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МОВА І КУЛЬТУРА
В ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІЙ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ
У сучасному світі загострились проблеми пошуку
ідентичності як окремих індивідів, так і цілих етносів. Явища мови
і культури на думку багатьох дослідників є онтологічно
пов’язаними. Дійсно, культура без мови німа, а мова без
культури – приречена на швидке зникнення. У переплетеній
павутині глобалізації та антиглобалізації національній культурі,
які і мові, вижити дуже важко. Щоденний інформаційний тиск,
який отримує пересічна людина щодня не дозволяє зорієнтуватися
і свідомо підійти до вибору того, що людині дійсно потрібно.
Ми здебільшого не надаємо значення якою мовою користуємось
у побуті, а між тим, це має принципове значення. Адже мова
є маркером культурної належності, який формує нашу
ідентичність. Бути «громадянином світу» – це добре, але забувати
рідне коріння теж не варто.
Толерантність є не просто бажаним станом суспільної та
міждержавної комунікації, але й неодмінною умовою збереження
миру на планеті. Найголовнішим для дослідника цінності
толерантності у процесі глобалізації є створення у майбутньому
того, що він визначає як соціальний орієнтир культурної
і соціальної динаміки. Варто, на нашу думку, більше уваги
приділяти
концептуалізації
не
лише
теоретичних,
але й практичних моделей удосконалення міжнародної політики,
які враховуватимуть як національні, так і міжнаціональні процеси
інтеграції та дезінтеграції, будуть брати до уваги історію
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конкретної країни, її народів та різних соціальних груп.
При осмисленні толерантності в культурній динаміці, варто
обґрунтувати спільні культурні смисли соціальної діяльності.
Тільки так взаємодія, яку не уникнути в глобалізованому світі,
буде відбуватися паралельно з процесами культурного зближення
на
основі
взаємної
поваги
до
цінностей
іншого.
Те, що відбуваються в індивідуальній свідомості, має
з необхідністю транслюватися у сферу міждержавних стосунків,
особисті дружні зв’язки мають стати основою міждержавної
політики. Такий підхід має бути комплексним і враховувати
взаємовідносини на рівні особи, групи, етносу, держави,
планетарного суспільства. Колективний і особистісний аспекти
мають формувати соціокультурний контекст, що зорієнтований не
лише на минуле, але й на сучасність, а ще більше на майбутнє.
Щодо України, то описані проблеми нас ще не торкнулися
у повній мірі, але маємо іншу «вічну» проблему – так зване
«мовне питання», яке особливо актуалізується напередодні
виборів. Так, О. Червякова підкреслює: «мовне питання на
сьогодні залишається предметом політичних дискусій та, частіше
за все, виступає в якості елементу спекуляцій як політичних сил,
так і окремих представників громадянського суспільства. Так чи
інакше, але питання державної мови є питанням, що відноситься
до сфери національної безпеки держави, а тому підходити до
вибору мови, якій слід надати статус державної для України
необхідно виважено та ґрунтовно, враховуючи передовсім
стратегічні пріоритети та геополітичні умови розвитку української
державності» [3].
Дійсно, в умовах, коли значно зросла кількість суб’єктів
міжнародної комунікації, зберегти свою мову і культуру важко.
За таких умов однією з найбільш динамічних сфер світової
політики
стає
культурна
дипломатія
як
важливий
зовнішньополітичний ресурс. Хоча до її елементів зверталися ще
з давніх часів, лише ХХ – поч. ХХІ ст. став часом формування
усвідомленої державної політики з питань культурної демократії,
котру
було
сформульовано
на
законодавчому
рівні.
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Події, що сколихнули сучасну Україну, привернули увагу
міжнародної спільноти до нашої держави. Це покладає
відповідальність у проведенні послідовної та рішучої культурної
політики, котра дозволить сформувати позитивний імідж України
на міжнародній арені. Політика культурної дипломатії стає одним
з
найбільш
ефективних
виявів
зовнішньота
внутрішньополітичної позиції держави.
Аналізуючи сучасний стан українського суспільства та
функціонування мовної політики, дослідниця виділяє три головні
характеристики:
1) українсько-російську двомовність і диглосію;
2) співіснування в єдиному українському просторі трьох
регіонів (Захід, Південь та Схід, Центр та Північ) із різними
національно-культурними, соціально-політичними традиціями і −
як наслідок − мовнополітичними орієнтаціями, мовними
і мовленнєвими пріоритетами і звичками;
3) формальний характер мовної політики у державі,
відсутність реального високого соціального статусу української
мови» [2].
Аналізуючи мовну політику України і ЄС у якості
інструменту розвитку комунікативного простору Європейського
Союзу Н. Пелагеша вважає, що насамперед необхідно:
– одним з пріоритетів державної мовної політики визначити
подолання мовного бар’єра між Україною та Європейським
Союзом, про що має бути зазначено в Концепції державної мовної
політики України та Угоді про асоціацію з ЄС;
– з огляду на потребу подолання лінгвістичної ізоляції
України від ЄС при укладанні Угоди про асоціацію ініціювати
переговори з Єврокомісією щодо режиму функціонування
української мови на рівні інституцій ЄС;
– з метою забезпечення громадян України інформацією про
події усередині ЄС та приєднання держави до європейського
комунікативного простору створити центр перекладу європейської
документації, оскільки жодна з робочих або офіційних мов ЄС
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не поширена таким чином, щоб задовольнити потреби
українського суспільства, пов’язані з євроінтеграцією;
– ініціювати відкриття в лінгвістичних вузах країни
напрямів підготовки фахівців для роботи в інституціях Євросоюзу
та структурах європейської інтеграції;
– започаткувати
державні
програми,
спрямовані
на підвищення
комунікативної
спроможності
українських
громадян;
– відповідно до світової тенденції інтернаціоналізації освіти
та з метою підвищення при вабливості української освіти і більш
активної участі України в Болонському процесі запровадити
систему адміністративних заходів, спрямованих на збільшення
викладання у навчальних закладах країни лекційних курсів
та предметів англійською мовою;
– за прикладом країн-членів ЄС оголосити вивчення
іноземних мов в Україні політичним пріоритетом. Внести зміни до
Національної доктрини розвитку освіти, що визначатимуть
обов’язковість вивчення не менше двох іноземних мов;
– при укладенні Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
домогтися доступу української молоді до програм ЄС у сфері
освіти, в тому числі мовної, оскільки досвід відкриття таких
програм для країн-аплікантів уже існує у Європейському Союзі»
[1].
Аналіз показав, що мова і культура в євроінтеграційній
стратегії України залишаються її головними пріоритетами,
незважаючи на посилення глобалізаційних трендів. Водночас
є гостра потреба інституціалізації культурної дипломатії України.
Нажаль повільний розвиток культурної дипломатії зумовлений
браком фінансових та адміністративних ресурсів, системності
у формуванні культурних ініціатив та грамотної культурної
політики в цілому. Варто поглибити саме фахове бачення проблем
її розвитку. Задля цього при нагоді стане досвід інституціалізації
більш успішних європейських держав, який необхідно
інтерпретувати з огляду на українські реалії. Більшість з них
розробили цілі мережі інституцій культурної дипломатії, котрі
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мають на меті вироблення культурних цінностей у різноманітних
соціокультурних контекстах. Яскравими прикладами таких
інституцій є Британська Рада, Французький Інститут, Чеський
центр, Польський Інститут, Ґете-Інститут в Україні, чия діяльність
сприяє зміцненню міжкультурної взаємодії.
Перспективи
подальших
досліджень
полягають
у концептуалізації ціннісних засад
сучасної української
культурної дипломатії, захисту української мови і культури та
розробці реальних кроків щодо її імплементації на законодавчому
рівні.
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БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКИЙ СОЮЗ:
ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Створення будь-якого міждержавного союзу в історичному
контексті завжди переслідує як мінімум дві цілі – політичну
(у т. ч. воєнну) або/та економічну. Залежно від конкретної ситуації
цілі набувають стратегічного характеру. Звичайно, подібні
завдання обумовлюються ще й конкретними ситуаціями
на міжнародній арені та можливостями їх реалізувати.
Щодо Балто-Чорноморського союзу висловлюються думки
достатньо давно. Традиційно вважається, що витоки цієї ідеї
лежать у 1920-х рр., у повоєнні роки після Першої світової війни
[3]. Однак, насправді предтечею ідеї Балто-Чорноморського союзу
є Гадяцька угода 1658 р., яка хоч і була укладена, проте
не реалізована внаслідок геополітичних процесів сер. ХVII ст.
Однак після цього вона неодноразово фігурувала як політична ідея
на східноєвропейському просторі, у т. ч. й на території
українських земель у середовищі політичної еліти. Потім
її актуалізація відбувалася вже в період формування нових систем
міжнародних відносин – у 1920-х та у 1990–2000-х рр. Головна
мета – формування системи центральноєвропейської безпеки.
Після анексії Криму та початку українсько-російської війни
ця тема отримала нове дихання, оскільки стало зрозуміло,
що існуючі засоби, у т. ч. й НАТО (Північноатлантичний альянс),
не в змозі адекватно й ефективно реагувати на загрозу для країн
Центральної Європи. Вона стала предметом обговорення
як політиків, так і науковців [1]. Уже маємо три основних
наукових концепції Балто-Чорноморського союзу: 1) концепція
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Міжмор’я (Intermarium) – союзу від Балтійського до Чорного
моря; 2) польська концепція АБЧ – союзу країн Адріатичного,
Балтійського та Чорного морів; 3) концепція польського політика
і письменника Єжи Гедройця – союзу Польщі, України, Литви та
Білорусі.
Нині цілком зрозуміло, що відносини у Європі
вибудовуються за принципом біполярності – протистояння між
Російською Федерацією та НАТО. Проблема для України та ряду
центральноєвропейських держав полягає в тому, що вони
опинилися фактично між ними. Реальне зіткнення НАТО з Росією
цілком можливе, але зрозуміло, першою повинна впасти Україна.
Принагідно тут варто згадати, що за ст. 5 Статуту НАТО сили цієї
організації можуть бути застосовані тільки випадку нападу
на одну із країн-членів цієї організації. Дотепер ця стаття
ще не застосовувалася.
Таким чином, перед країнами центрально-європейського
регіону постає питання про забезпечення власної оборони. І тому
єдиним варіантом-відповіддю на існуючу загрозу може стати лише
створення Балто-Чорноморського військово-політичного союзу.
Цікаве питання постає щодо того, яку роль у цьому процесі
може відіграти Україна? З нашої точки зору, ключову.
З історичної ретроспективи, Україна вже була центральною
фігурою під час створення Гадяцької угоди та під час спроби
оформити безпековий союз у 1920-х рр. [3]. Відтак, цей виклик
вона повинна прийняти на себе й тепер.
У сучасній теорії міжнародних відносин вважається,
що Росія як держава є частиною території Хартленда (за відомою
теорією британського вченого Хелфорда Маккіндера). Відповідно
до сучасних уявлень це утворення (незалежно від своєї назви –
Московське царство, Російська імперія, СРСР, Російська
Федерація чи «територія зла») незалежно від свого політичного
режиму (царство, імперія, тоталітаризм, авторитаризм, «керована
демократія») завжди буде намагатися тиснути на весь
євразійський континент. Головна його ціль – завоювання
і панування. І, при цьому, воно фактично завжди виступатиме
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антиподом усьому європейському, тим більше – Європі як цілісній
системі.
У сучасній міжнародній політичній ситуації, що склалася
внаслідок подій 2014-го року, найслабшим елементом виявилася
неготовність НАТО до активних дій. Саме він і провокує Росію до
агресивних дій. З точки ж зору безпеки найслабшим місцем
у європейському просторі є Центральна Європа, а у ще більш
вузькому географічному просторі – т. зв. Міжмор’я, тобто
територія між Балтійським та Чорним морем.
З огляду на всю цю ситуацію єдиним фактором стримування
може бути тільки сила. Але в кожній із країн Центральної Європи
(країни Балтії, Болгарія, Молдова, Польща, Румунія,Словаччина,
Угорщина,Чехія) самодостатньої власної сили недостатньо.
З цього й випливає
необхідність
об’єднання
у БалтоЧорноморський військово-політичний союз. Тільки таким чином
і може бути сформована нова модель європейської безпеки
з метою спільного захисту.
Ініціатива створення Балто-Чорноморського союзу –
це прерогатива, яка належить Україні, яку вона повинна заявити
і якою вона ж повинна скористатися. Умови для цього уже
створила Росія, а Україна найкраще із усіх європейських держав
отримала відповідний досвід боротьбою з агресором.
На сьогодні цілком ясно вимальовується очевидність загрози
з боку Росії для Центральної Європи, а потім і для Західної
Європи. Власне, нині вже маємо приклад воєнного втручання Росії
на їх землях хоча б на прикладі отруєння Скрипалів.
Окрім суто воєнної загрози існує ще й політико-економічна.
Підстави для цього закладені співпрацею між Німеччиною та
Росією. І таким чином виникає загроза формування нового пакту
Ріббентропа-Молотова. На жаль, країни Центральної Європи
також самостійно не спроможні йому протистояти.
Відповідно, членами Балто-Чорноморського союзу можуть
стати наступні держави: Болгарія, Естонія, Латвія, Литва,
Молдова,Польща, Словаччина, Румунія,Угорщина, Україна, Чехія.
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Хоча, при цьому слід мати на увазі, що кожна з них має ще й своє
власне бачення зовнішньополітичної ситуації [2].
Щодо Білорусі, то на сьогодні це найслабше місце у системі
центральноєвропейської безпеки. До того часу, поки Білорусь буде
контролюватися
Росією,
реального
шансу
створити
центральноєвропейську систему безпеки практично немає.
Балто-Чорноморський союз – це питання довгого
обговорення, складних механізмів, розподілення функцій між
державами. На жаль, нереалізація цього проекту може мати
трагічні наслідки. Згадаймо, що НАТО було створене лише
у 1949 р. після Другої світової війни.
Створення Балто-Чорноморського військово-політичного
союзу не можна розглядати як альтернативу НАТО. Кожна з країн
може бути учасником навіть обох цих організацій.
