. Imagination and understanding of culture become 

possible when a person is exposed to another culture. The next step in 

this process is not to ignore this culture, which is perceived as 

threatening, because it explores new opportunities that have not been 

discovered in their own culture [4, p. 34]. 

Introduction of media education in the process of learning 

foreign languages in compliance with the necessary pedagogical 

conditions, changes the nature of its subjects, which is to improve or 

transform methods, content and pace of learning, creates high 

motivation to learn foreign languages, provides systematic and strong 

foreign language knowledge, skills and abilities based on increasing 

theoretical and factual media communication knowledge. 

And also contributes to the increase of language practice both in 

terms of reception (the ability to perceive information) and products 

(the ability to create and transmit media information); significantly 

expands the scope of potential vocabulary, grammatical phenomena; 

increases the active vocabulary, in particular due to the moving 

boundaries between passive and active vocabulary, as well as due to 

the expansion of the studied issues; promotes the inclusion of students 

in the system of socio-cultural relations on the basis of non-verbal 

forms of communication through technical means, global and 

interactive communication systems; receiving foreign language 

information through information data banks of various scientific 

centres and libraries of the world; participation in telecommunication 

projects, etc. [1; 3]. 

Given all this, there is an urgent need to choose an approach to 

foreign language learning that would overcome intercultural barriers to 

communication between native speakers. One such approach, in our 

opinion, is an intercultural approach to foreign language learning 

through the process of media education integration. 

Thus, it can be concluded that media education has become an 

integral part of modern education and can be integrated into the process 

of FLT and FLL. With the systematic use of various media in foreign 

language lessons, the teacher integrates the process of formation of 
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media competence and foreign language communicative competence of 

students. Besides, various forms are suitable for working with media 

texts, methods and techniques of work organization, it all depends on 

the creative and methodological approach of the teacher. However, to 

achieve a positive result in working with media, a foreign language 

teacher should be competent in educational work organization, because 

the right media choice will achieve the media education goals, namely 

the formation of media competent, creative and critical personality. 
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ДИПЛОМАТИЧНІ КОМУНІКАЦІЇ 

ЯК ОБ’ЄКТ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Питання взаємовідносин між державами, забезпечення 

внутрішньої і зовнішньої безпеки, акти регулювання їхньої 

спільної діяльності є основоположними для дипломатичної 

діяльності будь-якої держави і уряду.  

Комунікації є важливим аспектом дипломатії. Фактично, 

дипломатія часто визначається саме в термінах комунікації – як 

«регульований процес комунікації» або «комунікаційна система 

міжнародного співтовариства». А згідно з Хедлі Булл, первинна 

форма дипломатії полягає у передачі повідомлень між одним 

незалежним політичним співтовариством та іншим [4].  

Дипломатія є одним з найдавніших мистецтв ведення 

переговорів і вміння домовлятися один з одним. У науковій 

і довідковій літературі представлені різні формулювання поняття, 

що характеризують її як [1]:  

– науку про взаємні відносини між главами держав 

і державами взагалі;  

– діяльність держав і урядів у здійсненні зовнішньої, 

міжнародної політики, що стосується питань про охорону 

національних і міжнародних інтересів, про підтримку миру, 

зміцненні і розвитку економічних і духовних інтересів 

міжнародного спілкування;  

– принципова діяльність голів держав, урядів і спеціальних 

органів зовнішніх зносин щодо здійснення цілей і завдань 

зовнішньої політики держави, а також щодо захисту прав та 

інтересів держави за кордоном.  
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Розглядаючи дипломатичну комунікацію в широкому сенсі, 

як текст в усній і письмовій формі, представлений монологами, 

діалогами, ми будемо оперувати поняттям «дипломатичний 

дискурс» у значенні «дипломатичні комунікації».  

Дипломатичний дискурс розглядається як один з видів 

інституціонального дискурсу, а саме як стійка система статусно-

рольових відносин, які існують у комунікативному просторі 

дипломатичного інституту [3].  

У свою чергу, тематика дипломатичного дискурсу охоплює 

широке коло проблем, які стосуються двосторонніх 

і багатосторонніх відносини держав, співробітництва держав 

у різних областях, питання діяльності міжнародних організацій, 

представництв держав за кордоном тощо. Для кожної держави є 

можливим виділення кола питань, що становлять пріоритетні 

напрями дипломатичної діяльності держави в загальній структурі 

міжнародних відносин. Тому перекладацьке забезпечення 

дипломатичних діяльності в загальній структурі міжнародних 

відносин стає, насамперед, обличчям самої держави, а не лише 

перекладача. 

Перекладач повинен враховувати всі мовні особливості 

дипломатичного дискурсу, які включають в себе наявність 

мовних кліше, фразеологізмів, запозиченої лексики, неологізмів 

тощо. Дипломатичне мовлення багате цитатами, висловами 

відомих людей, що означає, що вимагає від перекладача мати 

базові знання в галузі історії, культурології тощо [2].  

Особливістю перекладу дипломатичних текстів є 

дотримання суворих правил користування стандартними мовними 

шаблонами та володіння навичками мовного етикету. Скорочення 

і абревіатури вихідного тексту повинні розшифровуватися і 

передаватися за загальноприйнятими правилами, але якщо на 

мові оригіналу є скорочення, що не піддаються розшифровці, 

то їх прийнято транскрибувати.  

Головною відмінною рисою дипломатичного дискурсу є 

використання слів у прямому словниковому значенні. Основними 

стилістичними характеристиками дипломатичного тексту, 
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що визначають стратегію перекладу є об’єктивність; 

узагальненість; інформативність; логічна організованість викладу; 

смислова ясність, визначеність; суворе дотримання 

дипломатичної етики. Слововживання в дипломатичному тексті 

характеризується такими особливостями: використання мовних 

кліше і штампів; специфічні семантичні поля знаменних частин 

мови (визначаються, поряд з вузловими точками і цінностями 

дипломатичного дискурсу, характером і тематикою документа); 

термінологічна (дипломатична) лексика; запозичення; евфемізми; 

абревіатури, скорочення, спеціальні символи і позначення.  

Структурний ототожнення перекладу і оригіналу полягає в 

тому, що рецептори перекладу вважають, що переклад відтворює 

оригінал не тільки в цілому, але і в деталях передбачається 

точний порядок викладу перекладачем змісту оригіналу: кількість 

і зміст розділів, частин, глав повинні збігатися.  

Отже, дипломатичний дискурс може розглядатися як 

особлива форма комунікативної діяльності, головна відмінність 

якої від інших видів комунікації полягає в її різноспрямованості 

характеру, що зумовлено різними цілями і завданнями, 

реалізованими в різних контекстах – публічному і закритому, при 

перекладі якої слід враховувати наявність в мові певних термінів, 

загальних для дипломатичного контексту, сувору ієрархію звань і 

знань, а мовними особливостями текстів подібного роду є 

вживання мовних засобів, спрямованих на досягнення означених 

завдань, вживання певних способів перекладу з однієї мови на 

іншу. 
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК СУБ’ЄКТ АМБІВАЛЕТНОГО 

ВПЛИВУ НА СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ 

 

Розвиток соціокультурного простору України 

обумовлюється діяльністю різноманітних суб’єктів серед яких 

окреме місце посідають соціальні мережі. Вочевидь, їх вплив на 

ціннісний світ та культурний рівень людини, соціальних груп й 

суспільства у цілому є амбівалентним: від популяризації 

гуманістичних наративів до поширення антицінностей. 

Відповідно, контент у соціальних мережах залежить від духовної 

наповненості її користувачів, набуваючи свободу вони 

проявляють свій внутрішній світ у різний спосіб. 

Т. Галіч зазначає, що соціальна мережа створює умови 

відкритості й свободи осмислення соціальних подій. Як і будь-

який технічний засіб, мережа використовується людьми з різною 
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метою. Наповнення соціальної мережі – це індикатор розвитку 

суспільства. Вона виступає як засіб інформаційних війн, 

маніпуляцій людьми, соціалізації, виховання дітей, підлітків 

і молоді [1, с. 252]. 

Соціальні мережі є засобом так званої «третинної 

соціалізації», яка  відбувається у віртуальній реальності. У зв’язку 

з цим окремі дослідники ведуть мову про кіберсоціалізацію 

особистості. Г. Смокова наголошує, що кіберсоціалізація 

особистості – це процес засвоєння домінуючих у віртуальному 

просторі норм, принципів та цінностей, які конструюють 

специфічний й відмінний від усталеного способу життя світогляд 

особистості. Така тенденція до деформації світосприйняття через 

віртуальне стосується більшою мірою молодого покоління віком 

від раннього дитинства (тобто, починаючи із першого контакту в 

мережі Інтернет) та до 35 років. Вплив віртуального світу саме на 

цю вікову групу пояснюється її активною діяльністю через 

набуття освіти, самореалізацію й трудові відносини, які змушують 

особистість стрімко змінюватись аби адаптуватися до сучасності 

[2, с. 110]. 

Окрім того, соціальні мережі є провідниками різноманітних 

цінностей, які відображають сучасні тенденції розвитку 

суспільних відносин. Зокрема, за допомогою соціальних мереж 

активно просуваються, рекламуються, впроваджуються у масову 

свідомість «цінності» суспільства споживання. 

Серед методів пропаганди «цінностей» суспільства 

споживання у соціальних мережах слід назвати: 1) реклама в 

додатках, у кожній з соціальних мереж є безліч додатків. Це ігри, 

корисні програми для створення аватарів, картинок тощо. 

Саме тому пропагування цінностей суспільства споживання в 

соціальних мережах («Facebook», «LinkedIn», «Google+», «Twitter» 

та ін.), відбувається з використанням додатків, адже популярні 

додатки мають кілька мільйонів користувачів; 2) цільова аудиторія 

в соціальній мережі активізується під час проведення акцій, 

конкурсів або знижок [3, с. 77]. 
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Відповідно, «цінності» суспільства споживання, 

що пропагуються у соціальних мережах віддаляють людину від 

духовних надбань, формують у неї хибні уявлення про життєвий 

успіх, налаштовують її на постійну гонитву за матеріальними 

здобутками. 

Також, соціальні мережі активно використовуються 

у гібридних війнах у яких інформаційна складова відіграє 

провідну роль. Як стверджує О. Гіда, інформаційно-мережевий 

вплив здебільшого спрямовується на підрив і наступне 

руйнування базових характеристик нації. Він здійснюється, як 

правило, в прихованій формі та спрямований на компрометацію з 

подальшим усуненням з політичної арени національно-свідомої 

еліти, яка не розділяє і не підтримує ідеї маніпулятора. 

Маніпулятори як правило організовують провокації й загострення 

протиріч між групами різних політичних поглядів чи етнічного 

походження [4, с. 272]. Отже, соціальні мережі можуть стати 

одним з інструментів руйнування соціокультурного простору 

країни, засобом здійснення інформаційно-психологічних операцій 

агресора під час гібридної війни.  

Визначаючи позитивні аспекти впливу соціальних мереж на 

соціокультурний простір України, варто зауважити, що вони стали 

важливим засобом репрезентації індивідуальних та колективних 

культурних здобутків, освітніх програм, творчих успіхів різних 

суб’єктів, шляхів духовних пошуків видатних особистостей тощо. 

Як слушно підкреслює М. Поплавський, соціальні мережі 

«доставляють» культуру додому, утворюючи індивідуалізований 

культурний простір, відносно вільний від примусової 

регламентації. У глобальному інформаційному суспільстві цей 

простір також є механізмом збереження «культурного ядра» і 

трансляції культурного коду, інкультурації, консолідації, 

самоорганізації і культурної ідентифікації соціальних груп. Нові 

комунікативні образи, що сформувалися в новому 

соціокультурному полі за допомогою інтернет-технологій, 

впливають на аудиторію з урахуванням її соціально-

демографічних і психологічних характеристик, внаслідок чого 
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відбувається процес ефективної реалізації процесів міжкультурної 

взаємодії. Соціальні мережі − це своєрідна форма втілених у 

життя практик творчого індивідуального та колективного 

самовираження, що становлять сутність більшості реалізованих у 

соціальних мережах соціокультурних практик, а також форма 

просування різних проєктів,зокрема культурно-просвітницьких  

[5, с. 17]. 

В наш час, низка дослідників переконливо доводять,  

що соціальні мережі мають свій особливий ціннісний статус у 

соціокультурному просторі країни. Соціальна мережа, яка володіє 

гуманістичним та конструктивним потенціалом в динаміці 

масових інформаційних потоків і реалізовує функції накопичення 

й реалізації соціального-капіталу, безперечно має аксіологічний 

статус у сучасному суспільстві. У цьому контексті, цінність 

соціальної мережі полягає у тому, що вона виступає не тільки як 

поліфункціональний засіб комунікації, а й являє собою механізм 

конструювання соціокультурного простору держави.  

Аналізуючи процес генези соціальних мереж й характер 

функцій, які вони виконують у суспільних відносинах, науковці 

наголошують на таких соціальних наслідках: зрощування, 

переплетіння реального та віртуального соціального життя; 

Інтернет-залежність (як соціально-психологічне явище та як 

феномен масової культури); поява нових видів девіантної 

поведінки у формі, наприклад, різних виявлень хакерства; 

«глобалізація» життєвого простору людини (створення груп, 

які реально включають людей, що фізично проживають та 

перебувають у різних країнах); фрагментація суспільства, 

створення великої кількості віртуальних груп за інтересами;  

поява нових технологій у політичному житті, сфері дозвілля  

тощо; формування кіберкультури (Інтернет-культури) як нового 

напряму розвитку суспільства, безпосередньо пов’язаного з 

появою, розвитком і проникненням у соціальне і культурне життя 

досягнень інформаційних технологій [6, с. 16]. 
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Спираючись на вищенаведені роздуми, можна констатувати, 

що соціальні мережі стали принципово новим (у порівнянні з 

традиційним) простором самореалізації особистості з низкою як 

позитивних, так і негативних аспектів. У соціальних мережах 

людина є вільною й рівною (хоча б формально або уявно), для неї 

відкриваються нові горизонти для здійснення комунікації, 

отримання нової інформації та знань, пізнання інших культур 

тощо.  