Наостанок необхідно зауважити, що Євразійський
континент потребує нової системи безпеки.Може бути вибудована
модель за прикладом: НАТО – Балто-Чорноморський союз –
Китай з активним нейтралітетом – Росія. Лише така конфігурація
може втримати стабільність на всьому континенті.
Список використаних джерел:
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ВЗАЄМОДІЯ НОВИХ НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ
У СФЕРІ ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ
Розпад Радянського Союзу (1991) став унікальною подією
в історії міжнародних відносин в цілому і нерозповсюдження
ядерної зброї зокрема. Він поставив міжнародне співтовариство
перед новою, раніше невідомої проблемою: вперше відбувався
розпад держав-власників ядерної зброї.
Розпад Радянського Союзу спричинив істотні загрози
розповсюдження ядерної зброї та його компонентів. З огляду на
слабкість систем Європейської комісії (далі – ЄК) у всіх державах,
що утворилися в результаті розпаду колишнього СРСР, можна
зробити висновок, що протягом 1992–1994 рр. ризики
горизонтального ядерного поширення у світі зросли. Лише на
рубежі 1994–1995 рр. вони почали знижуватися, багато в чому
завдяки налагодженню національних систем контролю над
ядерним експортом, а також завдяки прийняттю держав, що є
членами Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (НЯОГ)
гарантій МАГАТЕ.
Радянські військові зуміли багато в чому передбачити
ситуацію і ще до юридичного оформлення розпаду СРСР
згрупувати більшість тактичних ядерних боєприпасів на території
Росії, України і Білорусії. Основною проблемою, однак, була
наявність стратегічного ядерного арсеналу колишнього СРСР
на території чотирьох нових держав: Росії, Білорусії, Казахстану
і України. Доля цієї зброї відразу ж після розпаду СРСР виявилася
в центрі уваги лідерів нових незалежних держав (далі – ННД),
21

УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2019
привернула до себе підвищений інтерес політичних кіл більшості
країн світу.
Виникли такі питання:
 як забезпечити безпеку і високий рівень фізичного
захисту ядерної зброї на території колишнього СРСР і стійкість
елементів ядерного комплексу від потенційних терористичних
актів;
 як здійснити безперервність обліку і контролю ядерної
зброї (далі – ЯЗ) відповідно до світових стандартів;
 як
виключити
розширення
«ядерного
клубу»
і забезпечити приєднання України, Білорусії і Казахстану
до Договору нерозповсюдження ядерної зброї (далі – ДНЯЗ)
як НЯОГ;
 як запобігти витоку технологій і знань, критичних з точки
зору ядерного нерозповсюдження, за межі ННД;
 яким чином слід продовжувати процес скорочення
стратегічних озброєнь в нових умовах відносної децентралізації
управління стратегічними ядерними силами (далі – СЯС)
колишнього СРСР, а також забезпечити повну і безумовну
наступність
зобов’язань
колишнього
СРСР
у сфері
нерозповсюдження зброї масового знищення і зокрема ядерної
зброї;
 як забезпечити поширення на ядерні об’єкти ННД,
які отримали статус НЯОГ, гарантій МАГАТЕ.
Вирішення означених вище проблем ННД, пов’язаних
з нерозповсюдженням зброї масового знищення, відбувалося
на тлі
складних
геополітичних
процесів,
породжених
формуванням у ННД власної, відмінної від СРСР системи
зовнішньополітичних зв’язків.
У кожній з 15 республік СРСР велася певна ядерна
діяльність або перебували компоненти ядерної зброї. Основна
частина ядерної інфраструктури перебувала на території
Російської Федерації. Там же була сконцентрована її основна
частина.
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Найбільш потужний ядерний комплекс з усіх ННД мали
Білорусія, Казахстан і Україна. До того ж на території цих держав
було розташоване стратегічне ядерне озброєння колишнього
СРСР.
До моменту проголошення незалежності на території
Білорусії знаходилася 81 стратегічна ракета і не менше
725 ядерних боєголовок тактичного класу.
Особливістю ситуації в Білорусії були серйозні антиядерні
настрої, пов’язані з екологічними наслідками аварії на
Чорнобильській АЕС (1986). Ці настрої зумовили рішення
білоруської влади про без’ядерний статус республіки. Білорусія
приєдналася до ДНЯЗ як НЯОГ 22 липня 1993 р. [1, c. 112].
Казахстан після розпаду СРСР успадкував значну частину
ядерного потенціалу. До грудня 1991 р., коли була проголошена
незалежність республіки, на території якої знаходилося 1 410
ядерних боєголовок стратегічного класу, встановлених на
стратегічних ядерних ракетах наземного базування типу СС-18
(за американською класифікацією), які в кількості 104 були
розміщені на ракетній базі в Жангиз-Тюбе і Державінська (всього
1 040 боєголовок). Казахстан підписав угоду з МАГАТЕ про
гарантії, відповідно до якого було проведено інвентаризацію
ядерних об’єктів республіки. Особливістю ситуації було те,
що перші «ознайомчі» візити були проведені на неформальних
умовах, оскільки угода про гарантії увійшла в силу тільки
11 серпня 1995 р. [2, c. 3].
На території України до моменту розпаду Радянського
Союзу був розміщений значний військовий ядерний потенціал.
На її території знаходилося 46 стратегічних ядерних ракет типу
СС-24 з 10 ядерними боєголовками кожна, 130 ракет СС-19
з шістьма боєголовками кожна, угруповання з 25 стратегічних
бомбардувальників Ту-95М і 19 Ту-160, здатних нести крилаті
ракети великої дальності. За різними даними, на території України
знаходилося від 2 650 до 4 200 тактичних ядерних боєприпасів.
До осені 1994 р. керівництво України остаточно прийшло до
висновку про неможливість утримувати ядерний арсенал.
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Подальше затягування з ратифікацією Україною ДНЯЗ як НЯОГ
загрожувало тим, що держава виявилася б у міжнародній ізоляції.
У результаті Парламент України від 16 листопада 1994 р.
ратифікував ДНЯЗ (301 голосів «за», 8 – «проти»), додавши до
ратифікації вимогу до ЯОГ надати Україні особливі гарантії
безпеки [3, c. 80].
Напруженість і потенційне джерело ядерного поширення на
території колишнього СРСР було, з юридичної точки зору,
ліквідовано. Приєднання України до ДНЯЗ як НЯОГ дозволило
ввести в дію Договір СНО-1, спочатку підписаний між СРСР
і США і потім поширений, відповідно до Лісабонського
протоколу, на Росію, Україну, Білорусь і Казахстан. Надалі
Україна строго виконувала свої зобов'язання за Тристоронньою
Заявою та за Договором СНО-1, з урахуванням Лісабонського
протоколу.
Україна підписала угоду з МАГАТЕ про гарантії 28 вересня
1994 р., що дозволило Агентству провести повний цикл інспекцій
на ядерних об’єктах України. У червні 1996 р. останній ядерний
боєприпас покинув територію України і був відправлений до Росії.
Незабаром після створення Співдружності Незалежних
Держав (СНД) 30 грудня 1991 р. у Мінську було підписано Угоду
держав-членів СНД по Стратегічним силам, за якою державиучасники визнавали «необхідність об’єднаного командування
Стратегічними силами і збереження єдиного контролю над
ядерною зброєю ...».
6 липня 1992 р. дев’ять держав СНД (Вірменія, Білорусія,
Казахстан, Киргизія, Таджикистан, Узбекистан, Україна, Молдова
і Туркменія) підтвердили, що підтримують участь Росії в ДНЯЗ
як держави-власника ядерної зброї, і заявили, що готові
приєднатися до ДНЯЗ як НЯОГ. Таким чином, було «юридично
вирішено» питання правонаступництва, і Російська Федерація
стала правонаступницею СРСР в частині володіння ядерною
зброєю.
Керівництво України, на словах заявляючи про бажання
розлучитися з ядерною зброєю, яка перебувала на її території, на
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практиці всіляко зволікало з вирішенням питання ліквідації.
Україна висловила тезу про те, що, хоча стратегічні ядерні
озброєння на її території і знаходяться в оперативному управлінні
Росії, право власності як на носії, так і на боєголовки належить
Україні [4, c. 79].
У цілому завдання запобігання ядерному розповсюдженню
на території ННД в 1990-і рр. були вирішені. Однак нині
зберігається і цілий ряд проблем: 1. Успіхи в реалізації різних
програм із забезпечення безпеки ядерного комплексу та зниження
загрози розповсюдження ядерної зброї, а також запобігання
незаконному обігу ядерних матеріалів (НОЯМ) багато в чому були
пов’язані з масованою фінансовою та організаційно технічною
допомогою з боку окремих держав і міжнародних організацій.
2. Не вдалося в повній мірі запобігти виникненню НОЯМ
на території ННД. 3. Зберігається необхідність приведення
практики ЕК в ННД у відповідність з їх міжнародними
зобов’язаннями.
4. До кінця не вирішено проблему витоку кадрів з підприємств
ядерного комплексу, які мають знання про характер технікотехнологічні процеси виробництва ядерної зброї або його
компонентів. 5. Зберігаються проблеми з утилізацією застарілого
обладнання і частини відпрацьованих або зайвих матеріалів
цивільних ядерних об’єктів.
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УКРАЇНА-РОСІЯ:
ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ
Сьогодні вже ні в кого не виникає сумнівів, що світ вступив
у фазу нового протистояння, яке на продовження традиції
називаючи «холодною» війною, можна визначити й війною
інформаційною. Про те, що майбутня війна буде не просто
інформаційною, а й навіть війною знань, попереджало багато
аналітиків. Щоправда, її початок прогнозували на 2025 р.,
що, зокрема, можна зустріти у працях українського дослідника
Г. Почепцова [1, с. 11]. Але напевно, інтенсивність і динамічність
у розвитку не тільки науково-інформаційних технологій,
а й насамперед у докорінних індивідуально-психологічних
свідомісних трансформаціях людей, що викликано здебільшого
високим освітнім рівнем і доступністю до джерел інформації,
пришвидшили ці процеси.
Замовчування, звичайне спотворення і перетягування
у трактуванні будь-яких подій, що ще можна пояснити, на нашу
думку, суб’єктивним або упередженим ставленням до фактів
(а це так чи інакше завжди визначало політичний комунікативний
простір) нині сприймаються як дитячі забавки у порівнянні
з конструюванням вигаданих новин або повністю перекручених
фактів. І саме це можна спостерігати в російському
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інформаційному просторі, і саме це, відповідно, транслюється
в інформаційний простір інших країн.
Усе почалося з появи понад сотні абсурдних страшилок ще
у 2014 р. Уже як «класику» можна виокремити серед потоку
«масованого бреда» і розіпнутих українськими військовими
немовлят, і обгризених за непатріотичне оперення снігурів,
і консерви з європейських незайманих дівчат, і підйом річок
Лопань і Харків, щоб там могли вільно пройти натівські підводні
човни, і двох російських рабів та наділ землі, якими заохочуються
особливо активні бандерівці, і «білі панчохи» жінок-кілерів,
які глумляться над чоловіками-ополченцями, і розпилений
київськими карателями над Слов’янськом «гомовірус СНІДу»,
і 42 мільйони доз вакцини «Гердасіл» для стерилізації жінок
Донбасу, і зомбування населення України за допомогою
водопровідної води, і звичайно ж візитку Яроша, яка не тоне
і не горить та з’являється у всіх місцях злочинів київської хунти…
та багато ін.
При цьому таку інформацію транслювали не лише горезвісні
канали «Звезда» і «Лайф-ньюс», а й такі серйозні медійні ваговики
як «Росія 24», «ОРТ». Недарма популярним серед українців стало
висловлювання: «Подивився «ОРТ» – страшно виходити на
вулицю, вийшов на вулицю – страшно дивитися «ОРТ».
На активізацію такої «абсурдної» у своїй суті пропаганди
суттєво вплинули події осені 2013 р. – зими 2014 р. в нашій країні,
відомі як Революція Гідності, а також подальша криза
у відносинах між країнами – і не лише Україною і Росією, позаяк
вона вже давно вийшла за межі кордонів двох колись «братніх»
народів, як це обґрунтовувалося у межах вимог радянської
ідеології.
Тому, на нашу думку, сьогодні ні в кого не викликатиме
заперечень необхідність акцентуації уваги на тих різновидах
дискурсів, які відповідно до 5-ступеневої ситуативної класифікації
Ю. Габермаса [2, c. 91] займають першу і другу позицію:
1) дискурс як засіб комунікативної дії; 2) дискурс як засіб
ідеологічного впливу, тобто комунікативна дія, яка лише має
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форму дискурсу, а насправді має до нього таке ж саме відношення,
як і події на майдані Незалежності до фашизму інтерпретації
російських пропагандистів.
Щоправда, у відношенні до більшості акторів, які сьогодні
функціонують в інформаційному полі нашого «старшого брата»
(навіть це формулювання вже відсилає до певних аналогій)
актуальною можна вважати і третій різновид – терапевтичний
дискурс, тобто психоаналітична розмова між лікарем і пацієнтом.
Тобто четвертий різновид дискурсу, який Ю. Габермас
визначає як нормальний, такий, що слугує обґрунтуванню
проблем, та п’ятий, що передбачає навчання, вільну семінарську
дискусію, можна, на жаль, спостерігати сьогодні лише серед
меншості російського політичного і наукового істеблішменту.
Про пересічних громадян важко говорити з упевненістю.
Тут, на нашу думку, варто звернути увагу на той факт, що для
населення Росії війна перетворилася на своєрідний вид спорту,
коли вболівальники переживають за свою команду, сидячи перед
екраном телевізора... Складно уявити у ХХІ ст. ще якусь
«цивілізовану» країну, в якій офіційно публікують дані
соціологічних досліджень, згідно з якими рейтинг президента
збільшується до 84 % після анексії частини іншої країни, а потім
і до 90 % з початку військових дій в Сирії. Як пише російська
поетеса Тетяна Польська в збірнику «На розі Невської
і Хрещатика»: «Тиран – це ми». А далі пояснює свою думку за
допомогою найпростішої рими до слова тиран – екран.
Так, нині політичний дискурс у контексті взаємин Росії
і України стає не просто текстом чи когнітивно-комунікативною
подією, як визначають більшість його дослідників, а й сценарієм
подій, в якому прописане наше майбутнє. Недарма Т. ван Дейк
визначає дискурс як комунікативну подію, в якій задіяна не лише
мова в її фактичному використанні, а й ті ментальні процеси,
які неминуче супроводжують процес комунікації [3, с. 121].
Відтак, нині формується цілий віртуальний світ,
спровокований активним розвитком засобів е-комунікації,
заснований на відвертій брехні й відповідних інформаційних
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провокаціях. Інформація та її продукування стають не лише
засобом маніпулювання свідомістю, а й матрицею конструювання
останньої. При цьому варто зазначити, що хоча в епоху інтернеткомунікацій «новини» стають доступними майже для всіх
прошарків суспільства, проте пошук об’єктивної інформації
потребує відповідної диспозиції, значних когнітивних зусиль,
а також бажання її опрацьовувати. На жаль, більшість населення
у цьому відношенні є пасивним, тому йому значно простіше
«повірити» готовому телевізійному продукту,
що ми
спостерігаємо не тільки в Росії, а й в Україні. Вважаємо,
відключення російських телевізійних каналів і заборона
російських телепродуктів не може дати суттєвого ефекту, оскільки
дієвим засобом може стати лише формування власного
інформаційного продукту, який має бути і цікавим, і ґрунтуватися
почасти на контр-пропаганді, як того вимагають сьогоднішні
реалії життя у «запропонованих обставинах».
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ГІБРИДНА ВІЙНА
В СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ:
ПОНЯТТЯ, ПРИРОДА ТА ШЛЯХИ ПРОТИДІЇ
Війна, яка нині визнається як найбільш варварський спосіб
розв’язання міждержавних спорів, була властива людству від
самого свого існування. За підрахунками істориків лише 250 років
людська цивілізація існувала без збройних конфліктів. І нині,
на жаль, це ганебне явище не викорінено із практики міжнародних
відносин. У минулому столітті І і ІІ світові війни сколихнули весь
світ жорстокістю, кількістю понівечених доль та загиблих.
Збройні конфлікти на теренах колишньої Югославії, у Чечні,
в Афганістані, в Придністров’ї, в Лівії, в Лівії, на території
Донбасу теж ще раз продемонстрували, які є наслідки збройного
протистояння. Безумовно, статистика вражаюча. Міжнародна
спільнота, об’єднавшись у рамках ООН, зробила значні зрушення
в плані протидії актам застосування сили чи погрози
її застосування
в
міжнародних
відносинах,
закріпивши
це положення у якості імперативної норми міжнародного права
(основного принципу міжнародного права), однак, як відомо,
завдяки НТП, з’являється новітня зброя, вдосконалюються засоби
і методи ведення війни, загалом видозмінюється саме поняття
«війна», яка вже передбачає новітні, більш досконалі її форми.
Однією із таких новітніх форм війни є гібридна, яка все частіше
практикується
сильними
державами
проти
слабших
(Придністровський
конфлікт,
Російсько-грузинська
війна,
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війна на території Донбасу тощо). Не дивлячись на таке
інтенсивне використання цієї новітньої форми війни на
міжнародній арені, потрібно відмітити, що саме поняття та
природа цього явище доволі слабко досліджені на рівні
доктринальних досліджень, науковці (зокрема, М Айшервуд,
Є. Магда, Л. Савiн, В. Власюк, І. Тодоров, Г. Динис, І. Рущенко
тощо) передусім аналізують наслідки гібридної війни,
зупиняючись доволі поверхнево на питаннях її сутності, природи
та характерних рисах, тим більше на способах протидії.
Аналогічна ситуація і на нормативному рівні (як міжнародному,
так і внутрішньонаціональному) – відсутнє визначення, яке б дало
змогу кваліфікувати ті чи інші діяння як акти вчинення гібридної
війни. Враховуючи такий стан, вважаємо, що ці питання є
актуальними і вимагають доволі прискіпливої уваги зі сторони як
науковців, так і юристів-практиків, особливо враховуючи те,
що Україна втягнута у стан гібридної війни РФ, яка вже протягом
тривалого періоду є не тільки розробником концепції гібридної
війни, а й активним її втілювачем у практиці міжнародних
відносин (Придністров’я, Південна Осетія та Абхазія, Нагірний
Карабах).
Як слушно зауважується у юридичній літературі, нині доволі
розмите розуміння гібридної війни. Різні науковці вкладають
у зміст цього поняття різні важливі, на їхню думку, риси та
елементи. Автором концепції гібридної війни був американський
військовий та науковець Ф. Г. Хоффман, який звернув увагу на те,
що сучасні конфлікти можуть бути охарактеризовані як
мультимодальні, тобто такі, що ведуться за допомогою різних
способів, та багатоваріантні, тобто такі, що випадають
із звичайних меж простої конструкції ведення війни [7]. Гібридні
загрози, за Хоффманом, передбачають різноманітні режими
ведення війни (стандартне озброєння, нерегулярні тактики,
терористичні акції, кримінальний хаос) для досягнення
політичних цілей, які можуть втілюватися не тільки державами,
а й недержавними акторами. Незважаючи на інтенсивне втілення
цієї концепції у практиці міжнародних зносин, сама дефініція
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«гібридної війни» у міжнародно-правових документах відсутня.
Те саме спостерігається і рамках внутрішньодержавного права
багатьох держав. Зокрема, в Україні, яка втягнута у таких вид
війни, у Воєнній доктрині України не має положень, які б
розкривали сутність цього поняття. Тому для з’ясування цього
поняття потрібно звернутися до аналізу правової доктрини.
Проведене вірменським науковцем Р. В. Арзуманяном
дослідження дозволило йому об’єднати схожі дефініції гібридної
війни у 6 підходів щодо розуміння її сутності [1, с. 22]: гібридна
війна – це такий вид збройного конфлікту, де війcькова cтратегія
акумулює в cобі елементи звичайної, малої та кібер війн;
це cкладна та гнучка динаміка бойового проcтору, яка передбачає
швидку реакцію та адаптацію учаcників протиcтояння; це війна,
яка у процеcі якої атака здійcнюєтьcя з викориcтанням різних
видів зброї (ядерної, біологічної, хімічної), а також cаморобних
знарядь для терориcтичних атак та інформаційного тиcку;
це оcновний метод у аcиметричній війні, яка ведетьcя на трьох
умовних фронтах – cеред наcелення конфліктної зони, тилового
наcелення та міжнародної cпільноти; це cучаcний вид
партизанcької війни, яка поєднує cучаcні технології та методи
мобілізації; це будь-які дії ворога, який швидко та гнучко
викориcтовує найрізноманітніші комбінації дозволеної зброї,
партизанcьку війну, тероризм, злочини на полі бою та вcі інші
можливі заcоби для доcягнення політичних цілей.
Разом із цим в літературі існує безліч інших визначень
гібридної війни. Зокрема, на думку вітчизняних дослідників
В. В. Власюка та Я. В. Кармана, гібридна війна – це специфічний
сучасний вид війни, для якого властивим є використання
різноманітних засобів нападу та оборони держав, що виходять за
рамки конвенційно-визначених варіантів та видів ведення війни
[2]. Д. Кілкаллен, автор книги «Випадковий партизан» стверджує,
що термін гібридна війна – це найкраще визначення сучасних
конфліктів, але автор підкреслює, що вона включає в себе
комбінацію партизанської та громадянської воєн, а також заколоту
і тероризму [6]. На думку О. Нікітіна, генерал-майора у відставці,
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військового експерта, під гібридної війною слід розуміють війну
з використанням всіх наявних засобів за винятком прямого
застосування збройної сили. На його переконання, пропаганда
і дипломатія, економіка і фінанси – все пускається в хід для
нанесення максимальної шкоди супротивникові, аж до
провокування соціальних заворушень на його території і збройних
конфліктів на кордонах [3]. Нам імпонує дефініція запропонована
Є. М. Магдою: гібридна війна – це такий вид війни,
яка характеризується сукупністю заздалегідь підготовлених
і оперативно реалізованих дій військового, дипломатичного,
економічного, інформаційного характеру, спрямованих на
досягнення стратегічних цілей [4]. З цього визначення можна
чітко виділити основні складові гібридної війни: загрози різного
характеру (традиційні, нетрадиційні); тероризм та підривні дії.
Загалом у юридичній літературі серед найбільш характерних ознак
так званої гібридної війни наводяться наступні [5]: збройний
напад відбувається без офіційного оголошення; приховування
участі держави-агресора у розв’язанні війни та його нехтування
нормами як нормами міжнародного права у цілому, так і нормами
міжнародного гуманітарного права зокрема; використання
нерегулярних збройних формувань; невиконання міжнародних
домовленостей;
застосування
«брудних»
інформаційних
технологій щодо пропаганди та контрпропаганди та протистояння
в кіберпросторі; взаємні заходи тиску політичного та
економічного характеру. З наведеного випливає, що типовими
методами, за допомогою яких держава-агресор, що знаходиться
осторонь від воєнних дій, виконує поставлені цілі, є: інформаційна
війна; економічна
війна; сприяння
та
роздмухування
сепаратистських тенденцій та тероризму; сприяння формуванню
та підтримка повстанських загонів.
Проведений аналіз доктринальних джерел щодо розуміння
гібридної війни дозволяє дати авторську дефініцію. Гібридну
війну («hybrid warfare») можна визначити як специфічний
сучасний вид війни без офіційного оголошення, в ході якої
політичні цілі держави-агресора досягаються за допомогою
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завчасно розроблених, підготовлених та оперативно реалізованих
дій військового, економічного, інформаційного, дипломатичного
характеру. При цьому важливо розуміти, що в умовах ведення
гібридних воєн може застосовуватися широкий спектр
різноманітних засобів та методів, зокрема: політична
дестабілізація, підрив економічної безпеки країни-жертви,
проведення інформаційно-ідеологічних операцій із застосуванням
регіональних та міжнародних ЗМІ, створення осередків соціальної
напруги на національно-етнічному підґрунті, розпалювання
міжнаціональної ворожнечі, створення та фінансування
сепаратистських утворень та терористичних груп, направлення на
територію зацікавленості диверсійно-розвідувальних груп, підкуп
та шантаж високопосадовців, створення агентурної мережі на
ключових державних посадах, заснування контрольованих
політичних рухів і партій. Не менш важливою кваліфікуючою
ознакою гібридної війни є те, що дійсна держава-агресор не визнає
себе у такій якості та всілякими засобами намагається приховати
або завуалювати свою участь у підготовці та вчиненні актів
агресії. Як видається, це несе в собі надзвичайно серйозну загрозу
миру та безпеці світу, оскільки може призводити до
унеможливлення навіть постановки питання про притягнення до
відповідальності такої держави за вчинення агресії у рамках
міжнародного права, а відтак – до уникнення відповідальності.
Тому власне сильні держави нині надають перевагу саме цьому
виду агресії.
З метою уникнення подібних ситуацій можна запропонувати
шляхи протидії гібридним війнам. По-перше, на рівні
міжнародного права дати визначення «гібридної війни». Для цього
призначити в рамках Комісії ООН з кодифікації та прогресивного
розвитку міжнародного права спеціального доповідача та
створити за його керівництвом спецгрупу по розробці проекту
визначення «гібридної війни». Прийняття такого визначення на
рівні міжнародного права дозволить притягати до відповідальності
за агресію усіх причетних суб’єктів. По-друге, аналогічну
спецгрупу створити при Міжнародному кримінальному суді.
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Доповнення ст. 5 Римському статуту МКС положенням про
гібридну війну як одного із актів агресії дозволить розширити
юрисдикцію МКС. По-третє, варто у рамках ООН та НАТО більш
тісно співпрацювати в плані протистояння новим проявам агресії,
зокрема гібридній війні, та вироблення спільної стратегії боротьби
із цим негативним явищем.
Отже, проведене дослідження окресленої проблематики
засвідчило суттєве упущення норм міжнародного права в плані
визначення поняття «гібридна війна». Безперечно, невизначеність
цього поняття дозволяє суб’єктам, винним у вчиненні агресії,
ухилятися від відповідальності, а це суперечить принципу
невідворотності кримінального покарання. Відповідно потрібно на
міжнародному рівні створити робочу групу, яка б ґрунтовно
вивчила феномен гібридної війни, сформулювала універсальне
його визначення та окреслила кваліфікуючі ознаки з метою
притягнення винних у разі вчиненні таких діянь до
відповідальності.
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ІРАК У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ США ПІД ЧАС
ПРЕЗИДЕНТСТВА Б. КЛІНТОНА, 1993–2001 рр.
Відразу після вступу на посаду президента США у 1993 р.
Б. Клінтон був змушений приділяти все більше уваги
зовнішньополітичним проблемам. У жовтні 1994 р., коли
іракський лідер Саддам Хусейн відправив 20-ти тисячний
контингент елітної республіканської гвардії на допомогу
50-ти тисячному угрупуванню військ на кордоні з Кувейтом,
США направили в район Перської затоки тисячі солдат і сотні
літаків, змусивши Ірак відвести війська від кордону з Кувейтом.
Зовнішньополітична
стратегія
США
в
регіоні
реалізовувалася адміністрацією президента Б. Клінтона в рамках
здійснення концепції «подвійного стримування», яка була
сформована в 1993 р. як політика ізоляції Іраку та Ірану з метою
зміни їх режимів і «повернення» їх у світове співтовариство.
Ця концепція була відображенням теорій демократичного світу
і боротьби проти «країн-ізгоїв». Ірак та Іран були визнані
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«злочинними державами», які порушили загальнолюдські норми
поведінки. Концепція «подвійного стримування» з самого початку
не відрізнялася послідовністю і цілісністю. Були також відсутні
чіткі цілі цієї політики. Білий дім підкреслював відмінність
відносин до Іраку й Ірану, адже були різні типи загроз,
що виходили від них. Це призвело до швидкого відходу від самого
терміну «подвійне стримування», оскільки він не відображав
реального стану речей [4, c. 68].
У зовнішній політиці щодо Іраку адміністрація президента
Б. Клінтона поєднувала використання дипломатичних і силових
методів впливу, маючи за мету замінити режим С. Хусейна. Цим
пояснюється відмова США визнати певний прогрес, який пройшов
Ірак у питанні роззброєння. Збереження напруженості навколо
Іраку дозволяло Вашингтону нарощувати в регіоні свою військову
присутність і впливати на позицію арабських країн Затоки.