На думку К. Когана, системоутворюючим ціннісним 

аспектом у даному випадку є вільна горизонтальна комунікація і 

самоорганізація мережі, що визначає її ентропійність.  

Всі учасники мережевого співтовариства визнають свободу слова 

не обмежену статусними кордонами і цінують право вільно 

формувати організаційні структури для досягнення більш 

ефективної взаємодії та генерації ідей. Тому аксіологічний статус 

соціальної мережі в сучасному інформаційному суспільстві 

виявляється в тому аспекті, що вона є засобом накопичення і 

реалізації особистого й соціального капіталу [7, с. 69]. 

Важливо, що різноманітні суб’єкти отримують можливість 

для самоорганізації, створення своїх правил й норм комунікації, 

формуючи своєрідні площадки для самовираження без 

яскравовираженої інституційної складової.  

Таким чином, соціальні мережі наповнені різноманітним 

контентом як гуманістичного, так і негуманістичного 

спрямування, що відповідним чином впливає на соціокультурний 

простір країни. Вони містять інформацію й знання, які збагачують 

духовний світ людини й суспільства, але в той же час соціальні 

мережі активно використовують терористичні та злочинні 

угрупування, псевдодуховні організації, професійні маніпулятори 

суспільною свідомістю тощо.  
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СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ 

 

Однією з основних характеристик сучасної соціокультурної 

реальності є її символічний аспект, який утворює смислове поле 

культури й обумовлює її цілісність. Символічне середовище 

XXI ст. здебільшого трансформується до невпізнання,  

що спричиняє певні складності в його виявленні. Ці метаморфози 

призводять, крім того, до труднощів виокремлення ключових 

символів сучасної культури, які виступають як деякі опорні точки, 

що визначають фізіогноміку тієї чи іншої культури. 

Перетворення соціальної реальності на нестабільну, 

еклектичну через посилення інформаційних потоків явно корелює 

із зростанням у житті людей ролі різного роду симулякрів – 

образів реальності, що заміщають саму реальність. Симулякри,  

які поряд з іншими образами, створюваними численними 

сучасними інформаційно-комунікативними технологіями 

утворюють надзвичайно ефективну мотиваційну царину ціннісної 

свідомості людини інформаційної епохи, є іманентною стороною 

комунікативного середовища сучасного соціуму. Незважаючи на 

те, що концептуальне оформлення уявлень про симулякр бере свій 

початок ще зепохи античності, саме сьогодні симулякри,  

як нерепрезентативні, образи, є невідʼємними елементами 

сучасного комунікативного середовища. Частка їх присутності 

пропорційно зростає із розвитком сучасних інформаційно-

комунікативних технологій, віртуалізацією життєвого простору 

сучасності, призводячи до негативних наслідків як для соціуму  

у цілому, так і для конкретної людини. 
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Віртуалізація життєвого простору сучасності збільшує 

частку присутності симулякріву соціально-комунікативній сфері 

соціуму [3; 4], пропорційно прискорює формування таких 

негативних явищ як соціальна аномія, соціальна самотність, 

окультизм, наркоманія та інші форм девіантної поведінки. 

Поширення у сучасній масовій свідомості найрізноманітнішого 

роду симулякрів в умовах глобалізації сприяє зміні менталітету 

соціуму, посилює недовіру до рекламних та інших інформаційно-

комунікативних кампаній, заяв представників влади, ЗМІ.  

Що ж стосується інформації за таких умов, то вона не виробляє 

ніякого сенсу, а лише «розігрує» його, оскільки підміняє 

комунікацію симуляцією спілкування, що й породжує специфіку 

світовідчуття сучасного масмедійного стану суспільства й 

суспільної свідомості [2]. 

Викликають певну настороженість такі два моменти,  

що характеризують роль симулякрів у конструюванні соціально-

комунікативного середовища сучасної цивілізації, яка дедалі 

підсилюється: по-перше, це багаторазове збільшення місця й ролі 

глобальної мережі «Інтернет» в інформаційному забезпеченні 

громадськості, цільових груп, або індивідуальних користувачів; 

по-друге, посилення впливу ігрового феномена на мотивацію і 

установки поведінки певної частини населення. 

За сучасних умов симулякр як феномен повʼязується з 

епохою постмодерну, із таким явищем як віртуалізація 

суспільства. 

У контексті цієї проблеми термін «симулякр» вживається у 

значенні, запропонованому Ж. Бодрійяром як «образ, відірваний 

від дійсності» [1], розглянутий у рамках нерепрезентативного 

підходу. 

У працях Ж. Бодрійяра симулякр, будучи образом 

гіперреальності, являє собою небезпеку підміни усього реального, 

повного зникнення культури. Саме з виникненням 

гіперреальності, спровокованим розвитком інформаційно-

комунікативних технологій, появою компʼютерів та інтернету, 
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формуванням глобального соціально-комунікативного 

середовища, симулякр упроваджується в повсякденне життя 

людини, відходить від свого міметичного значення і стає 

впливовим феноменом сучасності. Відзначаючи прагнення 

сучасної культури до симуляції, Ж. Бодрійяр висловлює 

побоювання, що подальше впровадження інновацій, розвиток 

технологій призведе до створення повної ілюзії (повної 

симулякризації) повсякденності людського життя. 

Симулякр і гіперреальність ‒ це феномени симуляції 

дійсності, свого роду міфи, які генеруються в основному 

масмедійними технологіями, які суттєво поширили свій вплив на 

всі сфери соціальної реальності. У певному сенсі до числа 

симулятивних технологій можна віднести усілякі рейтинги 

політичних лідерів, партій і рухів, які подаються як результати 

соціологічних опитуваньсуспільної думки. У них здебільшого 

відбувається підміна реальних процесів будь-яким «знаком» або 

«текстом-примарою» з метою створення умов, за яких ієрархія 

цінностей для більшості населення буде залежати, умовно кажучи, 

від порядку подачі телевізійних новин і величини газетного 

заголовка. 

На перетині безлічі культур, зумовленому глобалістськими 

тенденціями у розвитку сучасної цивілізації, на тлі прискореної 

трансформації світу за правилами, з одного боку, поліполярності, 

а з іншого, ‒ монополярності, виникають катастрофічні небезпеки, 

що провокуються псевдокультурними комунікаціями і 

симулятивними технологіями. Інформаційні війни,  

які розгортаються у глобальному комунікативному просторі, 

що прийшли на зміну гарячим і холодним війнам, вимагають від 

держав, їх керівництва і громадян граничної уваги до подій, 

кроків, що вживаються, політичних дій, а головне, ‒ професійної 

ретельної розробки інформаційної політики, формування і 

підтримки іміджу держави, формування ціннісної свідомості, 

передусім, молодих поколінь. 

Чим більше місця в комунікативному середовищі сучасної 

цивілізаціїзайматиме віртуальна реальність, тим більшою мірою 
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буде розкриватися негативна роль симулякрів у формуванні 

життєвого світу і духовних цінностей людини. Усе більше 

занурюючись у світвигаданих комунікативних ситуацій,  

що моделюються технологічними можливостями компʼютерів,  

усе більшою мірою людина буде залежати від них, відчуваючи 

себе героєм компʼютерних ігор, тобто субʼєктом неіснуючих у 

реальності процесів. Звідси з особливою гостротою постає 

проблема віртуальної особистості, яка, існуючи в анонімній формі 

(користуючись нік-нейм, логінами, аватарами, образами героїв 

компʼютерних ігор тощо), проживає життя не у реальному світі,  

а у вигаданому (симулятивному). 

Симулякри можуть наповнюватися також і міфами, оскільки 

в міфологічному мисленні є в наявності елементи, що сприяють 

спрощеному сприйняттю дійсності.Віртуальна реальність і світ 

симулякрів створюють небачену досі проблему парадоксу 

самотності, коли людина наодинці з собою не сприймає себе 

самотньою, оскільки комунікує з героями віртуального світу, 

здебільшого нею ж самою створюваного, і світ дійсного 

спілкування (комунікацій) замінюється стосунками людини й 

ноутбука. 

Уявляється, що симулякру силу повної своєї відірваності від 

дійсності і, відповідно, нічим не обмежених можливостей 

нескінченного існування і створення будь-яким з 

найсприятливіших способів, за ступенем емоційного впливу може 

нести максимальне навантаження. Саме ця характеристика 

симулякра робить його найбільш привабливим з точки зору 

використання у рекламних технологіях, політичних комунікаціях, 

маніпулятивних практиках, ідеологічних програмах. 

Таким чином, симулякри у сучасному значенні цього 

поняття постають як нерепрезентативні образи соціально-

комунікативного середовища сучасної цивілізації. Симулякри 

ведуть до розмивання меж соціально-реального і гіперреального, 

сприяють утворенню розширеної реальності, в якій поле значень 
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соціального й віртуального настільки широкей відірване від 

дійсності, що осягнути його до кінця практично неможливо. 

Чим більше місце у соціально-комунікативному середовищі 

сучасної цивілізації буде займати віртуальна реальність, 

тим більшою мірою буде розкриватися негативна роль симулякрів 

у формуванні життєвого світу і духовних цінностей людини, 

ставлячи його в залежність від вигаданих комунікативних 

ситуацій, що моделюються сучасними симулятивними 

інформаційно-комунікативними технологіями. 
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СТАТУСНІ СТОСУНКИ УЧАСНИКІВ В ОФІЦІЙНО-

ДІЛОВОМУ ДИСКУРСІ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ  

 

Звертання до проблеми людського фактору в мові говорить 

про важливий крок, який з’являється в сучасній лінгвістиці, про 

зміну її базисної парадигми, про перехід від лінгвістики 

іманентної з її установкою розглядати мову у самій собі та для 

себе до лінгвістики антропологічної, яка передбачає вивчення 

мови в тісному зв’язку з людиною та його свідомістю, мисленням, 

духовно практичною діяльністю [9, с. 9–11]. Прагнення вивчати 

людській фактор в мові, мову в зв’язку з людською діяльністю, 

людину в мові, мову в людині підтримується загальною 

тенденцією гуманізації наукових знань [1]. Цікавими є спроби 

більш глобального міждисциплінарного підходу до розуміння та 

інтерпретації сутності мови, як специфічного людського 

феномену, за допомогою якого можна зрозуміти природу 

особистості, її місце в суспільстві, її інтелектуальний та творчий 

потенціал, тобто зрозуміти, що є Людина [9]. Особливу увагу до 

аспектів проявлення особистості у речовій діяльності обумовлено 

виникненням нового ракурсу в вивченні взаємодії мови адресата 

та адресанта, а саме зіткнення їх інтересів за час спілкування та 

вплив їх особистості на процес спілкування.  

В. Богданів відмічає, що до людських факторів відноситься: 

1. Мовна компетенція, тобто знання певного мовного кола,  

за допомогою якого відбувається обмін інформацією. 

2. Національна належність. 
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3. Соціально-культурний статус (соціальна належність, 

професія, посада, культурні норми та конвенції, рівень освіти, 

освіта та місце проживання). 

4. Біофізичні дані (стать, вік, стан здоров’я, наявність чи 

відсутність фізичних дефектів). 

5. Психологічний тип (темперамент, інтроверт чи екстраверт, 

орієнтація, елементи патології). 

6. Психологічний стан на певний момент (настрій, знання, 

цілі та інтереси на даний момент). 

7. Ступень знайомства комунікантів. 

8. Стійки смаки та звички. 

9. Зовнішній вид (одяг, манери поведінки). 

В різних соціумах ці ознаки мають різну ступень значимості 

та по-різному відображаються в мовному спілкуванні, але в 

цілому вони все можуть віднести до комунікативно значимих 

ознак [4]. 

Людина реалізується як особистість тільки в соціумі завдяки 

спілкуванню з іншими людьми. Особистість – це людина, яка 

присвоїла у процесі соціалізації свою людську сутність та також 

мову суспільства у розмірі необхідним у даний момент життя та 

розвитку для рівноправної участі з іншими людьми у створенні 

матеріальних та духовних, та мовних цінностей [1]. Філософський 

енциклопедичний словник визначає особистість як зміст, центр та 

єдність актів, які направлені на інші особистості [10]. Сучасні 

підходи до вивчення особистості опираються на поняття 

діалогічної парадигми та тісно пов’язані з роботами М. Хайдегера, 

М. М. Бахтіна. Як кожному суб’єкту належить об’єкт так і кожній 

особистості належить інша особистість, будь-якому «Я» належить 

«Ти». Це положення відображено у концепції висловлювань, 

речень Е. Бенвеністу, котрий пропонував теорію мови як 

можливість реалізації особистості [2]. 

Саме в мові та завдяки людському язику людина розуміється 

як суб’єкт тобто лише мова придає реальність, свою реальність, 

яка існує, властивість бути – поняттю «его» – «моє Я». 

Об’єктивність, про яку тут йде мова, є здібність мовця 
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представити себе як «суб’єкта». Усвідомлювати себе можливо 

тільки у протиставленні. Я можу використовувати «Я» тільки при 

зверненні до когось, хто представлений у моєму зверненні як 

«Ти». Подібна діалогічна умова визначає особу. Положення 

людини в мові є неповторимим [2]. 

Комунікативна особистість неоднорідна, вона може включати 

різні ролі, при цьому зберігає свою ідентичність. В психології це 

співвідноситься концепції безлічі особистості чи багатоголосся по 

М. Бахтіну. Для Ю. Караулова мовна особистість представляється 

як автор потоку різних речових жанрів, тобто комунікативна 

особистість включається в різні дискурси [6]. Мовна поведінка 

особистості, яка представлена у її дискурсі обумовлюється 

багатьма факторами: соціальними, психологічними, біологічними.  

У ситуації ділового спілкування соціальні відносини грають 

особливу роль. Статусно-ролевий аспект є одним з основних 

параметрів ділового спілкування, оскільки ділова бесіда 

розуміється як усний речовий контакт між людьми, котрі пов’язані 

інтересами справи та мають необхідні уповноваження для 

встановлення ділових відносин, вирішення ділових проблем та 

вироблення конкретних підходів до їх рішення. Таким чином, в 

діловому спілкуванні мовна поведінка будь-якого індивіда 

визначається не тільки набором особистих якостей та 

особливостями конкретної ситуації, але і особливостями того 

соціального середовища, в рамках якого реалізується його 

діяльність та тим положенням, яке він займає у соціальній ієрархії 

якогось суспільства. Соціальний статус дуже важливий у 

спілкуванні, як інформативний. Соціальний статус особистості 

обумовлений виробничими відносинами та в цьому плані 

виділяються шість класів: 

1) великі власники, які розуміють робітників; 

2) дрібні власники, які не мають найомної сили; 

3) менеджери (керівники вищої ланки); 

4) керівники менш низького рангу; 

5) робітники розумової праці та культури; 
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6) представника фізичної праці (робітники, фермери). 

Статус – це позиція, яку індивід займає в соціальній структурі 

суспільства, динамічним аспектом статусу виступає соціальна 

роль [8]. У соціальній психології виділяють три виду розподілу 

ролей: 

– пристрій зверху; 

– пристрій знизу; 

– пристрій на рівних [8]. 

Перша та друга перемінні в цій класифікації припускають 

асиметричні соціальні відносини. Третя описує ситуацію симетрії 

у відносинах між комунікантами, тобто ролеве рівно правіє, коли 

обидві ролі рівні по статусу. 

Рольові відносини, як правило, представлені в багатьох 

класифікаціях саме такою бінарною опозицією симетрії – 

асиметрії. Наприклад, П. Ватцлавік, говорить про симетричні та 

комплементарні (додаткові) інтеракції: для перших характерно 

рівність партнерів, для других – ієрархія у відносинах [13]. 

Подолати цей недолік дозволяє модель Д. Танен, котра надає 

можливість описати різні типи інтеракцій у залежності від 

статусно-рольових відносин комунікантів [12, с. 202–203]. Модель 

представляє собою координативну мережу, вертикальна вісь якої 

репрезентує відношення ієрархії: рівність, а горизонтальна – 

ступінь близькості (рис. 1). 

 

ієрархія 

близькість дистантність 

рівність 

Рис. 1. Типи інтеракцій у залежності від статусно-рольових 

відносин комунікантів 

 

Ділові стосунки в ситуації «керівник – підлеглий» у цій 

моделі будуть розташовані в правому верхньому секторі, а сімейні 

та дружні – у нижньому лівому.  
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Отже, прагматичний аспект формул звернення відрізняється 

особливою значимістю в ситуаціях ділового спілкування.   

 

Список використаних джерел: 

1. Белл Р. Т. Социолингвистика. Москва: Международные 

отношения, 1980. 320 с. 

2. Бенвенист Э. Общая лингвистика. Москва: Прогресс, 

1974. 447 с. 

3. Богданов В. В. Речевое общение. Прагматические и 

семантические аспекты. Ленинград: Наука, 1990. 217 с. 

4. Будагов Р. А. Язык и культура. Москва: «Добросвет-

2000», 2001. Ч. 3: Социолингвистика и стилистика. 191с. 

5. Караулов Ю. М. Русский язык и языковая личность. 

Москва: Наука, 1987. 264с. 

6. Мечковская Н. Б. Коммуникативная деятельность 

человека. Функции языка и речи. Социальная лингвистика. 

Москва: Аспект-пресс, 1996. С. 7–29. 

7. Психология и этика делового общения / под ред. проф. 

В.Н. Лавриненко. Москва: Издательство «ЮНИТИ», 1997. 279 с.  

8. Сусов И. П. Деятельность, сознание, дискурс и языковая 

система. Языковое общение: процессы и единицы. Калинин: 

Издательство Калининского университета, 1988. С. 7–13. 

9. Gramly S. E., Patzold. K-L. A Survey of Modern English. 

London: Routledge, 1996. 458 p. 

10. Tannen D. Gender and Discorse. New York: Oxford 

University Press, 1996. 229 p. 

11. Watzlawick P. Menschliche Kommunikation: Formen, 

Störungen, Paradoxien. 8., unveränd. Aufl. Bern et. al.: Huber, 1993. 

271s.  

 



УКРАЇНА І СВІТ:                                                                                         

теоретичні та практичні аспекти діяльності                                         

у сфері міжнародних відносин, 2021 

 

282 

УДК  340.1  

Кабанець Олександр, 

кандидат юридичних наук, 

Київський університет культури, 

м. Київ, Україна 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ 

 

Сучасні умови цивілізаційного розвитку потребують від 

України вироблення повноцінної та планомірної розбудови 

демократичної правової держави. Реалізація державної політики 

можлива за рахунок ефективного і дієвого правового механізму. 

Як зазначає Б. Попов: «Національне відродження України 

пов’язане як з реалізацією національної ідеї», так і з втіленням 

в соціальне і культурне буття українського народу принципів 

соціальної, правової та демократичної держави [7, с. 237–240]. 

На переконання німецького філософа К. Ясперса: «Свобода 

людини починається з того моменту, коли в державі, в якій вона 

проживає, набирають чинності ухвалені закони. Така свобода 

називається політичною свободою, а держава, в якій діє свобода, 

основана на законах, називається правовою державою»  

[16, с. 214]. Проаналізувавши позицію вченого можна 

сформулювати думку, що правовим механізмом функціонування 

демократії виступає правова держава, реалізована на практиці. 

Термін «правова держава» вперше був сформульований 

німецьким вченим К. Велькером у 1813 р., а в 1829 р. його 

співвітчизник Р. Моль ввів це поняття в обіг. Ідею правової 

держави як юридичної конструкції було вироблено наукою права 

у XVIII–XIX ст. в період, коли формувався державний устрій 

країн [4, с. 26]. 

Класична філософсько-правова думка пов’язує ідею 

правової держави з ідеєю свободи, автономії особистості. Вона 

виходить з можливості встановлення таких відносин між людиною 

й державою, коли: по-перше, джерелом права вважається 
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особистість, а не держава; по-друге, змінюється уявлення про 

співвідношення між державою й законом, від звичної формули 

«закон є інструментом державної влади» здійснюється перехід до 

принципу «держава є інструментом закону»; по-третє, визнається, 

що держава стає правовою в силу того, що не суперечить і  

не порушує права людини, а зміцнює й захищає їх [1, с. 24]. 

У той же час ми повинні усвідомлювати необхідність 

органічної єдності демократичної, правової та соціальної держави. 

На думку Н. Оніщенко та Н. Пархоменко, єдність демократичної, 

соціальної та правової держави проявляється у тому, що як 

демократична держава, вона слугує свободі як вищій цінності, 

сприяє рівному доступу кожного до власності, виборів тощо;  

як правова держава, вона забезпечує організацію всіх сфер життя 

на принципах права, гарантує правопорядок тощо; як соціальної – 

визнає людину найвищою соціальною цінністю, розподіляє 

економічні блага відповідно до принципу соціальної 

справедливості [6, с. 8–9]. 

Серед науковців, особливо в останні роки, активізуються 

дискусії про правову державу як про поняття, що оптимально 

відображає діалектичний взаємозв’язок держави та права і 

можливість найбільш ефективного впливу такого зв’язку на 

сучасний суспільний розвиток. В. Юзвіков зазначає, що у 

суспільній свідомості все більше стверджується думка,  

що заснована на демократичних принципах правова держава може 

стати ефективним знаряддям врегулювання конфліктів, що 

виникають у суспільстві, ствердження в ньому законності 

правопорядку [15, с. 34]. 

В Основному Законі держави зазначено, що в Україні 

визнається і діє принцип верховенства права, що забезпечується 

дотриманням положень Конституції України і законів,  

що ухвалюються на її основі. Для правової держави, як зазначає 

В. Савельєв необхідно щоб усі, у тому числі і сама держава, 

дотримувалися законів – …з тією лише умовою, щоб самі ці 

закони були правовими [9, с. 45]. 
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Для правової держави характерне верховенство закону  

в усіх сферах суспільного життя. У правовій державі жоден 

державний орган, посадова особа, колективна або громадська 

організація, жодна людина не можуть посягати на закон. За його 

порушення вони несуть юридичну відповідальність [14, с. 120]. 

Правова держава характеризується низкою ознак,  

що стосуються організації державної влади, стану правової та 

судової систем, становища особи в суспільстві та її взаємин з 

державою тощо.  

Першою і головною ознакою правової держави є здійснення 

державної влади відповідно до конституційно визначення владних 

повноважень між законодавчими, виконавчими та судовими 

органами. 

Другою ознакою правової держави виступають гарантії прав 

і свобод людини – визнання природних, невід’ємних і 

невідчужуваних прав і свобод людини вищою соціальною 

цінністю і безпосередньо чинним правом; гарантування їх 

здійснення – створення ефективних процедурно-юридичних 

механізмів їх забезпечення (реалізації, охорони, захисту). 

Реалізація гарантій цих прав і свобод в ідеалі забезпечується в 

процесі невтручання держави в справи громадянського 

суспільства [12, с. 150]. 

Дійсно, слід підкреслити, що серед ознак сучасної і правової 

держави є дотримання проголошеного принципу визнання права, 

дотримання права і обмеження правом усіх сфер владної 

діяльності, оскільки найважливішою цінністю виступає людина,  

її права, інтереси особи, які визначають зміст і спрямованість 

діяльності держави [10, с. 19]. 

О. Скакун сформованість громадянського суспільства 

окреслює як базову ознаку функціонування правової держави і 

утвердження верховенства права. Вона визначає громадянське 

суспільство як суспільство з високорозвиненою системою 

взаємодії вільних і рівноправних громадян та їх об’єднань,  

де реально забезпечується дія принципу рівних можливостей 

вільно і безпечно розпоряджається своїми силами, здібностями, 
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майном, керуючись правом і власною правосвідомістю. 

Виникнення та еволюція верховенства права і правової держави 

зумовлені саме потребами громадянського суспільства [11, с. 191]. 

Держава, зі свого боку, повинна створювати сприятливі 

умови для реалізації прав особистості: права на освіту, на 

соціальне забезпечення, на судовий захист, на приватну власність 

тощо. П. Рабінович зазначає, що уся історія людства може бути 

інтерпретована як історія боротьби за права людини [8, с. 26].  

У процесі становлення і розвитку основоположних прав людини 

та поступового їх забезпечення формувалися соціально-

нормативні джерела – як міжнародні, так і національні. 

Вітчизняні науковці також звертають увагу на проблеми 

забезпечення дотримання прав і свобод людини і громадянина.  

На думку О. Зайчука права людини і громадянина становлять 

невід’ємний компонент права; їх існування поза правом 

неможливе, так само як і право немислиме без прав людини. 

Система норм права не може претендувати на статус права,  

якщо вона не гарантує свободу і рівність за допомогою прав 

людини і громадянина [2, с. 26]. 

С. Стеценко відзначає, що рівність та справедливість мають 

наповнюватись реальним змістом у правотворчій та 

правозастосовній практиці України. Держава повинна намагатися 

створювати умови, за яких загальнодемократичні цінності 

зможуть співіснувати із соціальними стандартами. При цьому 

рівність і справедливість мають стати свого роду «дороговказом» 

для державної соціальної політики та одночасно «бар’єром» від 

поспішних, необґрунтованих кроків держави у соціальній сфері 

[13, с. 68]. 

Третьою ознакою правової держави – є взаємна 

відповідальність держави і особи. Особа відповідальна за свої дії 

перед державою, так само як держава відповідальна перед особою 

за невиконання взятих на себе зобов’язань, за порушення норм,  

які гарантують права та свободи особистості [12, с. 150]. 
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Держава та індивід повинні бути в рівній мірі 

відповідальними за свої дії перед законом. Н. Оніщенко 

наголошує, що особливу увагу, в контексті становлення правової 

держави, потрібно приділяти інституту відповідальності держави 

перед особою, як одній із основних гарантій прав і свобод людини, 

закріплених у чинному законодавстві. Держава встановлює 

механізм власної публічно-правової відповідальності, бере на себе 

обов’язок забезпечити також можливість її реалізації, зробити 

доступною її для громадян. Таким чином, підкреслює дослідниця, 

досягається послаблення тиску держави на суспільство і водночас 

підвищується можливість його контролю за діями держави, 

за рішеннями її органів та посадових осіб [5, с. 53]. 

Четверта ознака правової держави – верховенство закону 

у всіх сферах суспільного життя [12, с. 150]. Під верховенством 

закону мається на увазі насамперед верховенство Конституції. 