З іншого боку, відсутність перспективи в політиці стримування
Іраку призвело до розбіжностей між США, Великою Британією та
ін. членами Ради Безпеки ООН. Крім того, була поставлена під
сумнів правильність американської політики в регіоні. Згортання
діяльності Спецкомісії з роззброєння Іраку і збільшення в цій
країні гуманітарних проблем стали прелюдією швидкої кризи.
Адміністрація Б. Клінтона фактично залишила цю проблему своїм
наступникам і не змогла зважитися на широкомасштабну
військову акцію в цьому регіоні.
Внутрішньополітичною опорою політики стримування Іраку
був Конгрес і американська громадська думка. Вони послідовно
виступали проти будь-яких послаблень цій країні, оскільки
у США склався стійкий образ Іраку як злісного ворога Америки,
з яким не може бути миру. Цей образ активно підтримувало
проізраїльське лобі в американському істеблішменті, оскільки
Багдад не визнавав право Ізраїлю на існування [7, р. 211].
Відсутність цілісної політики щодо Іраку, а також
неприйняття цієї країни у внутрішньополітичному житті США,
зробило неможливим вирішення цієї проблеми. Конфліктна
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ситуація зберігалася і могла призвести до відкритого
протистояння в будь-який момент [1, c. 67].
За часів президентства Б. Клінтона зовнішня політика була
продовженням політики економічної. Президент швидко зрозумів
значення і наслідки глобалізації – тісної взаємодії різних країн
в економічній сфері. Крім того, у своїй зовнішньополітичній
стратегії Вашингтон посилював акцент на просуванні
демократизації
світу.
Принцип
національної
безпеки
безпосередньо пов’язувався зі зміцненням позицій демократії
в усьому світі і забезпеченням т. зв. «сталого розвитку».
Такий напрям співпадав із загальними поглядами США на процес
глобалізації.
В якості основи своєї політики в регіоні Перської затоки
адміністрація президента США Б. Клінтона прийняла та активно
реалізовувала доктрину «подвійного стримування двох найбільш
небезпечних держав – Ірану та Іраку [3, c. 3]. У рамках цієї
доктрини пропонувалося використовувати механізм економічних
санкцій і політичного бойкоту з метою повалення існуючих
режимів і демократизації внутрішньополітичної системи
зазначених
держав.
Безпосередньо
військові
методи
передбачалося використовувати лише в разі гострої необхідності,
наприклад, коли «життєво важливим» інтересам США або
суверенітету їх регіональних союзників загрожує реальна
небезпека з боку об’єктів стримування.
У 1997–1999 рр. у період «іракських криз» роль військової
присутності США в регіоні стає досить вагомою. Політика «гри на
нервах», яку проводив іракський лідер С. Хусейн, передбачала
періодичну ескалацію напруженості в регіоні Перської затоки,
відмову виконувати будь-які вимоги ООН або США щодо
ліквідації режиму санкцій, різкі заяви на адресу американського
керівництва. У відповідь Білий дім збільшив військову
присутність у регіоні. Багдад відступав, погоджуючись
на компромісне рішення через посередників. Держдепартамент
утримувався від прийняття неузгоджених з ООН радикальних
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рішень щодо іракського питання, оскільки Рада Безпеки
заблокувала б силове вирішення проблеми.
Лише один раз адміністрація президента США Б. Клінтона
наважилася реалізувати ракетно-бомбові удари по Іраку (операція
«Лисиця пустелі» 17–19 грудня 1998 р.), які були пов’язані
з внутрішньополітичними складнощами в США (можливість
імпічменту президента Б. Клінтона) і не мали стратегічного
значення для близькосхідної політики США. Метою операції було
проголошено
позбавлення
Іраку
здатності
виробляти
і використовувати зброю масового ураження після того, як Багдад
відмовилася співпрацювати з міжнародною комісією ООН.
Американська громадськість у цілому підтримала військову
акцію проти Іраку. Так, під час опитування, проведеного
телеканалом CBS News і газетою «New-York Times»,
63 % респондентів висловилися за продовження авіаційних ударів
доти, поки С. Хусейна не буде усунуто від влади. Два інших
опитування показали, що понад 70 % американців схвалюють дії
президента Б. Клінтона [6, c. 260].
Найбільш помітним наслідком операції «Лисиця пустелі»
було те, що іракська система ППО активізувала свої дії на півночі
та півдні країни. Американська і британська авіація,
які здійснювали патрулювання цих зон, почала наносити удари у
відповідь по об’єктах ППО. Перший подібний інцидент відбувся
наприкінці грудня 1998 р. Надалі інциденти стали відбуватися
регулярно і тривали до початку Іракської війни в березні 2003 р.
[2, c. 17].
Водночас наслідки цієї операції стали саморуйнівними для
політики «подвійного стримування», остаточно дискредитувавши
її в очах світової громадськості. У зв’язку з очевидною
стратегічною невдачею операції «Лисиця пустелі» серед
американського
істеблішменту,
особливо
республіканців,
усе частіше стали звучати голоси за перегляд концепції
стримування. Лідер республіканської більшості в сенаті Т. Лотт
заявив, що нова доктрина повинна бути відтисненням («rollback»),
а не стримуванням. Повалення С. Хусейна – єдиний результат,
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який міг би відповідати життєво важливим інтересам США
у регіоні Затоки. Для цього необхідно здійснювати всебічну
підтримку опозиційно налаштованих іракців, насамперед опозиції
у вигнанні.
Після невдачі 1998 р. адміністрація президента США
Б. Клінтона була змушена скоригувати свою політику щодо Іраку.
Політика «стримування плюс зміна режиму» на практиці означала
суміщення принципів «подвійного стримування» з посиленою
підтримкою іракської опозиції (Конгрес додатково асигнував на це
близько 100 млн. дол), що стало деяким компромісом між
«стримуванням» і «відтисненням». Однак ставка на те,
що спільними зусиллями внутрішньої опозиції вдасться повалити
хусейнівський режим, спираючись на фінансову підтримку США,
виявилася абсолютно невиправданою [5, c 216]. Проте, і сам
президент США Б. Клінтон не дуже вірив в успіх подібної
ініціативи і запропонував її лише для того, щоб зменшити критику
з боку прихильників силової політики щодо Іраку.
Отже, Ірак займав важливе місце у зовнішній політиці США
під
час
президентства
Б. Клінтона
у
1993–2001 рр.,
яка не відрізнялася послідовністю і цілісністю. Не дивлячись на
певні зовнішньополітичні успіхи Вашингтону в іракському
питанні, домогтись повалення режиму С. Хусейна, що фактично
було головною метою американської зовнішньої політики щодо
Іраку, президенту Б. Клінтону не вдалося.
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ГЕОПОЛІТИЧНІ ІМПЛІКАЦІЇ
В ПАРАДИГМІ НЕОІМПЕРСЬКИХ АМБІЦІЙ
Динамічні
трансформації
глобалізованого
світу
корелюються із розгортанням потужних тектонічних зсувів
геополітичних реалій. Провідні суб’єкти світової політики
вступили в нову фазу боротьби за розподіл територій,
матеріальних благ, інформаційних потоків. Це пояснюється тим,
що людина у своїй історії постійно стикається з обмеженістю
життєвих ресурсів, які вона споживає від природи. Щоб адекватно
оцінити стратегічний потенціал держави в системі геополітичних
координат, необхідно належним чином дослідити зв’язок між
політичною організацією суспільства і оточуючим його
середовищем. Такі дослідження робилися у творчості філософів,
істориків, політологів ще з давніх часів. Починаючи з ХІХ ст.
ці питання стали об’єктом вивчення геополітики, яка набула
самостійного статусу. Сутність і конфігурація геополітики
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визначається на основі синтезу географічних, політичних,
економічних, військових, демографічних, екологічних, науковотехнічних та ін. факторів. Із розпадом в кінці ХХ ст. біполярної
геополітичної структури світу, яка визначала характер всієї
системи міжнародних відносин в епоху холодної війни,
радикально змінюються концептуальні пріоритети геополітики.
Після розпаду Радянської імперії у постколоніальних
республіках почалися екзальтовані й хаотичні процеси
державотворення, прагнення стати повноцінним суб’єктом
геополітики. Однак побудова відкритого суспільства на засадах
демократичних цінностей, плюралізму, свободи, приватної
власності, ринкової економіки нейтралізується інерцією
патерналістського
мислення,
тотальною
корупцією,
меркантильністю політичної еліти.
Вектор геополітичного розвитку пострадянської України
базується на двох ключових ілюзіях: по-перше, що Захід в обмін
на здачу ядерної зброї гарантує нам національну безпеку і надасть
фінансову підтримку для економічного поступу; по-друге, дружні
відносини з нашим північно-східним сусідом будуть сприяти
зміцненню державного суверенітету й територіальної цілісності
України. Реалії життя спростовують ці популістські міфи,
за лаштунками яких Московія реалізувала свої варварські
проекти – анексію Криму й окупацію Донбасу. З цього випливає
така аксіома: у питанні геополітики потрібні виважені і продумані
кроки. Однак вітчизняні політики часто приймають стратегічні
рішення керуючись не соціальними запитами чи порадами
експертів, а задовольняючи меркантильні потреби бізнесу
та імперські вказівки Кремля, які спрямовані на поневолення
нашої країни. Доки концепції геополітики будуть заручниками
кулуарних інтриг та делитантизму і не враховуватимуть
національні інтересів держави, доти Україна буде балансувати
на межі маргінальності.
Геополітичні практики мають амбівалентний характер. Існує
західна цивілізація, яка впродовж багатьох століть культивує
демократичні цінності й розбудовує відкрите суспільство.
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Антагонізмом цьому здавна виступає Російська імперія,
з її схильністю до тиранії і деспотії. Україна знаходиться між цими
двома світами й перманентно веде боротьбу за звільнення від
імперського ярма. Нинішня світова геополітична кон’юнктура
і пасіонарність українського народу сприяє цьому. З того часу,
як донецький клан почав реалізовувати курс на утилізацію
України, люди вийшли на Майдан, щоб усунути (навіть ціною
життя) прокремлівських маріонеток і засвідчити свій
євроатлантичний вибір. Однак практична реалізація цих
прагнень наразилася на шалений опір путінської Росії,
яка усвідомлює, що без асиміляції України реінкарнація імперії
неможлива. Нині, як і за часів Б. Хмельницького, І. Мазепи,
П. Скоропадського геополітична вісь Європи проходить
по українських теренах. Наразі у гібридній війні з москалями на
порядку денному стоїть питання цілковитого виборювання
національної ідентичності й остаточного самоутвердження
української державності. Треба усвідомити, що виборюючи свою
політичну суб’єктність Україна боронить також європейську
спільноту від путінського деспотизму.
Алгоритми геополітичного курсу держави завжди були
актуальним трендом. Особливо це відчутно зараз, коли у світі
знову опускається залізна завіса протистояння і ненависті.
Не тільки надсучасні ракети з ядерними боєголовками зробили
вразливою будь-яку точку планети. Не менш небезпечною
є зростаюча загроза міжнародного тероризму й масове
використання інформаційної зброї. Інформація проникає в усі
сфери діяльності та комунікації сучасної цивілізації, корегує
параметри мислення та свідомості широких верств населення.
За словами В. Кременя, «щодо конкретної людини йдеться про
виникнення нового типу мислення, оскільки сьогодні завдяки
інтернету, комп’ютерним системам змінюється весь духовнокультурний простір життя. Адже комп’ютер, який втілив усю
систему новітніх комунікаційних технологій, уже став не просто
технічним засобом, а своєрідним продовженням людини,
доповнюючи її можливості та допомагаючи їй реалізувати різні
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завдання, від суто побутових до високотворчих у сфері науки,
мистецтва, освіти, техніки, політики» [5, с. 235]. Сучасна
інформація може мати об’єктивний характер й виконувати
просвітницьку місію, а може бути свідомо спотвореною для
брудних компроматів. Тому проблема інформаційного захисту
держави розглядається як важлива складова національної безпеки.
У зв’язку із технологічним розвитком сучасної цивілізації,
прискореною стратифікацією її соціальної сфери термін
«геополітика» набагато розширює свій спектр застосування,
ніж це було у минулому. Якщо раніше феномен геополітики
відтворював якусь частину світу чи окремий регіон, то зараз ним
окреслюють «планетарні», «глобальні» виміри соціальних
явищ і процесів, що охоплюють взаємодію супердержав
і військових блоків, позначають «зіткнення цивілізацій»
(А. Тойнбі, С. Хантінгтон) або як універсальний вимір
конфігурації світової системи – з біполярної до багатоцентричної.
Також змінюється і роль суб’єктів геополітики, які не стільки
прагнуть завоювати нові території (це виступає як супутній
компонент агресії), скільки намагаються контролювати простір
та лінії комунікації цих територій і наявні тут потоки –
фінансові, торгівельні, робочої сили, міграційні, туристичні,
релігійні тощо з метою власного збагачення й процвітання.
До просторових факторів геополітики наразі додаються
національно-етнічні, культурно-історичні, фінансово-економічні,
енергетичні, міграційно-демографічні, екологічні, транспортнопотокові й цивілізаційні. У глобалізованому світі розширюється
геополітичний простір. Окрім традиційних суші та моря додається
повітряний, підводний, космічний і міжпланетарний простори.
Зростання рівня цивілізації не робить її стабільною. Геополітична
стабільність збурюється такими явищами як війни, розпад держав,
етнічні чи релігійні конфлікти. Динамічна зміна геополітичної
картини світу в інформаційну добу потребує здійснювати
її системний і фаховий аналіз для запобігання кризових явищ та
уникнення соціальних конфліктів.