Н. Колосова вказує, що верховенство закону передбачає наявність 

конституційної відповідальності як самостійного виду юридичної 

відповідальності, коли настання юридичних наслідків для 

суб’єктів конституційної відповідальності спрямоване на захист 

Конституції [3, с. 86]. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що правовим 

механізмом функціонування демократії в Україні є правова, 

соціальна держава, реальні підвалини якої закладені в Конституції 

України та інших законодавчих актах, сформовані її основні 

структурні елементи. У той же час, на практиці розбудова 

правової державності носить формальні ознаки, що проявляється у 

слабкості інститутів громадянського суспільства, відсутності 

реального поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову з 

дотриманням принципу стримування і противаг, недотримання 

верховенства закону як у діяльності державних інститутів,  

так і сферах суспільного життя, допускаються численні 

порушення прав і свобод людини і громадянина. З іншого боку, 

реальна дія механізмів правової державності і формування стійких 

демократичних традицій є довготривалим процесом, який вимагає 

величезних зусиль і взаєморозуміння між владою і суспільством, 
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далекоглядності і патріотизму політичної та культурної еліти 

суспільства, відмови від авторитарної спадщини. 
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МОВА МІЖНАРОДНИХ ІНТЕРНЕТ-ЗМІ ЯК 
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Стилістичні ресурси будь-якої сучасної літературної мови 

світу формуються під впливом її функціонування в різних сферах і 

їх взаємодії між собою. Мовні зміни відображаються на всіх 

рівнях мовної структури і знаходять своє втілення в сформованих 

прийомах вживання стилістичних одиниць. Більшість словесних 

нововведень, перш ніж отримати загальне поширення, виникають 

й апробуються саме в мові ЗМІ. Варто відзначити, що найбільшу 

кількість цих мовних нововведень в наші дні виникає в інтернет-

журналістиці, і особливо – в публіцистичних жанрах, які,  

втім, завжди були більш гнучкими, чутливими до різного 
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новаторства і найбільш схильні до змін на лінгвістичному та 

стилістичному рівнях [1]. Важливість вивчення змін,  

що відбуваються в мові, є безперечною, оскільки активна 

взаємодія публіцистики зі сферою культури і безпосередньо з 

інтернетом, вимагає поглибити і розширити сучасне уявлення про 

публіцистичну мову. Тому найбільш типові особливості мови 

мережевої публіцистики заслуговують особливої уваги. 

Мережа Інтернет, як нова сфера побутування мови, суттєво 

впливає на мову публіцистики загалом, і особливо – на мову 

мережевої публіцистики, що функціонує безпосередньо в 

інтернет-середовищі [2; 3]. В якості основних передумов 

трансформації сучасної публіцистичної мови в інтернет-

середовищі можна виокремити зовнішні (соціальні) і внутрішні 

(лінгвістичні) причини. Серед зовнішніх причин трансформації 

публіцистичної мови в інтернеті – легкість публікації матеріалу 

(наразі створити свій власний сайт і публікувати на ньому 

матеріали соціально значущої спрямованості технічно нескладно, 

тому це призводить до значного розширення авторського складу 

мережевої публіцистики за рахунок непрофесійних журналістів, 

літераторів-аматорів та інших користувачів мережі. Внаслідок 

такого масштабного «входження» нових авторів в масив сучасної 

мережевої публіцистики спостерігається: недотримання 

літературних норм (наявність у публіцистичних матеріалах 

ненормативної лексики, численних орфографічних 

і пунктуаційних помилок, порушення правил сполучуваності слів, 

порушень стилю тощо); посилення експресивності мови, 

що виражається в проникненні в мову сучасної публіцистики 

жаргонізмів, просторічних слів тощо; завдяки розширенню 

комунікаційних можливостей, в мережевий публіцистиці 

спостерігається тенденція до посилення діалогічності 

і інтерактивності, в тому числі і за рахунок публікації коментарів 

до авторських матеріалів (при цьому важливо враховувати, 

що далеко не всі коментарі можна віднести до публіцистичних 

жанрів і взагалі розглядати їх як органічну частина 
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публіцистичного матеріалу або як його розширення – 

продовження, додавання, уточнення тощо); розширюється 

жанрова структура публіцистики за рахунок появи різноманітних 

синтетичних (змішаних) форм, які іноді досить складно чітко 

класифікувати [2]. Іншою зовнішньою причиною трансформації 

публіцистичної мови в інтернеті є відсутність редактури 

(професійної обробки тексту – вичитування, коректури тощо), при 

цьому в мережевих публікаціях помилки зустрічаються набагато 

частіше навіть у професійних журналістів. Основні причини цього 

масштабного явища – поспіх, незручність вичитування тексту з 

екрану і звичка звертати увагу тільки на слова, підкреслені 

текстовим редактором. До внутрішніх причин трансформації 

публіцистичної мови в інтернеті можна віднести: відображення в 

лексиці мережевої публіцистики власне мови інтернету  

(IT-фахівців, мережевих літераторів і блогерів), часто навмисно 

спотвореної; збільшення концентрації англіцизмів, пов’язаних 

з переважно англомовним походженням інтернет-лексики; 

економія простору публікації і часу, що витрачається на 

підготовку матеріалу; посилення інтертекстуальності за рахунок 

впливу на структуру тексту гіперпосилань; зміна структури 

публіцистичного тексту, через те, що більшість мережевих авторів 

враховують психологічні чинники сприйняття інформації з екрана 

(і в першу чергу – чинник поширення так званого переглядового, 

курсорного читання). Варто також відзначити практику 

використання невербальних знаків (емотикони) в якості 

словозамінників, що позначають широкий спектр емоційного 

стану автора, підкреслюють його ставлення до сказаного 

(смайлики, різні конфігурації пунктуаційних знаків – дужок, 

двокрапки, крапки з комою та ін., а також використання змішаних 

буквено-знакових сполучень, які можуть замінити смайлики), 

зважаючи на неможливість передання в інтернеті емоцій 

за допомогою невербальних засобів комунікації. І хоча 

невербальні символи відносяться не стільки до лінгвістичних 

особливостей інтернет-текстів, скільки до графічних, проте вони 

істотно впливають на мову мережевої публіцистики загалом [3]. 
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Таким чином, у XXI ст. істотно змінилося не лише 

ставлення до мовних норм, а й самі мовні норми. Особливо 

виразно це проявляється в мережевій публіцистиці, яка відображає 

актуальні явища, проблеми сучасного життя суспільства та 

орієнтована в першу чергу на широку масову аудиторію. Мова 

публіцистики максимально підлаштовується під розмовну мову в 

розрахунку на найкраще сприйняття публіцистичної творчості 

різними соціальними групами [3]. Серед основних мовних 

особливостей інтернет-комунікації, які сьогодні впливають на 

мову мережевої публіцистики, можна відзначити: впровадження в 

лексику мережевої публіцистики великої кількості англіцизмів 

(калькування англомовних слів, особливо з мови інтернету: сайт, 

блогер, блогосфера, оффлайн, онлайн, подкаст, пост, лінк, оффтоп, 

флуд та ін., а також похідних від них: блогерський, блогерша, 

офлайновий, онлайновий, хакнути, постити, флудер та ін.); поява 

великої кількості скорочень від слів, широко вживаних в інтернет-

середовищі, а також похідних від них: комп, комент, боти 

(маються на увазі роботи пошукових систем) та ін., 

що обумовлено високою швидкістю набору повідомлень – довгі 

слова скорочуються, і це призводить до їх серйозної деформації; 

поширення мережевих жаргонізмів (мило – від англ. «e-mail», бан, 

забанити та ін.); розширення семантичного значення ряду слів 

(контекст–контекстна реклама, посилання); інтенсивне утворення 

неологізмів (блогіка), зокрема неологізмів абревіатурного 

характеру і похідних від них: імхо (від англ. «In My Humble 

Opinion»), аська (програма миттєвого обміну повідомленнями 

ISQ) та ін., а також неологізмів на рівні стійких словосполучень: 

викласти на сайті (опублікувати), перепост матеріалу 

(публікація чужого матеріалу в незмінному вигляді) та ін.; 

навмисне злиття окремих словосполучень в одне слово 

(наприклад, ржунімагу); велика кількість еративів (слово або 

вираз, піддані літературному перекрученню), використання слів 

з так званих маргінальних мов інтернету – падонкаффської та 

інших мов (від рос. падонки, спотворене від рос.подонки, – жаргон 
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«падонков», що поширився в інтернеті на початку XXI ст., стиль 

вживання мови c фонетично адекватним, але навмисно 

неправильним написанням слів, частим вживанням лайливої 

лексики і певних штампів, характерних для сленгів; найчастіше 

використовується при написанні коментарів до текстів в блогах, 

чатах та інтернет-форумах: аффтаржжот, кріатіф, жесть  

та ін.), а також використання фразеосхем російськомовного 

інтернет-простору; велика кількість розмовної і просторічної 

лексики (бєспрєдєл); використання лайливої лексики, агресивність 

учасників спілкування (через анонімність і безцензурність 

інтернет-спілкування, що робить співрозмовників більш вільними 

у виборі мовних засобів у процесі комунікації) [4]. 

Загалом усі так звані «мовні явища» в мережі можна 

пов’язати з такими основними ситуаціями: появою нових понять, 

процесів, предметів, що вимагають номінації – каузативні; 

прагненням до економії чи надлишковості – утилітарні; 

орієнтацією на ефект – перлокутивні [5]. Аналіз особливостей 

функціонування мови в інтернеті дає підстави констатувати, що: 

1) рівень володіння мовою користувачів інтернету, культура 

спілкування в мережі відображають реальну мовну ситуацію 

в країні; 2) з найбільш помітних тенденцій у мові інтернет-

публіцистики можна відзначити розширення ряду конотацій, 

перенасичення мови мережевої публіцистики англомовними 

словами і похідними від них, неологізмами з IT-сфери, еративами 

і розмовною лексикою; 3) головними чинниками, що впливають 

на інтернет-комунікацію і які визначають специфіку її мови, 

є високий темп спілкування, анонімність і відсутність цензури, 

залежність від технічних засобів. 

Таким чином, у мові інтернет-ЗМІ поступово 

модифікуються мовні норми та сучасне українське мовлення 

загалом за рахунок поповнення лексичного складу української 

мови, активної видозміни старих словникових форм, утворення 

нових слів, а також поширення жаргонізмів, комп’ютерного 

сленгу тощо. Без них мова може стати мертвою, тому не варто 

позбавляти мережеву мову від засобів, які надають їй емоційного 
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забарвлення. Проте важливо не переступити ту межу, коли текст 

стає непристойним, коли відбувається не просто неконтрольоване 

змішання книжково-письмових та усно-розмовних мовних 

особливостей, що зумовлює нівелювання мовної культури, 

а нищення мовних норм. Враховуючи активний вплив мови 

інтернет-ЗМІ на формування культури мовлення українців, 

необхідним є запровадження контролю за якістю інтернет-

публіцистики. Щоб інтернет став більш «грамотним», перший 

крок повинні зробити саме інтернет-ЗМІ, прагнучи у своїх текстах 

до відповідності мовним нормам. Слід віддати належне – сьогодні 

онлайн-журналістика вже намагається вийти на новий 

професійний рівень. Вивчення цього жанру, безумовно, сприятиме 

збереженню і розвитку публіцистичного доробку нашої країни.  
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INCREASING STUDENTS’ MOTIVATION FOR  

FOREIGN LANGUAGES LEARNING IN THE CONDITIONS 

OF REMOTE HIGHER EDUCATION  

 

More and more demands are made on the part of the employer 

for international relations specialists, as the competitiveness of future 

specialists in the labour market has increased. It is the university that 

can provide a qualitative leap in the professional development of a 

future specialist, the formation of his professional identity in the 

context of interdisciplinary interaction, where a foreign language acts 

as a necessary and mandatory component. Fully mastering the language 

of the profession contributes to the development of students’ cognitive 

interest in future professional activities, awareness of its features, 

which generally increases the effectiveness of professional tasks, and 

also has a positive effect on the effectiveness of professional training 

and further successful identity with the chosen profession. 

This year, humanity has faced the greatest challenge of today, the 

turbulence of which has no analogues in history, because the 

consequences caused by the global coronavirus epidemic, in its 

unprecedented nature should be compared with extraordinary natural 

disasters or geopolitical wars. The transition to remote education, 

caused by the pandemic, has become an unexpected and quite serious 

challenge for all participants in the educational process. 

One of the main problems of remote education is the loss of 

motivation by students. In the conditions of the “artificial environment” 

of Internet communication, when there is no eye-to-eye interaction 

between the student and the teacher, the involvement in the educational 

process gradually decreases. It becomes more difficult to focus on 
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learning the program and passing exams, which increases the risk of 

education interruption. 

Maintaining motivational activity is the most difficult part of 

gaining knowledge remotely. Due to the fact that distance learning 

technologies provide for a high degree of activity and independence of 

students, teachers should provide an opportunity for students to accept 

this new role and, if possible, stimulate their educational interest. 

Foreign research shows that the distance learning system can be not 

only a source of the increased interest of students in the learning 

process but also a factor motivating teachers to master and introduce 

distance technologies into the educational process. Distance learning 

methods provide teachers with new opportunities, fundamentally 

different educational tools and learning resources [3].  

Now young people are more mobile, striving to solve their 

educational problems in the shortest possible time, using a computer 

and a global network, rather than books and library systems. It is 

always ready for new things and is happy to use technical innovations, 

including when foreign languages learning. In this regard, such an 

organization of extracurricular activities is necessary, where distance 

learning within the framework of students’ independent work acts as a 

means of developing cognitive interest, and as a leading form of 

educational activity, ensuring the assimilation of knowledge and their 

application in professional activity. 

The motivation of students to master and use distance learning 

technologies is associated with the following psychological and 

pedagogical factors: the ability to plan and allocate time for learning, 

the presence of their own learning strategy, the ability to understand 

educational material, organization and self-discipline, the ability to 

interact with other participants in distance learning. Strengthening each 

of the listed factors leads to a significant increase in the overall 

motivation of students to learn, which helps them to successfully carry 

out educational activities [2, p. 143]. Distance learning students need 

guidance and support throughout the learning process. They have little 

time to familiarize themselves with and master a fundamentally new 
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way of learning at a distance, so the distance learning system must take 

into account the need to increase the motivation of students and meet 

their needs not only in terms of the content of educational materials but 

also in terms of providing an opportunity to interact with other students 

and teachers. 