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У політичних реаліях ХХІ ст. можна зафіксувати ієрархію
нових геостратегій. На зміну публічним наступальним стратегіям
прийшли латентні гібридні війни, відверто конфронтаційні потуги
змінюються геостратегіями співробітництва, замість атавістичної
політики ізоляціонізму прийшла політика відкритих кордонів,
а домінуючий тренд радянської доби – гонка озброєнь
і нарощування військового потенціалу нині трансформовано
у площину взаємного стримування та розрядки. Однак
у геополітичному вимірі української держави позитивних змін
поки не спостерігається. Аналізуючи внутрішні та зовнішні
соціокультурні й політичні механізми руху українського соціуму
до європейської цивілізації О. Пахльовська вважає, що Україна –
це
єдина
східноєвропейська
держава,
яка
виявилася
в безповітряному просторі. Вона не визначила чітко своїх
політичних та економічних пріоритетів і остаточного вибору
геополітичного ареалу. На думку О. Пахльовської, «як Росія
не може вийти з синдрому своєї імперськості, так Україна
закапсулована в синдромі провінційності. В політичному житті
України відбуваються великі битви, великі протистояння, великі
ігри. Витрачаються значні людські, професійні, фінансові ресурси
на цю боротьбу, але жодних ресурсів – на пояснення доцільності,
сенсу, механізмів цієї боротьби… Унікальний історичний шанс на
«центральність» України в процесі трансформації Східної Європи
було бездарно втрачено, змарновано спершу на безпідставну
ейфорію, а згодом на непродуктивні конфронтації або на похмуре
фаталістичне чекання «зовнішньої» допомоги» [4, с. 161].
Потрібно додати, що нині українське суспільство дозріло до
консенсусу на основі європейських цінностей. Практична
реалізація європейської парадигми буде найкращою гарантією
цивілізованого розвитку.
Треба
зауважити,
що
геополітичні
трансформації
постбіполярного світу були теоретично обґрунтовані на високому
фаховому рівні. Після закінчення холодної війни Ф. Фукуяма
в роботі «Кінець історії» констатує перемогу в глобальному
протистоянні Заходу над Радянською імперією та її сателітами.
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Це стало можливим завдяки тому, що Захід спирався
на ліберальну
демократію,
яка
продемонструвала
свою
ефективність всьому людству. Тому саме на ліберальній ідеології,
яка постулює не втручання в дію механізмів природного добору,
має базуватися сучасна модель світу. Саме західний тип
суспільства було проголошено як взірець найповнішого втілення
історичного задуму людства. Історія ніби досягнула свого
апогею і зупинилася у найвищій точці. Пізніше Фукуяма визнав
утопічність свого геополітичного концепту. Можна сказати, що
зникнення біполярного протистояння – це не кінець історії,
а початок кризи ліберальної демократії. Після терористичних
актів 11 вересня 2001 р. тезу про «кінець історії» було замінено
парадигмою
«зіткнення
цивілізацій»
С. Гантінгтона.
Його концептуальна ідея проголошує, що причина сучасного
геополітичного конфлікту не ідеологія чи економіка,
а релігійно-культурні фактори. Наступна світова війна
зіштовхне не держави, а цивілізації (Захід – іслам).
У реальному житті від принципу мінімальної держави
лібералізм поступово прийшов до принципу «мінімальної» моралі
і культури. Досить часто нав’язуючи стандарти раціональності,
лібералізм продукує колективний деспотизм. Інші слабкості
європейської спільноти чітко констатує сучасний французький
інтелектуал Паскаль Брюкнер. На його думку, сучасній Європі
критично не вистачає реалізму у ставленні до міжнародних
відносин. Європейці перестали вірити у зло й визнають лише
непорозуміння, яке можна вирішити діалогом та домовленостями.
Згідно з цією логікою, ворога слід зрозуміти, а не боротися
з ним. Учений помічає таку закономірність: «Щоразу, коли
спалахує конфлікт, ми вдаємося до незліченних зволікань,
розбавляємо наше обурення цинізмом, не стаємо на бік ані
агресора, ані жертви агресії. Ми виявляємо прозірливість боягуза,
що присягається не піддаватися на провокації. Коли Америка
мобілізується і діє (часто з трагічною непродуманістю), Європа
складає руки. Несміливий колос, що відчуває загрозу гігантизму
і втрачає ефективність мірою територіального збільшення, Європа
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ризикує
стати
Понтієм
Пілатом
націй»
[1, с. 87].
За логікою П. Брюкнера, утвердивши демократію в межах своїх
кордонів і відмовивши захищати її деінде, Європа ризикує взагалі
втратити цей цінний і крихкий здобуток. Найбільша небезпека, на
думку мислителя, полягає не в експансії Заходу, а в його
байдужості до решти світу.
Існує думка, що біполярна система геополітики була
стабільною
завдяки
своєму
антагонізму.
Нинішній
однополярний світ менш передбачуваний і більш кризовий.
Чим вищий ступень рівності між великими державами,
тим більше ризиків для стабільності системи, оскільки кожна
зі сторін може піддатися спокусі змінити баланс на свою користь.
Зокрема, за словами С. Дацюка, «в геополітичному фокусі
відбувається конкуренція за природні ресурси – такі як територія
(положення, вихід до морів і т. д.), корисні копалини, населення та
засоби роботи з ними (промислові об’єкти, машини,
техноструктури). У геоекономічному фокусі відбувається
конкуренція за штучні ресурси, що мають уже мережевий
характер: транспортна, фінансова, комунікаційна, освітня…,
наукова (прикладного характеру), інформаційна інфраструктури.
У
геокультурному
фокусі
відбувається
конкуренція
за цивілізаційні проекти: мову, релігію, культурні стереотипи
поведінки (кінематограф, комп’ютерні ігри, реклама), культуру
управління та організації, наукову (фундаментального характеру),
освітню
(розвитку
ресурсів)
інфраструктури»
[2, с. 103]. Наявність такого розмаїття конкуруючих суб’єктів
геополітики породжує системні протиріччя і парадокси. Зокрема,
поширення політичної свободи, ринкової економіки, усунення
біполярного світу мало б забезпечити мир і злагоду у світі. Однак,
навпаки, це стало новим джерелом нестабільності. Після холодної
війни виникло багато проблем, які були раніше загнані вглиб
біполярною солідарністю: регіональні претензії, поділ кордонів,
національно-етнічні суперечки тощо.
Підсумовуючи вищесказане, треба наголосити, що легітимно
визначений геополітичний вектор держави зміцнює її престиж,
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забезпечує підтримку не тільки своїх громадян, але й ін. країн.
Коли домінують неоімперські амбіції держави над цивілізованою
геополітичною парадигмою, тоді відкривається простір для
військової агресії. Після вторгнення російських військ
на Донбас стало зрозуміло, що це помста Кремля за наші
майдани і європейський вибір. Поразка тут неприпустима,
бо за нею стоять сакральні душі загиблих українських патріотів.
Алгоритм дій в окупованій державі може визначатися такою
філософською сентенцією Хосе Ортеги-і-Гасета: «Національне
життя є активною і динамічною реальністю, а не пасивним та
статичним співіснуванням, мов купа каміння при дорозі. Єднання
нації відбувається довкола великих спонукальних діянь,
що потребує від усіх максимуму віддачі, а відтак – дисципліни
і взаємовигоди. Першою реакцією людини за складної
чи небезпечної кон’юнктури є концентрація всього її організму,
зосередження всіх життєвих енергій в готовності протистояти
несприятливій ситуації. Щось подібне відбувається з народом,
коли він потребує чи по-справжньому прагне якогось чину. В часи
війни, скажімо, кожен громадянин розбиває герметичну загороду
суто своїх занять і чутливіше ставиться до всього соціального…
Суспільство стає компактнішим і геть усе так і бринить від
полюсу до полюсу. Цю якість, що найяскравіше виявляється
в часи війни і властива всякому здоровому народові, я називаю
«соціальною еластичністю»[3, с. 157]. Наразі немає сумнівів
у тому, що українська нація вже досягла такої еластичної долі
та має пасіонарну енергію для здобуття великих перемог.
Нині бракує харизматичних лідерів нації, спроможних адекватно
визначати геополітичний курс держави і жертовно боронити
її цілісність.
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ШЛЯХИ ПОРОЗУМІННЯ УКРАЇНИ
З КРАЇНАМИ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ
Добросусідство – необхідна складова партнерських
взаємовідносин сусідніх держав. Незадоволення політикою
пам’яті, освітньою політикою, політикою щодо національних
меншин
неодноразово
ставали
причинами
погіршення
міждержавних відносин, а подекуди і приводами до конфліктів.
Тиск, як виявилося, зростає в умовах гібридного протистояння із
третіми країнами, в умовах потреби подолання кризи національної
ідентичності.
Своєрідність внутрішньоукраїнської етнічної ситуації,
намагання всіляко забезпечити права національних меншин,
нехтування потребами захисту української мови протягом
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останніх двадцяти восьми років призвели до стану, коли носії
української мови ставали ціллю для інформаційних та
поведінкових нападів у порушенні прав носіїв ін. мов.
Держави Центрально-Східної Європи, які стали членами ЄС
в 2004 і 2007 рр., користуючись становищем, коли можна
апелювати до дотримання європейського законодавства щодо прав
національних меншин, не схильні враховувати особливості
держав-сусідів, особливо України. Польща, Угорщина та Румунія
апелюючи до власних амбіцій, спонукають населення відчувати
себе лідерами Центрально-Східної Європи, Карпатського регіону.
Національна політика вказаних держав передбачає активне
залучення польської, угорської та румунської діаспори до
реалізації лідерських планів держави. Присутність сусідніх держав
в євроспільноті спонукає їх лідерів вдаватися до кроків,
що апелюють до Європи та повністю нехтують українськими
реаліями, як наприклад, «Україна з Бандерою до Європи
не увійде» (Я. Качинський).
Як відзначили А. Киридон і С. Троян, сподіваючись
на глибокий всесторонній діалог, все ж можна говорити про зміну
парадигми українсько-польських відносин у др. пол. 10-их рр.
ХХІ ст. [3]. Причиною такої зміни стали розбіжності «історичної
політики». Зміна супроводжувалася польським історичним
ресентиментом, актами вандалізму, етнічними напруженнями,
дипломатичним скандалами, задіянням агентів російського
впливу. Тиск міжнародної спільноти, особливо США та Ізраїлю,
підштовхнув польський парламент до вимушених поступок
у єврейському питанні. І врешті-решт поляки пішли на зміни
Закону про Інститут національної пам’яті щодо української
складової [4]. У січні 2019 р. Конституційний суд Польщі прийняв
довгоочікуване рішення, скасувавши дію «української частини»
поправок до закону про Інститут національної пам’яті.
«Українська частина» передбачала кримінальну відповідальність
за
«заперечення
злочинів
українських
націоналістів
у 1925–1950 рр., а також злочинів українських формувань,
які були колаборантами ІІІ Рейху під час Другої світової війни».
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Ще один із найближчих сусідів – Угорщина – прагне
скористатися із можливості ослаблення України у війні з Росією.
Проблеми
в
українсько-угорських відносинах пов’язані
із особливим ставлення Будапешту до русинського питання,
питання подвійного громадянства, до захисту прав національних
меншин та їхньої національно-культурної автономії угорців
(угорська меншина в Україні, за даними перепису 2001 р., налічує
приблизно 156,6 тис. осіб (0,3 % від чисельності населення
України та 12 % – від чисельності населення Закарпатської
області), питання перетину українсько-угорського кордону та
контрабанди, нелегальної міграції та біженців, санкцій проти РФ.
Як бачимо, парасолька ЄС та НАТО часто спонукає держави
Центрально-Східної Європи до кроків, які спричиняють тиск на
сусідні держави з приводу законодавства. У випадку з Угорщиною
маємо політику, що поєднує врахування інтересів власної країни,
європейської спільноти, НАТО і не відкидає збереження
найкращих економічних відносин з РФ. Актуальною щодо
взаємин Угорщини з Україною та Росією залишається позиція
Густава Греселя: «зближення прем’єра Віктора Орбана з Росією,
його критика санкцій і опортунізм у просуванні угорських
економічних інтересів в Росії створює великі проблеми і підриває
європейську єдність. МЗС Угорщини часто розглядає війну
в Україні так, ніби це заморожений конфлікт, і взаємодія з Росією
є неминучою» [1, с. 19]. Ще вагомішим є факт затвердження
у новій редакції Конституції Угорщини 2012 р. курсу на побудову
національної держави (відновлення «Великої Угорщини»,
претензія на регіональне лідерство в Карпатському регіоні).
Не важко помітити угорське нехтування європейською політикою
мультикультуралізму Однак курс на створення національної
держави, на думку Будапешту доречний для Угорщини, але не для
інших держав, зокрема, України.
Угорські вимоги щодо українського законодавства
апелюють про неможливість зменшення наявних прав
національних меншин, але не враховують необхідності знання
державної (української) мови як представниками титульної нації,
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так і представниками національних меншин. Угорська сторона
також не зважає на той факт, що в Україні заборонене подвійне
громадянство. На 2015 р. Будапешт надав угорське громадянство
94 тис. закарпатських угорців у порушення українського
законодавства, що також ускладнює міждержавний діалог.
Український парламент 5 вересня 2017 р. прийняв Закон
«Про освіту» [2], яким визначено, що мовою освітнього процесу в
навчальних закладах є державна мова, але відповідно до
освітньої програми можуть викладатися одна або кілька дисциплін
на двох і більше мовах. Уряд Угорщини у відповідь заявив,
що цим законом обмежуються права угорської меншини в Україні.
Незадоволений цим Будапешт блокував міністерські зустрічі
Україна-НАТО. Україна не відкинула пропозиції врахувати
зауваження Венеційської комісії та погодилася провести
консультації із представниками угорської меншини Закарпаття у
червні 2018 р.
Пропозиції Президента України П. Порошенка до прем’єрміністра Угорщини В. Орбана у липні 2018 р. про продовження
переговорів щодо мовної статті освітнього закону були схвально
сприйняті. Але ще переконливішим став тиск НАТО на Угорщину,
до якої звернулися з проханням у жовтні 2018 р.
не використовувати становище члена НАТО для вирішення
суперечок з ін. країнами. Хоча в лютому 2019 р. керівництво
НАТО запевнило Будапешт у солідарності щодо виконання
рекомендацій Венеційської комісії до України стосовно мовної
статті. Кричущої своєрідності позиції прем’єр-міністра Угорщини
надають заклики до створення об’єднаних європейських збройних
сил в протистоянні російській загрозі без допомоги США.