 Our task as teachers of higher education is to understand and 

apply special rules for working with students during the period of 

distance learning.  

1. Make it clear to the student that the knowledge gained in pairs 

is not only bare facts and boring theory. This is exactly the material 

that will be useful to him in his future work.  

2. The teacher’s attitude towards the student should be based on 

respect for him as a person. Its merits must be recognized. Then he can 

turn out to be the person who will be confident in his strengths and 

capabilities. Praise students for their success, demonstrate their 

achievements (for example, for decent job performance). Public praise, 

especially with a description of the distinguishing features, adds to the 

student and increases his intrinsic motivation, giving confidence in his 

abilities. 

3. The teacher, as a person whom the student respects and values, 

turns from a leader into a mentor, to whom it is not a shame to turn for 

help. This is especially true now in the period of distance learning. 

The active work of the teacher and his personal example can be an 

incentive for the student to work better. If he sees that his teacher is on 

fire at work, takes it seriously, checks all the work on time, gives 

grades and gives immediate feedback, that is, he immediately reacts to 

the student work submitted, gives advice on them, then the student has 

a desire to comply to such a teacher. 

4. The introduction of a point-rating system at the university has 

also become a kind of means of increasing student motivation. 

The knowledge gained during the semester is evaluated in points. 

At the same time, there is an entrance test in English at the beginning 

of the semester. The student learns his score and already then clearly 

understands his place in the overall rating of the group. Earning points 

during the semester, including additional work, always motivates most 
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students. Having received a portion of bonuses, the student will be 

more interested in the educational process. 

Do not forget to use active learning methods (ALM) in a 

systematic and targeted manner. It is the active teaching methods that 

are focused on developing the specific skills of specialists, improving 

the ability of independent analysis and making independent decisions, 

as well as a clear response to a changing situation. It is the active 

teaching methods that are focused on developing the specific skills of 

specialists, improving the ability of independent analysis and making 

independent decisions, as well as a clear response to a changing 

situation. 

It can be: 

– Students conferences. During the preparation for the 

presentation, the student organizes his independent work; finds and 

analyzes information in printed and electronic sources, including in a 

foreign language; presents this information in the form of an oral 

message in a foreign language; masters the necessary information 

technologies to present the material of his speech in the form of an 

electronic presentation [1]. 

 –“Business game”. This is a planned and well-functioning 

system since the procedure for the game is prepared and supervised by 

the teacher. If the game takes place in the intended mode, the teacher 

may not interfere with the action, but only observe and evaluate the 

educational and game activities of students. If something goes beyond 

the range of educational goals, the teacher can adjust the focus of the 

game and its emotional state [1]. 

– “Round table”. This is a discussion during which students have 

the opportunity to practically apply their theoretical knowledge, test it 

in practice, while discussing topical issues related to their future 

specialty. This is where their ability to defend their point of view, share 

experience and knowledge with colleagues is manifested. An important 

advantage of this type of work is the active participation of all 

members of the discussion.  
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When working on the Zoom platform, a student can team up with 

others, discuss a plan, raise his hand, show his screen, where he has 

prepared information in advance that he is ready to share. 

We must not forget about the way of presenting the material, 

especially if it is difficult for perception and assimilation. It is 

important to attract the attention of students with non-standard, 

controversial, perhaps even strange, at first glance, ideas. It makes 

sense to frequently change tasks and exercises, ways of presenting the 

material. The personality of the teacher seems to be the driving force 

that will stimulate the student to overcome the existing psychological 

barriers, which are a stumbling block for his movement towards the 

goal – mastering a foreign language. It is the teacher who will be 

responsible for the formation of conditions conducive to the creation of 

external motivation: the emergence of a situation of success in the 

classroom, the reward for a successfully completed assignment, 

competent awareness of their failures and their reasons, setting clear 

deadlines for the delivery of work, which leads to the development of 

students’ personal responsibility, mandatory control of knowledge, the 

spirit of competition in the classroom, developing students’ self-

confidence. 
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МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФОЛЬКЛОРИСТІВ КНУКіМ 

ЯК ФОРМА КУЛЬТУРНОЇ ДИПЛОМАТІЇ УКРАЇНИ 

 

Міжнародне співробітництво у сфері збереження культурної 

спадщини сьогодні є одним із стратегічних напрямків розвитку 

культурної дипломатії в Україні й світі. Не останню роль в цьому 

процесі відіграє міжнародна культурно-мистецька та науково-

практична діяльність молодіжних фольклористичних формацій, 

зокрема викладачів – фольклористів та фольклорного ансамблю 

«Кралиця» факультету музичного мистецтва Київського 

національного університету культури і мистецтв (далі – КНУКІМ) 

[6]. Окреслимо різновиди мистецької та наукової реалізації 

фольклористів КНУКіМ у сфері збереження нематеріальної 

культурної спадщини у європейському та світовому 

соціокультурному просторі. А також, розглядаючи культурну 

дипломатію як можливість «позиціонувати себе на міжнародній 

арені засобами культури»з метою «стимулювання розвитку 

культури та економіки, зміцнення національної ідентичності»,  

а отже: «формування міжнародного іміджу» України та 

«просування системи демократичних цінностей, … налагодження 

глобальних комунікацій», а також впливу «на питання 

національної безпеки» [4],проаналізуємо фестивально-концертну 

діяльність фольклорного ансамблю «Кралиця» КНУКіМ 
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(керівник – заслужений працівник культури України доцент Іван 

Сінельніков). 

У жовтні 2021 р. колективу виповнюється 30 років, за час 

свого активного творчого життя ансамбль презентував українську 

традиційну культуру (різнорегіональний спів, народні танці, 

гру на традиційних музичних інструментах, українські календарні 

та родинні обряди, традиційні строї та страви різних регіонів 

Українитощо) в близько 20-ти країнах світу: Швейцарія (2007), 

Франція (2014), Німеччина (2010), Словаччина (2007, 2011, 2014, 

2019), Польща (2019), Чехія (2007), Туреччина (2013), 

Туркменістан (2010), Норвегія (2010), Нідерланди (2011, 2019), 

Румунія (2016, 2019), Росія (понад 20 фестивальних подорожей з 

1994 по 2013 рр.), Литва (2007, 2014, 2019), Латвія (2008), Естонія 

(2010), Азербайджан (2007), Південно-Африканська Республіка 

(2010) та ін.  

Окрім концертно-сценічних виступів на фестивалях і 

конкурсах закордоном учасники ансамблю «Кралиця» брали 

участь (у рамках цих фестивалів) у численних майстер-класах з 

традиційної культури (і самі були організаторами таких заходів), 

налагоджували безпосередню комунікацію з колективами з інших 

країн під час фестивальних де-філе та джем-сейшенів 

(невимушених стихійно організованих колективних музикувань),  

а також виступів у костелах і церквах під час недільних 

богослужінь (достатньо розвинена у Європі форма долучення 

населення до надбань світового мистецтва, яка часто є однією з 

форм фестивальних заходів). Усі ці конкурсно-фестивальні форми 

комунікації закордоном дають можливість не лише створювати, 

але й транслювати «власний культурний «наратив» у глобальному 

просторі» [4]. З досвіду ансамблю «Кралиця» цей український 

культурний «наратив» – контент – продукт активно сприймається 

європейським глядачем, адже під час виступів (особливо співів 

у церквах) фольклористи КНУКіМ часто спостерігають сльози на 

очах публіки, яка, не розуміючи української мови, все одно 

емоційно і надзвичайно позитивно сприймає українські народні 

пісні, багато хто з відвідувачів таких концертів записує спів 
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«Кралиці» на диктофони чи телефони, аргументуючи тим,  

що такого емоційно глибокого та давнього за походженням 

фольклорного матеріалу в їх країнах вже давно немає. 

Таке враження справив спів фольклорного ансамблю 

«Кралиця» і на поважне журі ІІІ Міжнародного конкурсу 

фольклорних записів Національних радіокомпаній EВY «Світозар 

Страчена Гран-Прі» (Словаччина, м. Братислава, 2007): НРКУ 

отримала тоді за запис «Кралицею» пісні «Ой у лузі калина 

стояла» Гран-прі [5]. Цей конкурс за статусом дорівнюється до 

пісенного конкурсу «Євробачення», його журі стоячі аплодувало 

пісні по закінченню її прослуховування, однак, окрім одного 

представника національної раіокомпанії України, ніхто з 

дипломатичного корпусу (на відміну від делегацій інших 

європейських країн) не вважав за потрібне своєю присутністю 

підкреслити вагомість цієї перемоги для України. Такий випадок є 

не єдиним, і стосується не лише фольклорного ансамблю 

«Кралиця». На жаль, закордонні мистецькі перемоги фольклорних 

українських колективів і виконавців часто залишаються поза 

увагою дипломатів, хоча саме такі здобутки є одними з 

найактуальніших меседжів від України для інших країн про нашу 

інформаційну відкритість, патріотизм, толерантність, що, 

безперечно, впливає на позитивному оновлення образу нашої 

країни і, в свою чергу, «позначиться на ідентичності наступного 

покоління українців: вона трансформуватиметься у бік 

відкритості, мобільності та динамічності» [4]. 

Сучасні карантинні реалії внесли свої корективи 

у фестивально-мистецький рух України і світу: з одного боку,  

на жаль, міжнародне фестивально-концертне життя фактично 

завмерло, наслідком чого стала відсутність живого спілкування з 

колегами – фольклористами з інших країн, але,  

з другогобоку,закритість географічних кордонів між державами 

під час пандемії мала наслідком «руйнування» 

інформаційних«кордонів» та активізацію комунікаціїчерез 

інтернет-простір, щодало можливість налагодити фахове 
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спілкування навіть з тими країнами, куди дістатися важко  

(і затратно – що немаловажно), як, наприклад, США, Австралія, 

Канада, Марокко та ін. Таким чином протягом карантинного року 

фольклористи КНУКіМ взяли участь у понад 40-ка дистанційних 

Міжнародних фестивалях і конкурсах, онлайн-етнофорумах, 

міжнародних наукових конференціях, відкритих zoom-лекціях, 

мистецьких онлайн-мостах, майстер-класах і т. ін., що не могло не 

вплинути на пожвавлення фольклористичної науково-мистецької 

діяльності в Україні (навіть в умовах карантину).  

Окремо слід окреслити роль і місце у цьому процесі 

платформи «YouTube», яка за рік пандемії для фольклористів 

України і світу фактично стала міжнародним фестивально-

концертним майданом: «живе» концертне життя замінилося на 

створення фольклористичного відео-аудіо-контенту з подальшим 

його розміщенням та просуванням на авторських каналах в 

YouTube. Можливість долучення до перегляду такого продукту 

найрізноманітнішої аудиторії з різних країн світу тут, звичайно,  

є перевагою. У цій діяльності фольклористи КНУКіМ також 

мають неабиякі здобутки. Назвемо проєкт «Лови намисто» за 

участі дівчат – учасниць фольклорного ансамблю «Кралиця»,  

який навесні 2020-го року зібрав близько 2 млн переглядів на 

«YouTube» каналі BBC News Україна і мав наслідком цілу хилю 

інтернет-послідовувачів з різних країн світу [3]. Власне 

фольклорний ансамбль «Кралиця» з 2009-го року має свій 

«YouTube» канал (понад 4,5 тис. дописувачів із багатьох країн 

світу та понад 1,5 млн переглядів відеоконтенту записів пісень у 

виконанні ансамблю та студентів – його солістів) [1], монтуванням 

цього фольклористичного продукту та зведенням аудо- та 

відеоформатів займається особисто Іван Григорович Сінельніков. 

У контексті здобутків фольклористів КНУКіМ у площині 

культурної дипломатії не можемо не охарактеризувати творчість 

етно-хаос-гурту «DakhaBrakha» – лауреата Національної премії 

України ім. Т. Шевченка в галузі музичного мистецтва за 2020 р. 

Увесь жіночий склад цього колективу: Ніна Гаренецька, Олена 

Цибульська та Ірина Коваленко, – у минулому студентки 
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факультету музичного мистецтва КНУКіМ, учасниці 

фольклорного ансамблю «Кралиця». «DakhaBrakha» – це приклад 

того, як багато можна зробити для популяризації національного 

мистецтва закордоном та зміцнення позитивного іміджу України 

через українську народну пісню з використанням музичних 

інструментів та аранжувань традиційного музичного матеріалу у 

стилі різних світових культур. Популярність і затребуваність 

цього колективу в Європі і Америці є свідченням того, що 

творчість «DakhaBrakha» руйнує будь-які стереотипи щодо 

традиційного мистецтва, але, що є головним, – демонструє себе й 

Україну як той феномен, що швидко змінюється і є відкритим для 

цих змін, але при цьому має ґрунтовну тяглість в галузі культури. 

Підводячи підсумки, наголосимо на тому, що фольклористи 

КНУКіМ є активними репрезентантами багатої української 

традиційної культури закордоном, де, на жаль, вона є не досить 

знаною. Однак «куди більші зусилля потрібні для її популяризації 

і серед власного населення…, бо часто її нищили або присвоювали 

інші держави…» [2]. Вважаємо, що ребрендингу та оновлення 

позитивного іміджу Україна потребує також власне для себе,  

і в цій площині мистецька діяльність фольклористичних формацій 

також займає не останню позицію. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ  

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ  

В УКРАЇНІ ЧЕРЕЗ НАЛАГОДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ 

МІЖВІДОМЧОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

 

Нині система національно-патріотичного виховання в 

Україні знаходиться на етапі свого становлення. У порівнянні з 

2014 р., коли сфера національно-патріотичного виховання була 

актуалізована у зв’язку зі спробою анексії Криму та військовими 

діями на Сході України, дії держави набули більш системного та 

цілеспрямованого характеру.  

За цей час було прийнято низку нормативно-правових 

документів, що є базовими для формування та реалізації 

http://www.nrcu.gov.ua/Svetozar_Stracina_grand_prix
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державної політики у даній сфері. Серед них Стратегія 

національно-патріотичного виховання, яка у 2019 р. прийнята  

у новій редакції, і на відмінну від попередньої є безстроковою та 

поширюється на все населення України. У ній наголошується на 

тому, що ефективна реалізація Стратегії потребує чіткої 

координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої 

влади у сфері національно-патріотичного виховання.  

Це обумовлено й тим, що національно-патріотичне виховання 

охоплює усі сфери життєдіяльності суспільства, насамперед освіту 

і науку, молодь та сім’ю, культуру і мистецтво, рекламу, 

профорієнтацію на військові спеціальності, відновлення та 

збереження національної пам’яті, краєзнавство, туризм, охорону 

довкілля, фізкультуру і спорт, цивільну оборону, безпеку і 

оборону України, зв’язки із закордонним українством [3].  

Тому забезпечення впорядкування взаємозв’язків та взаємодій між 

учасниками даного процесу з метою узгодження дій та об’єднання 

зусиль на вирішення важливих загальних питань важко 

переоцінити.  

Зрештою, необхідність координації своїх дій є об’єктивною 

умовою забезпечення цілісності системи для злагодженого та 

ефективного впровадження у життя заходів державної політики у 

сфері національно-патріотичного виховання. Для забезпечення 

такого завдання у 2015 р. Кабінетом Міністрів України було 

створено тимчасовий дорадчий орган – Міжвідомчу комісію з 

питань національно-патріотичного виховання під головуванням 

Віце-прем’єр-міністра України, Міністра культури України та 

затверджено її персональний склад. Однак про ефективність 

використання цього механізму говорити поки не приходиться, 

оскільки комісія за весь цей час збиралась лише двічі: по одному 

разу у 2017 та 2018 рр.  

Кращою є ситуація із діяльністю у регіонах координаційних 

рад з питань національно-патріотичного виховання при місцевих 

державних адміністраціях [2]. Уже сам факт їх створення є 

суттєвим здобутком, вдалим і чи не єдино можливим форматом 
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для забезпечення комунікації та взаємодії (обговорення важливих 

питань, обмін інформацією, напрацювання подальших спільних 

дій тощо) між представниками державного та громадського 

секторів у цій сфері. Про це свідчать результати соціологічного 

дослідження у сфері національно-патріотичного виховання щодо 

впровадження єдиних стандартів, зокрема щодо засобів і способів, 

форм і методів національно-патріотичного виховання, оцінки 

досягнень відповідних суб’єктів у цій сфері та їхньої 

компетентності проведеного ДУ «Державний інститут сімейної та 

молодіжної політики» у 2018 р. на замовлення Міністерства 

молоді та спорту України. Разом із тим наявні труднощі та 

перешкоди у діяльності цих Координаційних рад, зокрема, 

рішення Координаційної ради мають консультативний характер; 

формальне ставлення до роботи в раді окремих її членів; 

плинність кадрів у державному секторі; складність швидкого 

оновлення персонального складу ради; недостатня усвідомленість 

функцій та ресурсів ради. Результати цього дослідження 

засвідчили, що діяльність Координаційних рад з питань 

національно-патріотичного виховання при місцевих державних 

адміністраціях, зрештою, як і інших консультативно-дорадчих 

органів, залежить від таких передумов: зацікавленості керівництва 

даної місцевої державної адміністрації в необхідності цього 

органу та його ефективній діяльності; розвиненості мережі 

громадських організацій даного спрямування у регіоні; взаємодії 

між ними, яка носить характер конструктивного діалогу. Лише 

наявність усіх цих чинників дозволить перетворити 

Координаційну раду в справді ефективний майданчик для 

системної взаємодії представників громадськості та органів влади.  

Під час формування такого механізму координаційної 

діяльності надзвичайно важливим завданням є визначення 

головного координатора дій суб’єктів національно-патріотичного 

виховання. Однак це питання залишається досить складним. Хоча 

до важливих та принципових здобутків попередніх років можна 

віднести визначення координатора напряму – Міністерство молоді 

та спорту України, однак неодноразово в експертному середовищі 
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лунає думка про відсутність у нього дієвих механізмів 

впровадження державної політики, зокрема й у використанні 

можливостей Міжвідомчої комісіїз питань національно-

патріотичного виховання.  

Отже, державна політика у сфері національно-патріотичного 

виховання має засоби для функціонування, однак залишається 

питання їх належного використання. А її ефективність, 

насамперед, залежить від системності та узгодженості дій органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування і 

громадськості спрямованих на формування єдності та консолідації 

українського суспільства [1]. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНОВИЩЕ  

МОЛОДІЖНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ 

КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ (2020/21 рр.) 

 

Запровадження карантинних заходів у зв’язку з пандемією 

сильно відобразилося на різних соціальних сферах. І досить 

суттєво вдарило це по дрібному бізнесу. Пандемія значно 

поглибила ті процеси, в які, поволі, Українська економіка входила. 

Український бізнес, як виявилося, без допомоги держави 

вимушений був і виживати, і закриватися. Підприємцям,  

які надавали роботу мільйонам людям, Українська держава нічим 

не допомогла. І як показала практика, карантинні обмеження  

по-різному відобразилися на діяльності дрібного бізнесу загалом, 

так і молодіжного його сегменту (МПіС) зокрема. В такій складній 

ситуації багато хто з підприємців думав про закриття своєї справи. 

Багато хто навіть тоді кредитували мінусову діяльність своїх 

компаній, сплачуючи зарплати, податки і оплачуючи оренду [6].  

У цій ситуації бізнес очікував на підтримку держави, однак її роль 

у цьому питанні трактується двояко. Держава не зуміла 

ефективно підтримати бізнес. Окремі її ініціативи (такі як 

«пільговий період» щодо сплати ЄСВ на період жорсткого 

карантину) виявилися нефункціональними через провал  

у комунікації. Як наслідок, власники бізнесу були змушені 

сплачувати податки, незважаючи на відсутність доходів. 

Додатковим і доповнювальним джерелом інформації до 

немобільної статистичної звітності щодо діяльності цієї 

сегментної групи виявилися й інші окремі соціологічні 

дослідження з метою вивчення окремих проблем його розвитку, 

труднощів ведення малого бізнесу та оцінка зусиль держави за 
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обставин запровадження карантинних обмежень у зв’язку з 

пандемією (СOVID-19). Це опитування вітчизняного бізнесу 

Спілкою Українських Підприємців (СУП) Evropean Busines 

Association для з’ясування оцінки впливу пандемії на власні 

компанії (березень-квітнень 2020 р., проєкт «Як живе молодь 

України у час COVID-19» (квітень-травень 2020 р.), окремі 

науково-дослідні роботи Державного інституту сімейної та 

молодіжної політики (квітень, травень, жовтень 2020 р.) 

За результатами досліджень, найбільше підприємців 

(йдеться про всіх) турбувало невизначеність поточної ситуації.  

В умовах, коли важко передбачити тривалість карантину і суттєві 

обмеження в поведінці споживачів, прораховувати будь-які 

сценарії розвитку свого бізнесу практично неможливо. За даними 

Державної податкової служби, у березні 2020 року близько 

13,3 тис. підприємців-фізосіб (ФОП) припинили свою діяльність 

[1; 3]. У квітні 2020 р., близько 29 % дрібних підприємців (за 

даними інтернет-видання «Економічна правда») припинили 

роботу, що характерно для мікробізнесу, а близько 6 % 

підприємців повністю закрили бізнес [5]. 

Як показали дослідження, підприємницька самозайнята 

молодь виявляла недовіру до влади у зв’язку із запровадженням 

податкових і неподаткових пільг для бізнесу в умовах карантину. 

Так, половина респондентів зазначили, що цей закон практично 

нічого не полегшить. Майже всі опитані скептично ставляться  

до зусиль влади щодо допомоги малому бізнесу під час карантину  

у зв’язку з епідемією СOVID-19.  

Для підтримки малого бізнесу під час карантину, у зв’язку з 

епідемією СOVID-19 варто, на думку представників МПіС, 

запровадити фінансові «пільги» та здійснити оптимізацію 

полегшення карантинних умов і здійснення розумних послаблень. 

Тому, для підтримки малого та середнього бізнесу в умовах 

пандемії уряд має створити спеціальну програму з величезним 

вливанням коштів. Український уряд досі не представив реального 

плану виходу з кризи як для малого, так і для великого бізнесу.  
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На думку фахівців, ми із запізненням втягнулися в пандемію,  

і це спричинить великі проблеми для цієї сфери, зокрема. Наша 

країна, мабуть, залишилася єдина, яка досі не розробила програми 

виходу із кризи пандемії для малого бізнесу 2; 4. І це питання 

залишається відкритим. Недаремно, за останні декілька місяців, як 

на місцевому рівні (у регіонах), так і національному (під стінами 

кабміну) відбувалися акції протесту на кшталт «Карантин вбиває», 

«Захисти ФОП» та інші акції щодо проблемності виживання 

малого бізнесу.  
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КОМУНІКАТИВНІ РИЗИКИ ГЛОБАЛЬНИХ 

ТРАНСФОРМАЦІЙ: ПРОБЛЕМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ  

ТА АНАЛІЗУ СОЦІАЛЬНИХ НАСЛІДКІВ 

 

Відомо, що різноманітні соціальні комунікації між 

індивідуальними та колективними суб’єктами суспільного життя 

відтворюються під впливом різних глобальних і локальних 

соціальних та культурних обставин. Процеси економічної, 

політичної та культурної глобалізації засвідчують про реальне 

існування і відтворення двох протилежних тенденцій соціальних 

змін. Перша з цих тенденцій – це тенденція радикальної 

інтернаціоналізації суспільного життя, тенденція інтенсивного 

розвитку глобальних мереж взаємодій і комунікацій, які мають 

потужну ресурсну підтримку з боку транснаціональних бізнес-

організацій (ТНК), медіа-холдингів, міжнародних політичних і 

культурних інституцій. Друга тенденція – тенденція поглиблення 

глобальної соціальної драми, яка відображує нові суперечливі 

реалії нового соціального розподілу людської цивілізації на 

постіндустріальний Центр, індустріальну Напівпериферію і 

аграрну Периферію. Вочевидь, що цей поділ є основним джерелом 

дегуманізації суспільного життя, фактично призводить до 

зниження якості і рівня життя працюючого населення, зростання 

безробіття і масової міжнародної міграції. Відомо, що означені дві 

тенденції знайшли певне концептуальне відображення у двох 

конкуруючих соціологічних теоріях глобалізації – теорії 

глобальної модернізації та теорії глобальної залежності. Проте 

важливо вказати, що в концептуальних межах даних теорій 

загалом відсутні адекватні наукові пояснення двох специфічних 
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комунікативних процесів новітніх глобальних соціальних змін – 

процесів віртуалізації та індивідуалізації суспільного життя, 

стихійний розвиток яких спричинює появу різноманітних 

комунікативних ризиків які, на думку Е. Гіденса є «неочікуваними 

наслідками соціальних дій» [2, с. 28–29].  

Слід підкреслити, що  введення на початку 2000-х рр. в 

науковий обіг таких ідентифікаційних метафор як «суспільство 

ризику» (У. Бек), «індивідуалізоване суспільство» (З. Бауман), 

«суспільство спектаклю» (Г. Дебор) загалом засвідчили 

важливість розвитку спеціалізованих досліджень ризикогенних 

детермінант соціальних комунікацій. Проте спроби застосування 

поняття «ризик» у соціології та соціальних науках засвідчують 

про певні труднощі пізнавального характеру. Так, найбільш 

поширеною серед сучасних суспільствознавців є конфліктологічна 

або прагматична концепція ризику, у якій ризик загалом 

характеризується як деструктивний чинник суспільного життя, як 

«несподівана та неочікувана актуалізація певних загроз». Важливо 

враховувати, що суттєвим недоліком даної концепції  є труднощі 

ідентифікації та врахування у практичних діях різних типів загроз, 

оскільки ці загрози можуть бути як реальними, так і уявними  

[1, c. 75–96]. У функціоналістській концепції ризику увага вчених 

звернута на важливість здійснення ідентифікації певних «зон 

ризику» – зон нульового, поміркованого, критичного та 

катастрофічного ризику. Тому важливо розуміти ризик як 

важливий атрибутивний чинник організації взаємодій та 

комунікацій між людьми, що приводить до соціальних наслідків 

не лише негативного, але йпозитивного характеру якщо «ризик 

дійсно є позитивним результатом раціональних рішень, 

обачливого вибору людьми прийнятної для себе та інших 

громадян певної стратегії своїх дій серед можливих 

альтернативних стратегій» [5, с. 71]. 

Спроби узагальнення концептуальних засад новітніх 

постмодерністських підходів, сформованих у працях 

Дж. Александера, Ж. Бодрійяра, П. Бурдьо, Е. Гіденса, Б. Латура, 

Н. Лумана, Дж. Уррі, П. Штомпки, на наш погляд, засвідчують 
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про значущість розвитку теоретичних поглядів на феномен ризику 

на основі ідентифікації характеру спрямованості дій соціальних 

суб’єктів в конкретних комунікативних процесах консенсусного, 

кооперативного, конкурентного та конфліктного типу [3].  