І що важливо у лютому 2019 р. В. Орбан підкреслив,
що Угорщина повинна мати найкращі економічні відносини
з Москвою.
Серед країн, що виявили активну позицію щодо
українського Закону про освіту 2017 р. була й Румунія. Офіційний
Бухарест вважав, що новий закон обмежує права національних
меншин в Україні. Президент Румунії Клаус Йоханніс скасував
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візит до України. У квітні 2018 р. українська та румунські
делегації під час офіційних консультацій погодилися щодо
необхідності пошуку компромісних підходів у питанні
забезпечення освітніх прав румунської меншини в Україні та
української в Румунії. Надзвичайно важливо, що Румунія
підтримує євроінтеграційні та євроатлантичні зусилля України.
Отже,зважаючи на те, що політиці Польщі, Угорщини та
Румунії щодо обстоювання своїх інтересів в Україні притаманні
системність і наступальність,необхідно пам’ятати, що мовна та
етнічна сегрегація національних меншин в Україні – загроза
національній безпеці держави.
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ДЕРЖАВНІ АКТОРИ У СИСТЕМІ
РОСІЙСЬКОГО ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОГО
ІНФОРМАЦІЙНОГО ВПЛИВУ
В умовах російської агресії проти України, що триває
з 2014 року, інформаційна війна в кіберпросторі, ЗМІ та
соціальних мережах є однією з ключових стратегій Кремля,
спрямованих на знищення нашої державності та деморалізацію
українського суспільства.
У зв’язку з цим, виникає нагальна і досить актуальна
потреба у вивченні ролі і місця основних державних акторів,
що визначають напрями та інструменти реалізації інформаційного
впливу Москви. Усе це має велике значення для забезпечення
національної безпеки, зокрема при підготовці відповідних
зовнішньополітичних, організаційних та управлінських рішень
і заходів щодо захисту від інформаційного впливу противника.
Наукових праць, в яких досліджується специфіка роботи
російських органів центральної влади у сфері зовнішнього
інформаційного впливу, небагато. Останнє обумовлено тим,
що значна частина змістовних матеріалів з цієї проблематики
часто має конфіденційний або навіть засекречений характер.
Крім того, в умовах гібридної війни Кремль постійно залучає нові
технології і розширює існуючий арсенал засобів ведення
інформаційного протиборства, що додатково збільшує потребу
у своєчасному аналізі та систематизації російської діяльності в цій
сфері. Зокрема, у працях [1–9] досліджуються особливості роботи
основних державних акторів, що забезпечують інформаційний
вплив Росії за кордоном.
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Актуальною є потреба здійснення 1) комплексного
дослідження функціонування російської «інформаційної машини»
зовнішньополітичного впливу як цілісного механізму з точки зори
основних державних акторів, що визначають напрями та
інструменти реалізації інформаційного впливу Москви;
2) дослідження рольової та структурної функції центральних
органів державної влади РФ, що є ключовими елементами
інформаційного впливу Москви на міжнародній арені;
3) систематизація їх основних характеристик та 4) з’ясування
специфіки реалізації рішень вищого політичного керівництва Росії
у цій сфері. Автором буде розглянуто діяльність лише державних
російських акторів, безпосередньо задіяних у реалізації зовнішньої
інформаційної стратегії, яку Кремль веде на міжнародній арені.
Масштаби інформаційної агресії РФ дозволяють стверджувати,
що існує цілісна державна машина інформаційної війни.
Аналіз практики застосування Росією проти своїх сусідів
технологій інформаційної та гібридної війни свідчить про те,
що Москва для зміцнення свого впливу назовні комплексно
використовує широкий спектр як державних органів,
так і неурядових акторів, що діють як єдиний механізм
за спільним сценарієм.
У Росії до державних органів, що контролюють діяльність
в інформаційній сфері та мають специфіку роботи, пов’язану
з міжнародними відносинами і безпекою, належать:
 Рада безпеки Росії та Адміністрація Президента РФ;
 Міністерство закордонних справ РФ;
 Іномовні ЗМІ, що фінансуються з федерального бюджету;
 Федеральна служба безпеки Російської Федерації
(ФСБ Росії) та Служба зовнішньої розвідки РФ;
 Міністерство оборони Російської Федерації (Міноборони
Росії).
У повній відповідності до російської концепції
інформаційної та гібридної війни, Кремль створив мережу
державних органів, які є частиною цілісного механізму
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зовнішнього впливу на будь-яку країну (міжнародну урядову чи
нерядову організацію), що передбачає комплексне застосування
усіх засобів – від кібератак у мережах та інформаційної війни –
до ведення бойових дій, які підтримуються операціями
з розповсюдження хаосу і безладу всередині країни ворога. Поява
інтернету, зокрема, соціальних мереж, надала Кремлю прямий
доступ до населення його супротивників, минаючи воротарів, роль
яких раніше грали ЗМІ.
Як складові частини російської стратегії зовнішнього впливу
та гібридної війни державні органи відповідають за прийняття
політичних рішень та офіційну реакцію РФ на міжнародній арені.
Жодна з інформаційних чи кібератак, які розпочинав Кремль –
Естонія (2007), Грузія (2008), Україна (з 2014), Сирія (з 2015),
як і багато ін. випадків, не здійснювалася без участі державних
органів, які спочатку санкціонували кожну інформаційну агресію,
а потім супроводжували її на офіційному рівні.
Масштаби інформаційної агресії дозволяють говорити про
те, що в Росії існує цілісна державна машина інформаційної війни.
І за рівнем оснащення, фінансування кібератак та інформаційних
війн Російська Федерація входить в топ-5 країн.
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АСИМЕТРИЧНА ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ
МІЖ КАНАДОЮ І США
Для сучасної трансформації міжнародних відносин
характерна зростаюча взаємозалежність національних держав,
в умовах якої сторони долають природну недовіру, підсилюючи
механізми співпраці. Політичні реалії сучасних міжнародних
відносин свідчать про те, що шляхом до успіху є побудова
та управління
відносинами
взаємозалежності.
Особливого
значення взаємозалежність набуває для асиметричних відносин,
які не позбавлені ознак вразливості та чутливості.
Асиметрична взаємозалежність є новітньою формою
нерівномірного розподілу військово-політичних і економічних
ресурсів. У сучасній системі міжнародних координат превалює
саме асиметрична взаємозалежність, яка на практиці є залежністю
для більшості національних держав.
Асиметрична взаємозалежність між державами є джерелом
влади для тих, хто домінує в міжнародних відносинах.
Але асиметрична взаємозалежність не означає, що менш залежні
суб’єкти зможуть чинити політичний вплив на більш залежних [4].
Особливо широко явища асиметричної взаємозалежності
описано авторитетними американськими вченими у галузі
міжнародних
відносин
Р. Кеохейном
та
Дж. Наємом,
які розглядають їх у якості джерела сили.
Р. Кеохейн та Дж. Най, вважають, що «асиметрична
взаємозалежність може бути використана менш залежним
партнером у якості джерела сили, оскільки він є менш вразливим
до будь-яких вартісних змін у відносинах, а отже, має більше
впливу на результати процесу переговорів («торгу»)» [2].
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Під взаємозалежністю Р. Кеохейн та Дж. Най розуміли
ситуацію взаємодії держав та ін. міжнародних акторів,
яка характеризується
значними
взаємними
результатами.
Взаємозалежність вони розглядали як асиметрію залежностей між
різними акторами, тоді як рівномірна взаємозалежність не більше,
ніж окремий випадок [2, с. 7–9 ].
В умовах взаємозалежності чітко проявляється проблема
відносин між державами, диференційованими за рівнем їх сили,
розвитку і наявності ресурсів. Р. Кеохейн та Дж. Най вважають,
що слаборозвинені держави володіють певним механізмом
захисту національних інтересів. Під час міжнародних конференцій
слабкі держави можуть використовувати процес узгодження не
зв’язаних між собою безпосередньо питань для отримання певних
вигод багато в чому тому, що їх внутрішня структура досить
проста і дозволяє їм виступати як одиничний актор. Отже, що чим
сильніша держава, тим більше вона взаємозалежна від ін. акторів
на міжнародній арені. Сила держави в умовах взаємозалежності
буде визначатися кожен раз з урахуванням проблеми, що підлягає
розгляду. Таким чином, навіть слабкіші держави зможуть
контролювати результати тієї чи ін. взаємодії [2].
У цьому розрізі актуальним видається дослідження
асиметричної взаємозалежності між Канадою і США, країн які
тісно пов’язані між собою практично в усіх сферах суспільного
життя.
Сусідні країни – Канада і США – традиційно відносяться
до групи країн, які мають тісні зв’язки в питаннях безпеки,
торгівлі, інвестицій, вільного пересування робочої сили,
відкритості кордонів. Але існуюча на практиці між ними
взаємозалежність асиметрична. Саме асиметрія взаємозалежності
є характерною рисою канадсько-американських відносин, що
чітко простежується в торговельно-економічній сфері.
Торговельно-економічне співробітництво між США і
Канадою з огляду на його інтенсивність та обсяги має особливий
характер. Для Сполучених Штатів Канада є одним з головних за
величиною торговельним партнером, але для 35 американських
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штатів Канада є основним експортним ринком. На частку ринку
США у 2017 р. припадало 73 % (274 млрд. дол) канадського
експорту та 46 % (149 млрд. дол) імпорту товарів, тоді як
канадська частка в експортно-імпортній структурі США складала
відповідно лише 12 % та 13 % [3].
Отже, Канада більш залежна від торгівлі зі США,
які є набагато важливішим партнером для Канади, ніж навпаки,
що є прямим свідченням асиметричної взаємозалежності цих двох
країн і жорсткої прив’язки канадської економіки до ринку США.
Канада, перебуваючи у тіні південного могутнього сусіда,
не лише не втратила свою національну самобутність,
але й розбудувала зі США широкомасштабні торговельні,
виробничі та фінансові відносини.
Для Канади Сполучені Штати не тільки найбільший
торговельно-економічний партнер і найближчий військовополітичний союзник, але й відправна точка її економічного
зростання та стабільності.
При всіх вражаючих економічних, науково-технічних
і соціальних досягненнях Сполучені Штати не можуть
недооцінювати значення і масштабність співробітництва
з Канадою. Для США торговельна орієнтованість на Канаду
є важливим компонентом економічного розвитку.
Незважаючи на величезні відмінності в політичній,
економічній і військовій сферах, Канада і США підтримують між
собою гармонійні партнерські відносини, отримуючи свої
матеріальні переваги від взаємодії.
Але це не означає, що між нерівнозначними сусідніми
державами не виникає конфліктних ситуацій. Практика свідчить,
що Канада і США навчилися конструктивно підходити до
вирішення конфліктних питань. У післявоєнний період дипломатія
двох країн впровадила в практику такі правила гри і дипломатичну
культуру, які задовільняли обох партнерів.
Канада і США – країни-сусіди з єдиним кордоном, яким
необхідно вирішувати широке коло питань співробітництва.
Посиленню переговорної позиції Канади щодо Сполучених
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Штатів сприяє важливе геополітичне розташування країни.
Для Вашингтона
особливого
значення
набуває
безпека
сухопутного кордону з Канадою, який є найдовшим у світі
(8 891 км, з яких 2 475 км проходить з Аляскою), а також єдиним у
світі, що не охороняється.
Формуванню відносин «комплексної взаємозалежності»,
як свідчить аналіз Р. Кеохейна і Дж. Наєма канадськоамериканських відносин, сприяє фактор географічної близькості,
який створює умови для розвитку розгалужених торговельних,
економічних, культурних й соціальних зв’язків.
Акцентуючи увагу на тому, що традиційні підходи
не можуть чітко і повністю пояснити модель канадськоамериканських асиметричних відносин, Р. Кеохейн та Дж. Най
проаналізували найбільші конфлікти між цими країнами в період
з 1920-х по 1960-ті рр.
У підсумку це дало можливість вченим констатувати,
що загальна
модель
виявилася
значно
симетричнішою,
ніж міг передбачити звичайний структурний аналіз: хоча
результати конфліктів у міжвоєнний період у двох третіх випадках
та близько половини випадків у 1950-х роках відповідали цілям
американського уряду, тоді як лише чверть конфліктів в 1960-х рр.
завершилася на користь США [2].
З огляду на розвиток асиметричної канадсько-американської
взаємодії канадський сенатор Р. Томпсон зазначив, що «США є
найкращим другом Канади, подобається це нам чи ні. Попри
випадкові подразники й вічний тягар взаємозалежності, більшості
канадців це до вподоби» [1].
Отже, на перехресті надзвичайно різноманітних теорій
міжнародних відносин асиметричну взаємозалежність слід
розглядати не лише як констатацію стану відносин, але й як спосіб
усвідомлення необхідності моделювання сприятливої в підсумку
архітектури міжнародних відносин.
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ПОЛІТИЧНІ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ
УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ
ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ
Угода про асоціацію між Україною та Європейським
Союзом є унікальним документом серед усіх міжнародних
договорів, підписаних Україною після 1991 р. Політичні еліти
в Україні з 1990-х рр. проводили головним чином політику імітації
дій у сфері інтеграції до Європейського Союзу, незважаючи на
свої неодноразові заяви про проєвропейський вибір держави.
Таким чином, з одного боку, українська політична еліта
отримувала певні пропагандистські вигоди, з іншого, імітаційна
політика не передбачала необхідності реалізації реальних реформ
або будь-яких конкретних дій. У 2014 р., підписуючи Угоду
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про асоціацію, вперше в новітній історії Україна перейшла від
декларативної до реальної інтеграції, від політики невизначеності
до політики конкретних геополітичних виборів.
Слід зазначити, що інститути української держави, політики
та український чиновницький корпус дотепер ніколи не були
реально залучені до реалізації такого складного і багатогранного
міжнародного договору, який генерує низку двосторонніх
залежностей, а також ряд довгострокових наслідків для держави,
правової системи, економіки та суспільства практично у всіх
сферах їхнього життя. У жовтні 2017 р. уряд України прийняв
комплексний план дій з метою забезпечення виконання Угоди про
асоціацію в якому сформульовано 1 943 завдання, що охоплюють
27 сфер [7]. Кожен із пунктів плану відповідає окремій статті
Угоди або імплементує визначені норми європейського права.