У зв’язку з цим важливо звернути увагу на ту обставину,  

що деструктивні комунікативні ризики в сучасних суcпільствах,  

як соціальних системах різного типу, доволі часто виникають в 

інтеракціях, що формуютьcя на принципах консенсусу та 

кооперації. До таких комунікативних ризиків слід віднести ризики 

поглинання, рейдерських захоплень, штучних банкрутств, зміни 

складу акціонерів та ін.  

Наукові перспективи подальших соціологічних досліджень 

проблеми ідентифікації та аналізу соціальних наслідків 

комунікативних ризиківслід пов’язувати з конкретизацією теми 

інтелектуальної ідентичності соціології. Вочевидь, що традиційне 

розуміння соціології як «науки про суспільство» зараз потребує 

суттєвих уточнень, оскільки в умовах новітніхглобальних 

соціальних трансформацій цілком реальним онтологічним 

різновидом суспільства є не лише конкретнесуспільство як нація-

держава, але і певне континентальне співтовариство (європейське 

суспільство, американське суспільство), а також і конкретний тип 

суспільства як соціально-історичної системи (аграрне, 

індустріальне та постіндустріальне суспільство) [4, с. 8–11]. Саме 

тому в системі сучасних міжнародних відносин важливо 

здійснювати оперативну ідентифікацію нових комунікативних 

ризиків які виникають між різними онтологічними типами 

суспільств у глобалізованому просторі їх співіснування та 

взаємодій. Вочевидь, слід  погодитися з позицією вчених  

[6, с. 6–14], що такі нові ризики цілком доцільно сприймати та 

досліджувати як важливі соціальні наслідки зростаючого 

ресурсного та комунікативного впливу на систему сучасних 

міжнародних відносинз боку транснаціональних економічних та 

політичних інститутів. 
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МІЖКУЛЬТУРНА ОБІЗНАНІСТЬ ТА СПІЛКУВАННЯ 

 

Концепція навчання іноземній мові в КНУКіМ зорієнтована 

на формування творчої активної особистості. Комунікативний 

підхід до навчання є основним у реалізації такого завдання. 
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Міжкультурна комунікація як особливий вид комунікації 

припускає спілкування між носіями різних мов і різних культур.  

Міжкультурна комунікація – це соціальний феномен, 

сутність якого полягає у конструктивній чи деструктивній 

взаємодії між представниками різних культур (національних та 

етнічних), субкультурами в межах чітко визначеного просторово-

часового континууму. У центрі міжкультурних взаємодій 

перебуває людина як носій загальнолюдських і культурних 

особливостей [1]. 

У чому різниця між термінами «міжкультурний» і 

«полікультурний»? Полікультура означає, що багато культур існує 

разом в одному місці. Такі країни як Канада та Китай є 

прикладами мультикультурних країн.  

Міжкультурна комунікація – це вивчення певної ідеї чи 

концепції в багатьох культурах для порівняння однієї культури з 

іншою в одному конкретному аспекті. 

Боротися з «іноземною» культурою, не змінюючи та не 

пристосовуючись – це зовнішнє спрямування та проблема зміни 

поведінки. 

Міжкультурна комунікація передбачає взаємодію між 

людьми з різних культур: це означає якусь «чуйність та 

розуміння». Це вміння інтерналізувати цінності «іншої» культури 

та вчитися на ній, намагаючись пристосуватись до неї. 

Щоб ми могли зрозуміти, що ми маємо на увазі під 

міжкультурною свідомістю, ми повинні спочатку зрозуміти,  

що таке культура. Культура  – це група людей, які поділяють деякі 

чи багато спільних елементів. Розрізняють географічну, етнічну, 

моральну, етичну, релігійну, політичну, історичну, фірмові та 

сімейні культури. Для наших цілей ми зосередимося на 

географічній, політичній та етнічній культурі, які найчастіше ми 

вважаємо «культурами». Важливо розуміти, що культури не є 

статичними та незмінними, і вони будуються членами культури за 

допомогою динамічної взаємодії. Однак люди в культурі часто 
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мають сильні емоції, пов’язані з їх культурною ідентичністю,  

і це важливо розуміти та поважати. 

Культура пронизує всі аспекти життя людини. Існують 

поведінкові та жестові елементи (невербальне спілкування),  

що визначають групу. Існують традиції, матеріальні блага та 

послуги, характерні для певних груп, а не для інших. Деякі 

культури, як правило, індивідуалістичні, тоді як інші – 

колективістські, коли група працює разом як одне ціле. Почуття 

часу різниться: деякі культури мають монохромний характер – 

виконують одну справу за раз, тоді як інші – поліхромні, а норма 

багатозадачності – одна. Чоловіки та жінки також мають окремі 

культури в суспільстві. Є проблеми влади та нерівності, які можна 

побачити в таких речах як відстань, яку люди віддаляють одне від 

одного, позначаючи свій статус. Іншими характеристиками 

культури є особистість, цінності, відчуття простору, сприйняття,  

а також ідеї та ставлення до філософії, політики та навколишнього 

середовища. 

Метою міжкультурної обізнаності є успішне спілкування з 

людьми інших культур та зменшення культурного нерозуміння, 

незалежно від того, у вашій країні чи країні вашої роботи. 

Викладачі іноземної мови повинні усвідомити взаємозв’язок 

мовних і культурних процесів, щоб зрозуміти своїх студентів. 

Проробка міжкультурної обізнаності – це дискурсно-орієнтований 

підхід до мови та культури, що розглядає те,  

що є доречним у світовому масштабі та релевантним у 

культурному відношенні, намагаючись усунути есенціалістські 

уявлення про етнічну приналежність, культуру та расизм. Також 

дуже важливо приділяти увагу соціальним та емоційним вимірам 

міжкультурних питань та спілкування. Міжкультурна обізнаність 

тісно пов’язана та взаємопов’язана з володінням мовою та 

регіональними знаннями. 

Міжкультурна комунікація має справу з мовною складовою 

міжкультурної свідомості. Потрібно визнати, що неможливо, щоб 

мова була нейтральним інструментом. Міжкультурна комунікація 

прагне домовлятись про значення між культурами та між ними та 
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зменшувати нерозуміння між культурами. Це сприяє 

усвідомленню мови та метапрагматичної обізнаності (здатності 

читати сигнали в спілкуванні). 

Навички, що беруть участь у навчанні міжкультурної 

обізнаності, включають: 

– толерантність до двозначності; 

– відкритість; 

– гнучкість; 

– гострота сприйняття (чутливість до вербальних та 

невербальних повідомлень); 

– емоційна стійкість; 

– емпатія; 

– реалістичні очікування; 

– особиста автономія; 

– управління стресом; 

– метакомунікативна компетентність (спілкування в ширших 

рамках); 

– поліцентризм (орієнтований на кілька культур одночасно). 

Є кілька переваг в усвідомленні іншомовної культури: 

завдяки гнучкому мисленню, яке виробляє таке навчання, можна 

відкрити більші можливості для роботи, соціальні вигоди та 

особистий ріст. 

Слід визнати інституційні обмеження міжкультурної 

свідомості та спілкування. Оскільки такий заклад як Університет є 

частиною культури, він буде підпорядковуватися манері існування 

та мисленню цієї культури. Збереження відкритості та високий 

рівень адаптації є важливими якостями викладача іноземної мови 

при вирішенні будь-яких питань, що виникають внаслідок 

культурно специфічної поведінки. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ОСОБЛИВОСТЕЙ  

КОМУНІКАТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА  

СУЧАСНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ 

 

Останні десятиріччя відзначаються процесами активної 

трансформації сучасної соціокультурної реальності. У результаті 

процесів глобалізації, компʼютеризації, віртуалізації взаємодія 

людей набуває нового змісту й форм. У міру розвитку цивілізації, 

розширення наукових та інформаційних рамок комунікативного 

середовища змінюються способи комунікації між соціальними 

субʼєктами. Виникають нові елементи соціально-комунікативного 

середовища, обумовлені процесами його розширення завдяки 

посиленню впливу глобалізації, появи і швидкого поширення 

нових видів інформаційно-комунікативних технологій,  

що змінюють зміст і спрямованість відносин між людьми й 

підсилюють вплив символічної складової їх ціннісної свідомості 

на установки й мотивацію поведінки. Процеси віртуалізації 

соціального середовища сучасної цивілізації призводять до 

багатократного збільшення у масовій свідомості обсягу 
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позанаукових, часто міфологізованих образів, під впливом яких 

відбувається конструювання принципово нового соціально-

комунікативного середовища. 

Нині все більш очевидним стає необхідність ретельної 

розробки нових підходів до розуміння особливостей 

конструювання сучасного комунікативного середовища  

у звʼязку з утратою смислової визначеності й упорядкованості 

комунікаційних процесів «суспільства третьої хвилі» 

(Е. Тоффлер). 

Слід мати на увазі, що сучасне комунікативне середовище 

кардинально відрізняється від усіх раніше існуючих форм 

організації інформаційно-комунікативних процесів і соціального 

середовища населення нашої планети. Соціальні механізми 

закріплення і відтворення соціокультурного досвіду поколінь 

колишніх епох регламентували відносини між людьми, 

використовуючи при цьому традиційні форми, які тисячоліттями 

накопичувалися у соціальній практиці з регулювання життєво 

важливих процесів. Сучасні ж способи й засоби соціальних 

комунікацій орієнтовані на новації, які здебільшого є антиподами 

традиційним формам. 

Провідна роль у вивченні сучасних тенденцій розвитку 

соціально-комунікативного середовища відводиться теорії 

постіндустріального суспільства, прихильники якої вважають 

інформаційні технології, інформацію і комунікацію, а також ЗМІ 

та ЗМК, інтернет поряд з іншими досягненнями науково-

технічного прогресу, двигунами подальшого поступального 

розвитку і зміни життялюдства. 

Докорінні зміни сучасного комунікативного середовища 

викликані масовим виробництвом і споживанням товарів, 

розвитком системи засобів масової комунікації, 

компʼютеризацією, які провокують посилення тенденцій 

гедоністичного способу життя, що представляє собою суміш 

атомізованих індивідів, які переслідують лише цілі власного 

задоволення. Дійсно, під впливом штучно насаджуваних 
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комунікаційними каналами породжених сучасною цивілізацією 

образів у сучасної людини формується видовищне, ігрове 

сприйняття дійсності, особливості якої ще в античні часи 

отримали дуже яскраве мовне вираження у фразі: «Хліба і 

видовищ». Як певна характеристика стану масової свідомості,  

це формулювання повністю застосовне і до епохи 

постіндустріального суспільства. На думку Белла,  

тільки звернення до релігії допоможе людству впоратися з 

загрозами цивілізаційного розвитку, знайти вихід із ситуації, 

що склалася. 

У контексті цієї проблеми і на підставі точок зору сучасних 

вітчизняних дослідників [1; 2; 3] вважаємо за доцільне 

актуалізувати такі положення, які, на наш погляд,  

є ключовими у процесі дослідження сучасних комунікаційних 

просторів: 

– нині особливо актуалізується проблема визначення меж 

збереження смислів і основ етнічної самоідентифікації в 

результаті процесу діалогу культур, оскількирозглянутий феномен 

є далеко не простим і однозначно позитивним явищем; 

– в умовах глобалізації використання сучасних 

інформаційно-комунікативних технологій створює небачені 

раніше можливості структуризації комунікативного середовища 

сучасної цивілізації за будь-яким сценарієм пропонованим через 

ЗМІ та інтернет (що, наприклад, виступило одним з чинників,  

які спровокували світову фінансову кризу); 

– у даному контексті стає все більш очевидною тенденція 

розмивання кордонів етнокультурної, релігійної та громадянської 

ідентичності; 

– виходячи з глибинного протиріччя сучасної епохи, 

протиріччя між процесами глобалізації та інтеграції,  

що посилюються,з одного боку, а з іншого, ‒ індивідуалізацією і 

демасифікацією, слід визнати, що інформаційно-комунікативне 

поле, яке виникає у процесі міжкультурного діалогу, виявляється 

заповненим величезною кількістю різного роду інформації, 

соціальна і художня значущість якої нечітко обумовлена, смислові 
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кордониздебільшого стерті, коди представлені як якісь 

інтеграційні утворення, що складаються із запозичень, 

вульгаризмів тощо; 

– у результаті виникають досить негативні наслідки, 

повʼязані з проблемою діалогу культур, його впливу на 

конструювання і зміст соціально-комунікативного середовища 

соціуму (наприклад, засилля у національних мовах іноземних 

запозичень, неологізмів та новотворів, загострення проблеми 

втрати етнокультурної та громадянської ідентичності); 

– сучасні процеси в умовах глобалізації породжують активні 

симулякри у сфері комунікацій. 

Таким чином, нині складається особлива комунікативна 

ситуація, за якої функціонування комунікативного середовища 

забезпечується великою кількістю абсолютно нових засобів 

накопичення, зберігання і передачі інформації, які підміняють 

традиційні канали передачі системи цінностей і створюють якісно 

інше інформаційне середовище. При цьому духовне життя 

суспільства під впливом цих змін стало невіддільним від 

виробництва інформаційних систем, серед яких головну роль 

відіграють ЗМК. Причому, під засобами масової комунікації 

мається на увазі вся система комунікаційних засобів і 

посередників, за допомогою яких здійснюється процес 

комунікації, забезпечується звʼязок між різними сторонами 

комунікаційного процесу. 