Чи зможе Україна повною мірою імплементувати положення
договору і ефективно використовувати інструменти змін, що
містяться в угоді, питання залишається на даний момент
відкритим.
В офіційному звіті про імплементацію Угоди між Україною
та Європейським Союзом за 2018 р. українська сторона вказує на
певний прогрес у виконанні договору порівняно з 2017 роком.
Всього було релізовано 52 % запланованих до виконання завдань
[2, с. 2]. Україна є найбільш ефективною у виконанні своїх
зобов’язань в таких напрямах як підприємництво (89 %), сільське
господарство (86 %), зменшення технічних бар’єрів у торгівлі
(70 %), соціальна політика та трудові відносини (70 %) [2, с. 3].
З найбільшими проблемами у здійсненні змін українська сторона
зіштовхується в таких сферах як навколишнє середовище та
цивільний захист (22 %), державні закупівлі (16 %), транспорт,
транспортна інфраструктура, поштові та кур’єрські послуги
(15 %), освіта, навчання та молодь (13 %) [2, с. 4].
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Прогрес виконання Угоди про асоціацію між Україною
і Європейським Союзом [3]

Загальний прогрес
виконання Угоди
(початок 2019 р.)
Поточний прогрес
за 2018 р.
Поточний прогрес
за 2017 р.

Загальний Верховна Центральні
Інші
результат,
Рада,
органи
органи
%
%
виконавчої державної
влади, % влади, %
42
28
43
34

52

40

55

47

41

32

42

50

Система
підрозділів
центральних
органів
влади,
відповідальних за європейську інтеграцію в Україні була
сформована у 2016–2017 рр. У квітні 2016 р. Верховна Рада
України призначила склад Кабінету Міністрів України, в якому
була створена нова посада віце-прем’єр-міністра з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції. Крім того,
у міністерствах створено окремі підрозділи з питань європейської
інтеграції, які очолюють заступники міністрів. У жовтні 2017 р.
Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову № 759
Про Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної
інтеграції [8]. Новостворений офіс має ключове значення
в загальній системі інституцій, що забезпечують виконання Угоди
про асоціацію.
Хоча це відносно молода структура вже нині можна
визначити кілька важливих факторів, які обмежують інституційні
можливості реалізації Угоди про асоціацію. Відповідно
до рішення Кабінету Міністрів урядовий офіс відповідає
за координацію процесу адаптації українського законодавства
до законодавства ЄС, розроблення та реалізацію стратегій
з інформування громадськості, забезпечення здійснення перекладу
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acquis ЄС українською мовою, проведення спільних засідань
органів асоціації, оцінку результативності виконання завдань
у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції тощо.
На жаль, у цьому випадку величезний обсяг обов’язків
не компенсується
відповідною
кількістю
чиновників.
На поч. 2019 р. в офісі було зайнято лише 30 посадових осіб [6].
Для порівняння, у польському Комітеті європейської інтеграції,
що відповідав за процес інтеграції Польщі до ЄС, наприкінці
90-х рр. ХХ ст. працювало близько 400 службовців [10, с. 7].
Недостатню інституційну спроможність можна також
простежити на рівні окремих міністерств українського уряду.
Це призводить до значних затримок у процесі реалізації окремих
елементів Угоди, а також до ситуацій, в яких окремі зобов’язання
виконуються лише частково [1]. Кадрові проблеми допомагає
Україні певною мірою полегшити програма ЄС: Підтримка
впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС,
яка фактично функціонує під назвою Association 4U (Асоціація
для України й для тебе). У рамках проекту створюється в Україні
де-факто з нуля систему координації та моніторингу законодавчих
актів та сертифікованих перекладів права ЄС. Додатково
програма передбачає тренінги для персоналу міністерств
та відомств, що працюють над імплементацією Угоди про
асоціацію [9].
Ці заходи, хоча, безсумнівно, зміцнюють українські
інституції, не можна вважати достатніми. Персонал урядового
офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції
не здатен ефективно контролювати весь законодавчий процес,
що призводить до ситуації, в якій у Верховній Раді України все
ще можна прийняти закони, які явно суперечать законодавству
ЄС. На початку 2018 р. посол ЄС в Україні Хюг Мінгареллі
у своїй статті звернув увагу, що реєстрація законопроектів,
які завдають шкоди імплементації Угоди є однією з головних
загроз для процесу європейської інтеграції України [4].
Український парламент, безперечно, є найслабшою ланкою
у процесі реалізації Угоди про асоціацію. Значна частина
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українських депутатів, незважаючи на проєвропейські декларації,
представляє у парламенті конкретні групи інтересів, спротив яких
значно зменшує законодавчу ефективність роботи Верховної Ради
у сфері впровадження європейських норм і правил. Ця ситуація
викликає чимало запитань про реальний рівень політичної
підтримки для ідеї європейської інтеграції серед українських
політиків. Не меншою проблемою є безвідповідальне ставлення
частини українських депутатів до проектів «європейських
законів», а також звичайна нестача знань щодо важливості
процесу впровадження конкретних законодавчих рішень [5].
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ГЕОПОЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ УКРАЇНА ─ США ─ РОСІЯ
В КОНТЕКСТІ ІСТОРИЧНОЇ РЕТРОСПЕКЦІЇ
Геополітичний простір завжди еволюціонує й іноді набуває
ознак анархічності. У зв’язку з цим провідні гравці на
міжнародній арені намагалися і намагаються стабілізувати
і систематизувати міжнародну систему. Створення Вестфальскої
системи міждержавних відносин і розвиток міжнародного права,
здавалося, сформували матрицю стабільних міжнародних
відносин, але анексія Криму Росією 2014 р. повністю змінила
правила гри у світовому геополітичному просторі. Сучасний світ
стоїть на межі нового планетарного конфлікту, який може стати
останнім для людства. У науковому геополітичному дискурсі
є геополітичні теорії та концепції, які аналізують ці зіткнення
в контексті суттєвого впливу географічного чинника. На нашу
думку, військовий конфлікт на Сході України має саме
геополітичний вимір у контексті протистояння основних
геополітичних парадигм США і Росії.
Необхідно підкреслити, що в західному політологічному
дискурсі геополітика як галузь наукових досліджень втрачає своє
значення і після закінчення холодної війни її роль могла зійти
нанівець. Як стверджує український дослідник І. Вєтринський,
«у сучасних умовах епохи глобалізації, яка характеризується
поглибленням
інтеграційних
процесів
та
підвищенням
взаємозалежності у відносинах між державами, класична
геополітика є анахронізмом. Використання відповідних категорій
та підходів як основного орієнтира для побудови зовнішньої
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політики значно знижує її ефективність. Міжнародні відносини
перетворилися на багатовимірну глобальну мережу економічних
та соціально-політичних взаємозв’язків між державами, що має
тенденцію до постійного поширення й «ущільнення»,
перетворюючи міжнародну систему на складний механізм,
ускладнений появою нових акторів і відсутністю глобального
контролю. Типові для класичної геополітики «егоїстичні»
концепції
домінування
поступово
змінюються
на
конструктивніший та відповідальніший підхід глобального
лідерства» [1,с. 9]. Але події з анексією Криму та військовим
конфліктом на Сході України говорять про те, що це помилкова
думка і «егоїстичні» концепції домінування в контексті
географічного фактора актуальні нині. Зазначимо, що Україна
займає важливе стратегічне місце у геополітичній концептуальній
конструкції «Хартленд/Римленд» американських геополітиків
Г. Маккіндера та Н. Спайкмена та в російській євразійській
геополітичній концепції.
Засновник
англо-американської
школи
геополітики
Г. Маккіндер стверджував, що «баланс політичної могутності
в кожний конкретний момент часу, безумовно, є, з одного боку,
результатом географічних, а також економічних і стратегічних
умов, а з другого – відносної чисельності, мужності, оснащеності
й організації конкуруючих народів… Географічні показники
у підрахунках більше вживані й більш постійні, ніж людські
[3, с. 18]. Метою вченого було запропонувати географічну
формулу, яка підійшла б для розрахунку будь-якого балансу
політичних сил. «Географія, – зазначав інший провідний
геополітик Н. Спайкмен, – найбільш фундаментальний фактор
у зовнішній політиці держав, тому що він найбільш постійний.
Міністри приходять і йдуть, помирають навіть диктатори,
але гірські масиви залишаються непохитними» [4, p. 41].
Не випадково,
конфлікти
між
державами,зумовлені
територіальними причинами, є більш тривалими, ніж міжнародні
протиріччя іншого характеру.
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Боротьба за територію, перш за все, – боротьба за владу,
а в контексті міжнародних відносин боротьба за домінування або
на глобальному, або на регіональному рівні. Влада над простором
була головним імперативом політики російської імперії
та американців ще до появи США на політичній карті світу.
Зазначимо, що Східна Європа – це ключовий регіон з точки зору
світового панування, як для американської геостратегії, так і для
російської протягом кін. XX – поч.XXIст.
Україна завжди займала в геополітичних стратегіях
англосаксонського світу пріоритетне положення в контексті
протистояння з євразійською концепцією. Дослідник бачив
великий геополітичний потенціал України в контексті
протистояння з геополітичним концептом Євразії і знайшов
у своїй
геополітичній
концепції
місце
і
Україні.
Для Г. Маккіндера, який брав участь у підготовці Версальського
договору, було важливим переконати дипломатів у Парижі
в необхідності розділу Східної Європи таким способом,
щоб помістити її поза контролем будь-якої нації чи держави.
Він підкреслював важливість лімітрофних держав, які повинні
бути створені між Німеччиною і Росією, щоб «захищати» Росію
від Німеччини. Геополітик під виглядом збереження балансу сил
в Євразії і запобігання наступної світової війни переслідував
головну мету англо-американської зовнішньої політики на той
час – не дати з’єднатися Німеччини і Росії, підтримати слабшого
на противагу сильному. Можливо були і геополітичні мрії
Великобританії і США стосовно того, що Німеччина і Росія могли
б бути розділені на кілька держав, пов’язаних узами вільної
федерації. Це стосується і України, яка повинна бути відокремлена
від Росії. Очевидно, якщо б протистояння між більшовиками
і білим рухом розвивалося по-іншому, викладки англійського
геополітика могли привести до створення нових держав у Східній
Європі та на Кавказі вже в той період. Можливість такого
сценарію була цілком імовірна, враховуючи те, що був утворений
«серединний ярус», ланками якого стали Фінляндія, Естонія,
Латвія, Литва, Польща, Чехословаччина і Румунія. У 1920 р.,
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перебуваючи у Франції, Г. Маккіндер пише доповідну записку
британському уряду про ситуацію в Південній Росії. У ній він
обґрунтовує необхідність створення маріонеткових держав
по периметру Росії. Серед них (мова про Білорусію, Дагестан
(що включає весь Північний Кавказ), Грузію, Вірменію,
Азербайджан) і «незалежна» Україна [2]. Серед цього списку
країн, які входили до складу СРСР після його розпаду, тільки
на території Білорусі не було військового конфлікту. Решта
території наприкінці XX – поч. XXI ст. виявилася в центрі
боротьби за вплив над Хартлендом.
Що стосується України, згідно з поглядами Н. Спайкмена,
то вона відноситься до країн «берегової зони», яка є
не самостійним гравцем. «Берегова зона» – слабка ланка,
що відчуває дуальний політичний вплив: одночасно з Заходу
і зі Сходу [4, p. 114]. Сучасна реальність і події в Україні
підтверджують цю геополітичну концепцію. Україна знаходитися
під величезним тиском як Росії, так і США і виникає питання
щодо можливості набуття Україною статусу «суб’єкта»
міжнародних відносин. Суб’єктність у міжнародних відносинах –
це пріоритетне завдання для нашої держави для захисту своєї
території та своїх національних інтересів.
Зазначимо,що боротьба за вплив на території Хартленду
відбувалася
між
двома
протилежними
геополітичними
світоглядами (англосаксонським і євразійським) протягом
усьогоXX ст. зі змінним успіхом. І якщо Версальський мирний
договір 1919 р. «закріпив» перемогу дипломатії США
і Великобританії щодо впливу на цей регіон, то Ялтинська
конференція 1945 р. затвердила вплив СРСР на територію
практично всього Хартленду. Події кін. XX ст., а саме: розпад
СРСР, призвели до того, що концепція Хартленду нібито стала
неактуальною, оскільки Росія більше не домінувала над ним
в достатній мірі. Але зараз ситуація докорінно змінилася.
Російська зовнішня політика наприкінці ХХ ст. стала більш
чіткою, спрямованою на перспективу та врахування геополітичних
факторів. Загалом геополітичне становище РФ у світі можна
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розглядати у двох аспектах. У першому випадку Росію можна
оцінювати як географічний центр глобальної системи (Хартленд)
та інтеграційне ядро Євразії. Водночас поширено й уявлення про
Росію як про своєрідний «міст» між Європою й Азією. У сучасній
Росії євразійство є головною державною ідеологією.
Україна займала, займає і буде займати особливе місце
у цьому проекті Росії. Зокрема остання використовувала
всі доступні їй засоби для того, щоб Україна через політичне еліту
того часу відмовилася від європейської інтеграції та взяла курс
на приєднання до євразійського проекту. Важливість України для
цього проекту зумовлюється багатьма чинниками, серед яких
можна виділити: територію, населення, стратегічне розташування
держави. У контексті останніх подій на Донбасі можна
констатувати, що за нинішніх обставин у найближчому
майбутньому виключається можливість приєднання України
до цього інтеграційного об’єднання. Проте це не означає, що не
буде спроб продовжити реалізацію цього проекту навіть без участі
Української держави.
Таким чином, доповнюючи знамениті тези Г. Маккіндера:
«той, хто править Східною Європою, панує над Хартлендом,
хто панує над Хартлендом, той домінує над Світовим островом,
хто домінує над Світовим островом, той володарює над світом»,
з позицій сучасної геополітики можна додати ще одну:
хто контролює Україну, той впливає на Східну Європу.
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СУДЕТСЬКЕ ПИТАННЯ 1938 РОКУ
В ПЕРІОДИЦІ ПІДКАРПАТСЬКОЇ РУСІ
Підкарпатська преса широко висвітлювала події політичної
драми осені 1938 року: передумови другої чехословацької кризи,
дипломатичні відносини світових держав, хід подій щодо
укладання Мюнхенських угод та ін., демонструючи суспільне
бачення регіону, заселеного переважно українцями-русинами.