Підбиваючи підсумки сказаного вище, слід ще раз 

наголосити, що сучасне комунікативне середовище в корені 

відрізняється від попередніх форм організації комунікативних 

процесів.Перш за все, ця відмінність полягає в його відкритості, 

яка є специфічною і обумовленою багато у чому епохою 

глобалізації. Ця відкритість створюється абсолютно новими 

механізмами звʼязку між людьми (інформаційно-комунікативними 

технологіями), збереження і відтворення соціального досвіду 

поколінь. 
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Крім того, ця відкритість забезпечується і такою 

специфічною формою комунікативної взаємодії як діалог культур, 

що створює на загальному тлі глобалізації та нових інформаційно-

комунікативних технологій особливе поле взаємодій між людьми, 

наповнене новими образами і смислами, які здійснюють помітний 

вплив як у позитивному, так і в негативному плані на організацію 

соціально-комунікативного середовища сучасної цивілізації. 

У зв’язку з витісненням колишніх соціальних механізмів 

комунікації між людьми новими інформаційно-комунікативними 

технологіями, ЗМІ та інтернет, відбулося розширення 

комунікативного простору сучасної цивілізації при звуженні 

життєвого світу людини, в якому дистанційна комунікація і образи 

віртуальної реальності все більше замінюють реальні процеси 

міжособистісного спілкування, руйнують традиційніобрази світу, 

які століттями складалися у масовій та індивідуальній свідомості  

в ході історико-культурного розвитку суспільства. 
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СОЦІАЛЬНІ НАПРУЖЕННЯ ТА ЗМІНИ ПІД ЧАС 

ВАКЦИНАЦІЇ ВІД COVID-19 

 

Уже цілий рік ми можемо спостерігати, як весь 

глобалізаційний світ знаходиться в стані коливання з пандемією. 

Багато країн посилюють карантин, інші послаблюють і навпаки, 

все відбувається не стабільно, і от з’явилася довгоочікувана 

вакцина, але вона не спрацювала на позитив, а скоріше на 

супротив, тобто на велику недовіру до її ефективності 

функціювання [1]. 

За даними соціологічними дослідженнями, показано,  

що є велика кількість факторів, які можуть впливати на рішення 

людини стосовно вакцинуватися чи ні. І йдеться тільки про 

вакцину від COVID-19, а не про інші. Виникають безліч запитань, 

яка країна виробник, які побічні ефекти можуть бути, в якому віці 

можна отримувати і не можна отримувати вакцинацію? Вплинути 

на рішеннянаселення можуть тільки наукові факти та роз’яснення 

фахівців. Тому що, впершу чергу, інформацію населення отримує 

від телебачення 58,3 %, але довіряє цій інформації тільки 

половина населення 23,9 %, соціальні мережі 31,8 %, а довіра до 

цієї інформації становить 14,3 %, а от отримання інформації від 

провідних лікарів є довірливою і незмінною і становить 18,2 %.  
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І це свідчить про те, що населення не має достатньо виваженої 

інформації про вакцинацію і не можуть правильно визначитися. 

Це показано за даними національного опитування, яке було 

проведено у грудні 2020 р. Харківським інститутом соціальних 

досліджень.Але цей стан буде перебувати ще довго, тому що 

відповіді на сьогоднішній день на жаль однозначної не існує [2]. 

Коли світ почув про створення вакцини від COVID-19 

видихнув з полегшенням. А коли почався процес вакцинації в 

різних країнах, то з’явилася схвильованість та соціальна напруга. 

В Україні за інформаційними довіряють вакцинам, таких країн,  

як США, Великобританії та Бельгії. Види вакцин таких як 

Astra Zeneca, Pfizer, Moderna у всьому світі є найбільш відомі та 

значна до них довіра, вони сертифіковані у світі і які уже 

застосовують у Європі, США та інших країнах світу. Серед 

опитаного українського населення 18 % не довіряють вакцинам, 

навіть якщо у них хороша репутація, а 7 % про вакцини взагалі  

не чули і не розглядають її значення для себе. 

На телебаченні нам показували, як весь світ кипів від 

конкуренції, хто перший отримає вакцину і в яких кількостях. 

Обурення не залишило байдужим нікого, формувався «вакцинний 

націоналізм», відбувалася популяризація саме безпосередньо самої 

вакцинації на рівні шоу, великі черги, коментарі, ролики і т. ін. 

Спихнуло незадоволення серед міжнародної спільноти цією 

недоброчесною, егоїстичною поведінкою деяких країн. США, 

Великобританія, Євросоюз, Канада на Всесвітньому економічному 

форумі, який відбувся в Давосі були об’єктами конфлікту, 

негативних відзивів в свій адрес, за те, що на світовому ринку 

захопили всі COVID-вакцини для своїх країн, і показали світу свою 

позицію, що нібито вони краще всіх інших і мають значну перевагу 

над всіма. 

В Індії, Нью-Делі 20 січня 2021 р. було оголошено про запуск 

виготовлення вакцини від COVID-19 дипломатичною місією 

Vaccine Maitri, в перекладі «вакцинна дружба», для забезпечення 

60 країн світу. Індія вже виготовила 23 млн доз препарату, з них 

6,4 млн доз буде віддано країнам безкоштовно. Завдяки такому 
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шансу Індія зрозуміла, що має можливість покращити свій імідж, з 

допомогою темпів виробництва вакцини. Великий Індійський 

фармацевтичний завод гігант Serum Institute разом з європейським 

конгломератом Astra Zeneca почали виробляти вакцину Covishield, 

а вакцину Covaxin виробляє компанія Bharat Biotech. Вони 

оперативно працюють на благо глобалізрованого світу, 

використовуючи «вакцинну дмпломатію» [2]. 

Індія вдало скористалася своїм шансом на міжнародній 

арені, і Нью-Делі толерантно поставив себе і свою політичну волю 

до дипломатичної чуйності, почав роздавати вакцини своїм 

сусідам і цим покращив з ними відносини – Непалом, Бангладеш і 

Шрі-Ланкою. 

Щодо Китаю, то він почав популяризувати «китайську 

вакцину» в Східній Європі від компаній Sinovac і Sinopharm. 

Обидві ці вакцини створені з «вбитого» вірусу та в деяких 

регіонах світу мають негативний імідж, вона не визнана в ЄС.  

Там теж вибухнули незадоволення та супротив до цієї вакцини. 

Росія, яку висміювали в 2020 р., що вона одна із перших 

винайшла вакцину, і ця новина світом пройшла на сприйняття 

скептично і називалася небезпечною. Попри цього 1 лютого 

2021 р. британський медичний журнал «The Lancet» опублікував 

повідомлення що відбулися масштабні лабораторні дослідження 

препарату «Супутник-V», де прийняли участь 20 000 добровольців 

і результат вакцинації підтвердився 91,6 % – щодо високої 

ефективності і безпеки. 

Коли світ побачив цю публікацію в «The Lancet», то перша 

Колумбія, яка замовила цю вакцину у Росії, тоді Росія мала велику 

дипломатичну перемогу завдяки західних журналістів. Росія 

заполонила ринок Латинської Америки і продажі вакцини на 

допомогу в боротьбі з пандемією. Такі країни регіону,  

як Аргентина, Мексика, Болівія, Парагвай, Нікарагуа, Венесуела –

були покупцями вакцини «Супутник-V». 

Президент України Володимир Зеленський у своїй промові 

на онлайн-конференції керівників закордонних дипломатичних 
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установ України за участю послів, генеральних консулів нашої 

держави за кордоном, постійних представників, звернувся до 

дипломатів, щоб вони долучилися до переговорів щодо 

постачання вакцини проти короновірусу в Україну [3]. 

У світі до 70 % людей не довіряють усім розробленим 

вакцинам і Україна не виняток, це можемо прослідкувати за 

даними соціологічних досліджень проведеного Харківським 

інститутом соціальних досліджень. 

Україна стартувала в процесі вакцинації 24 лютого 2021 р.,  

в перший день вакцинували медиків на Черкащині, потім брифінг 

відбувався в Броварах з  приводу вакцинування лікарів мобільних 

бригад. 

При опитуванні населення України про вакцинацію від 

COVID-19 становлено, що найбільш цікавить людей саме побічні 

ефекти від щеплення, це становить 50,5 %, а про результати її 

застосування всього 39,9 %. Інформація світом прокотилася з 

негативного боку про вакцинацію і на Україні негативного 

ставлення до вакцинації інших країн спрацювало і вакцинуватися 

в Україні не хочуть 46,7 %. Готові вакцинуватися 21,4 %, і з них 

готові платити 10,2 %, а не готові – 39,9 % і не готові платити 

51 % [2]. 

Підсумовуючи вище сказане, що на сьогоднішній день дуже 

мало публікацій з цієї проблематики, мало досліджень, наукових 

розробок, медичних заключень, але не зважаючи на нестачу 

інформації викладені вище дані про стан створення вакцини проти 

COVID-19 можна дійти висновку, що раніше чи пізніше вакцину 

все ж вдасться зробити досить ефективною. 
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ІНОЗЕМНА МОВА ЯК СКЛАДОВА УСПІХУ 

МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:  

ШЛЯХИ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ 

 

Однією із основних складових успішної міжнародної 

діяльності у будь-якій сфері є пошук «спільної мови», тобто вдала 

комунікація. Лінгвістичне або ж мовне (іншомовне) забезпечення 

міжнародної співпраці здійснюється у двох формах – усній (прямі 

ділові переговори або переговори із залученням послідовного 

перекладача чи перекладача-синхроніста) та письмовій (пряме 

офіційно-ділове листування чи листування із залученням 

перекладача). Ефективність будь-якої із зазначених комунікацій не 

в останню чергу залежить від рівня лінгвістичного 

(мовного/іншомовного) забезпечення, тобто взаємного рівня 

володіння мовою бізнесу. 

Загальноприйнятою мовою ділового світу прийнято вважати 

англійську, хоча окремі галузі радо вітають знання французької, 

https://mfa.gov.ua/news/pragnit-bilshogo-17-22-grudnya-vidbudetsya-masshtabna-onlajn-konferenciya-posliv-ukrayini
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УКРАЇНА І СВІТ:                                                                                         

теоретичні та практичні аспекти діяльності                                         

у сфері міжнародних відносин, 2021 

 

328 

італійської чи, наприклад, китайської мов. Питання лінгвістичного 

забезпечення у нашій країні напряму пов’язане з самостійним та 

академічним вивченням, у першу чергу, англійської мови. 

Оскільки будь-яка жива мова постійно змінюється, то кожен 

кваліфікований фахівець, тим паче фахівець-міжнародник (юрист, 

дипломат, економіст тощо), має постійно покращувати свої знання 

і навички. Хоча й наразі для студентів міжнародних 

спеціальностей однією із основних вимог є знання іноземної мови, 

однак, через різну якість шкільної освіти, почасти доводиться 

надолужувати прогалини і паралельно відшліфовувати нові 

навички. Саме тому, наприклад, для працівників дипломатичного 

корпусу проводять постійні мовні курси підвищення кваліфікації, 

а перед призначенням на посади проводять тестування на рівень 

знань. 

У сучасному світі для фахівців різних галузей існує чимало 

джерел і ресурсів для вивчення іноземних мов, які підходять  

у тому числі для самостійного опанування. Тому важливим 

завданням є систематизація та підбір окремих програм, залежно 

від індивідуальних рис особистості. На першому місці за 

ефективністю досі залишається живе спілкування, яке 

забезпечується завдяки розмовним клубам, рольовим іграм тощо. 

Але такий вид навчання не є гнучким і вимагає підлаштування за 

графіком. Наступним успішним джерелом, вважаємо, перегляд 

коротких тематичних відео на кшталт «Ted Talks», але за 

професійним змістом, які можна легко віднайти, наприклад,  

у «YouTube», а не розважальні серіали. Якщо такі ролики створені 

відносно недавно, то здебільшого вони містять актуальну лексику. 

Ще одним ефективним способом для підтримання свого рівня 

володіння іноземною мовою залишається прослуховування або 

переклад новин, які є актуальними переважно для фахівців у сфері 

політики, економіки та спорту. Проте, наприклад, канали BBC та 

CNN часто створюють програми, присвячені мистецтву або 

технічним здобуткам, щоправда, їх складніше відшукати.  

Також варто відзначити, що з метою самоосвіти доречно читати, 

адже усі аналітичні і не лише видання мають електронний формат, 
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завдяки чому легко відслідковувати на сайтах необхідні рубрики. 

Таким чином, з одного боку, фахівець відслідковує останні 

новинки своєї галузі, а з іншого – відшліфовує свої знання з 

англійської мови. 

Однією із позитивних розробок останніх років, на нашу 

думку, є створення галузевих лексичних довідників на зразок 

розмовників, які містять необхідні словосполучення і фрази за 

темами із окремої галузі. Такими посібниками наразі можуть 

скористатися дипломати, аташе та посли, військові, юристи-

міжнародники, лікарі, фахівці сфери ІТ. Таке джерело можна 

вважати лише додатковим, але доволі корисним за потреби 

негайно відшукати необхідне кліше особливо, якщо книгу можна 

зберегти та зручний пристрій. 

Отже, знання іноземної мови є передумовою ефективної 

міжнародної комунікації у будь-якій сфері. Оскільки кожна мова 

під впливом розвитку суспільства постійно змінюється,  

то і успішному фахівцю у своїй галузі доводиться повсякчас 

удосконалювати свої іншомовні навички. У першу чергу цьому 

сприяє використання аудіовізуальних медіаресурсів. Завдяки 

наявному розмаїттю джерел і ресурсів для вивчення англійської 

мови виникає потреба розробки методичних рекомендацій із 

підбору методів навчання відповідно до індивідуальних рис 

особистості кожної окремої людини. Також актуальним, вважаємо, 

розробку вузькопрофільних лексичних довідників та посібників,  

у тому числі у зручних електронних форматах. 
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