Друга чехословацька криза 1938 р. почалася у вересні,
але її прояви були відчутні ще за кілька місяців до історично
відомих подій. Якщо розглядати події з позиції колективної
взаємодії, то можна простежити, що у серпні дії Німеччини та
її союзників, серед яких фігурували Угорщина та Польща
у статтях газети «Наш путь»,були націлені на компроміс.
На шпальтах газети «Свобода» було розміщено інформацію про
наміри Франції і Британії діяти узгоджено (відвідини Парижу
британської королівської пари), задля мирного вирішення
судетонімецького питання, з чим публічно погоджувалися і німці.
1 вересня 1938 р. «Нова свобода» процитувала слова
німецького генерала Еріха Людендорфа: «військова здібність
демократичних держав, яка перевищувала диктаторські і
фашистські держави й така подібна військова математика
допомагала тимчасово втримати слабкий мир». Він висловив
думку щодо неможливості блискавичної війни Німеччини й Італії,
які не маючи значних ресурсів для довготривалої воєнної кампанії,
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зазнають поразки в ній. І в цьому переконалися під час іспанської
громадянської війни, яка виснажила фашистські держави і
змусила їх у 1938 р. грати ва-банк, брязкати зброєю, зіштовхувати
лобами союзників, а відтак  зміцнювати диктаторську владу [3].
Газети відзначали, що воєнний конфлікт, до якого могла
призвести чехословацька криза, розцінювався Німеччиною на
початку вересня не тільки як результат непоступливості
чехословацької влади, а й підтримки такої політики Великою
Британією та Францією. Тому після численних переговорів
британського
дипломата
лорда
У. Ренсімената
посла
Н. Гендерсоназ його німецьким колегою Й. Ріббентропом
у Берліні вся відповідальність за зволікання у переговорах
покладалася на представника Об’єднаного Королівства.
Неодноразово протягом осені українська періодика публікувала
замітки з посиланням на «Völkischer Beobachter», де німецька
громадськість дивувалася тому факту, що ніхто не згадував про
вимоги судетських німців: «…Світ висвітлює однобоко справи
і вороже ставиться до Німеччини і до німецького народу. Чому
Англія та Франція боронить не свої інтереси, а чехословацькі?
Судетонімецьке питання не можна полагодити фразами
і залишити напризволяще. Судетські німці мають право
вирішувати свою долю» [3].
Формування «особливого» ставлення до чеських німців
підтверджує вислів Гітлера у «Свободі» після його промови
у Нюрнберзі 12 вересня і вимагав справедливого розв’язання
питання, акцентуючи на тому, що 7 млн. чехів пригноблюють
і вважають зрадниками 3,5 млн. судецьких німців [4].
Загалом зрозуміло, в підкарпатській пресі перших декад
вересня змальовується дещо позитивний образ очільника
ІІІ Рейху. Якщо прослідкувати еволюцію журналістських
конотацій, що безумовно впливали на суспільну думку, бачимо,
згідно інформації,вперше згадки про канцлера з’являються ще
наприкінці 1937, коли він, за повідомленнями українського
щоденника Північної Америки «Свобода» від 13 травня 1938 р.,
запевняв міністра МЗС Великої Британії лорда Е. Галіфакса,
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що не претендуватиме на Австрію та Чехословаччину. Якщо
у серпні-вересні 1938 р. інформація про дії Гітлера носила
фактологічний, часто безоціночний характер, то вже в жовтнілистопаді, до Віденської конференції, преса симпатизувала
Німеччині, незважаючи на сумні перспективи міжнародних
відносин.
На початку серпня 1938 р. друкований орган СДП «Вперед»
зазначав, що очільник німецької націоналістичної партії в Судетах
(СНП) К. Генляйн як один з головних суб’єктів конфлікту на його
початку зазначав, що вимагає від чехословацької влади тільки
автономію і не закликає до збройних сутичок. Навіть більше,
у інтерв’ю «The Daily Telegraph» він зазначав з домаганнями прав
німецького народу «не другосортного у Чехословацькій
республіці» його партія не прагне приєднання до Німеччини.
Проте за інформацією преси можна було довідатися, що німці
перебільшували проблему утисків у Чехословаччині, оскільки
прем’єр-міністр М. Годжав рамках третього плану У. Ренсімена
пішов на значні поступки судецьким німцям. Передбачалося
створення п’яти німецьких кантонів без порушення державного
кордону, що можливо у подальшому призвело б до створення
союзної держави. Однак, усе ж, ситуація, спровокована
Німеччиною, складалася таким чином, за свідченнями українських
часописів, що як тільки починалися переговори двох конфліктних
сторін за автономію, то Німеччина на кордоні починала
мобілізаційні рухи і психологічно тиснула на суперника [1].
Прем’єр М. Годжа йшов на поступки не тільки судетським
німцям, а й усім національним меншинам, що населяли
Чехословаччину. Проте за повідомленнями «Deutsche Allgemeine
Zeitung» від 7 вересня 1938 р., після обговорення зі судетськими
німцями А. Гітлер відкинув третій варіант плану і повернувся до
попередньої Карловарської програми і Червневого маніфесту,
які знаходилися на межі, за яку не можна було переступати без
підривання державної суверенності. Таким чином, чехословацьке
керівництво пішло на безпрецедентні поступки СНП. Четвертий
план був оприлюднений 10 вересня, коли активісти
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судетонімецької партії Й. Кундт та М. Роше зустрілися з головою
уряду й висунули вимоги вільного поширення на території краю
праці Гітлера «Моя боротьба», розірвання відносин з Радянським
Союзом і збільшення кількості німецьких офіцерів у армії до 22 %.
Ситуація у Чехословаччині загострювалася у зв’язку з
провокаціями, учиненими німцями. На 13 вересня було
заплановане СНП повстання К. Генляйна у Судецькому регіоні.
У відповідь влада запровадила введення комендантської години у
11 німецьких округах, заборонила масові зібрання, закрила
друкований
партійний
орган
«DieZeit».
Телефонограма
поліцейському управлінню підкарпатських міст Ужгорода і Хуста
про арешт усіх депутатів від СНП, редакторів журналів,
примусову здачу всіх приватних радіостанцій свідчить про факти
терористичного характеру (ДАЗО).
«Свобода»
від
16
вересня
описує
заворушення
у Швадербаху, де було 23 вбитих, 75 поранених й порівнює події
з іспанським сценарієм. За свідченнями чеської поліції
заворушення у Моравській Остраві, Тропав, Карлсбаді, Хебі,
Ліберці були чітко спланованими, в результаті яких активістів
СНП Гельнера та Маєра притягнули до відповідальності й
відсторонили від політичної діяльності.
Підкарпатські часописи містять інформацію про стійкі
провокації на німецько-чехословацькому кордоні. Зацікавлені у
хаосі та безладі активісти СНП, озброєні ручними гранатами та
машиновими іверами німецького виробництва й підбурені
закликами К. Генляйна про «злуку з німецькою матірною
державою та боротьби всіма засобами проти «чужих
наїзників»,здійснювали силові напади у прикордонних землях на
жандармерію, пошту. Із преси довідуємося, що прикордонники та
співробітники митниці не використовували вогнепальну зброю,
а тільки сигнальні ракети для того, щоб кулі не потрапляли на
територію Німеччини й не ускладнювали і так напружені
відносини з сусідом. Підтримуючи протестувальників Гітлер
промовляв, що «…німці ані беззбройні, ані беззахисні і чехи
не будуть гонити їх як дикого звіра». Дана промова має
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однозначний контекст, бо у сутичках були як вбиті, так і поранені,
а чеські суди через т. зв. «бездіяльність» не реагували на події.
Весь світ спостерігав як чехи, німецькі комуністи та соціалісти
почали від’їжджати з Судетів [3].
Аналізуючи матеріали преси Підкарпатської Русі на тему
міжнародних відносин осені 1938 р., зокрема напередодні і під час
ІІ чехословацької кризи, ми виявили, що досліджувані друковані
видання мали широкий доступ до інформації щодо дипломатичних
переговорів, політичної гри світових держав, давали оцінку подіям
та аналізували їхній причинно-наслідковий зв’язок. Газети
фіксували стійкість агресивних намірів канцлера Німеччини
А. Гітлера, що «грався нервами Європи і світу». Мовою преси,
світ очікував війни, бо «… ніхто не говорив про унеможливлення
катастрофи, а всі намагалися відстрокувати її на майбутнє».
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ІСТОРІОГРАФІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН:
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
Історіографія як науковий напрям і спеціальна історична
дисципліна є достатньо специфічною і різноплановою галуззю як
в середовищі історичних наук, так і, відповідно, в середовищі ін.
наук. Головне її призначення – це відтворити і представити
реальний розвиток наукових знань та ідей, трансформацію
наукових уявлень у контексті розвитку суспільства та його
ідеологій. Фактично у сфері інтересів історіографів перебувають
досить широкі наукові інтереси, хоча традиційно і вважається,
що історіографія – це наука, яка вивчає передовсім розвиток
історичної науки. Проте, треба відзначити, що до предмета
історіографії може бути віднесено і сукупний науковий аналіз усіх
досліджень певної проблеми.
Тлумачення самого поняття «історіографія» в основному
вкладається у досить традиційну парадигму, приклад якої можна
навести в наступній формі: «…спеціальна галузь наукових знань,
що вивчає історію історичної науки» (Марко Варшавчик) [1].
Однак, виходячи з нього цілком можна перенести інформативну
сферу історіографії й на історію міжнародних відносин.
Тим більше, що історія міжнародних відносин, хоч і має
міжгалузевий характер, усе ж таки найбільше пов’язана саме з
історичною наукою в цілому [2].
На сьогодні ми можемо стверджувати, що в Україні існує
потужна
наукова
база
з
історіографії,
представлена
напрацюваннями (конкретними і теоретичними) відомих учених,
науковими центрами та школами по всій країні. Проте, головним
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чином, усі результати розвитку української історіографії стали
наслідком орієнтування передовсім на вирішення тих завдань,
які стояли виключно перед українською історичною наукою,
спрямованою
передовсім
на
внутрішню
аудиторію.
Це зумовлювалося, звичайно, тим, що ще в радянську епоху вся
історична література була орієнтована на обслуговування
партійної комуністичної ідеології. А з кінця 1980-х – початку
1990-х рр. постала нагальна потреба фактично формувати вже
нову українську історичну науку, орієнтовану й на українські
наукові традиції (дорадянські, радянські напівопозиційні та
дисидентські, діаспорні). Саме це завдання і реалізовувалося
впродовж 1990-х та першого десятиліття 2000-х рр. Тому
українськими професійними історіографами практично й
не зверталася увага на інші наукові галузі та напрями – у т. ч. й на
міжнародні відносини.
Власне, те ж саме стосується й української політичної науки,
у сфері досліджень якої перебувають міжнародні відносини.
Однак, в Україні політичної науки взагалі практично не існувало
до 1990-х рр., оскільки до цього моменту всі політичні процеси
в СРСР досліджувалися лише в рамках тодішніх суто ідеологічних
приписів.
Історіографія ж міжнародних відносин у глобальному вимірі
ще не була предметом спеціального наукового дослідження, хоча
й можна говорити про певні напрацювання у досить вузьких
рамках, коли предметом дослідження виступає короткий
хронологічний проміжок чи певна досить вузька тематика.
І це, відповідно, створює певну лакуну, яка не дозволяє
повноцінно розвиватися науковим дослідженням. Тут важливо
зазначити, що історіографічні розвідки в такому достатньо
вузькому ракурсі все ж таки можна побачити в більшій мірі
у європейському та американському науковому просторі та лише
в деякій мірі ще й в українському (не кажучи вже про ін. країни
пострадянського простору).
Слід відзначити, що дослідження міжнародних відносин
лежать у сфері кількох гуманітарних дисциплін, які між собою
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взаємодіють і взаємодоповнюються. До них відносяться
передовсім політичні, історичні, юридичні, економічні та
культурологічні науки. Відповідно, в цілому цей напрям сам по
собі має досить складну структуру. Тому й для історіографів
виникає цілий ряд проблем із можливістю формування єдиного
підходу до створення затребуваного наукового продукту.
Ускладняється науковий процес у цьому питанні ще й цілим
рядом теоретичних проблем, зокрема відсутністю стійкого
розуміння дефініції «міжнародні відносини», наявністю цілого
ряду наукових парадигм в теорії міжнародних відносин.
Структурно ж сукупність усіх досліджень стосовно
міжнародних відносин включає в себе цілий ряд наукових
напрямів, серед яких можна виділити як базові історію
міжнародних
відносин,
теорію
міжнародних
відносин,
геополітику, світову політику, зовнішню політику окремих країн.
І вже з цього випливає, що в цілому охопити всю проблематику
міжнародних відносин є досить складним. Проте, відзначимо той
факт, що кожен із цих напрямів базується передовсім на
історичній інформації.
На жаль, нині історіографічних досліджень стосовно
міжнародних відносин фактично
немає.
У літературі
зустрічаються лише окремі випадки спроб узагальнити
інформацію [3; 4]. Інколи зустрічаються і більш конкретні
напрацювання,
однак,
вони
містяться,
в
основному,
в дисертаційних дослідженнях. Тому перспективним на сьогодні
уявляється здійснення узагальнюючих досліджень передовсім з
історії міжнародних відносин і теорії міжнародних відносин.
Цьому сприяє ще й та обставина, що обидва ці напрями вже мають
величезну (без перебільшення) історіографічну джерельну базу.
У цілому, в системі історіографії вчені виділяють три
основні її рівні, в рамках яких вивчаються ті чи інші наукові
проблеми. Відповідно, на перспективу можна їх виділити
і стосовно до дослідження міжнародних відносин:
1. Загальна історіографія міжнародних відносин –
це історіографія загального характеру, що спрямована на
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дослідження розвитку науки в цілому (напр., українська
історіографія міжнародних відносин др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.).
2. Предметна історіографія міжнародних відносин –
це історіографія конкретних міжнародних процесів, діяльності
дипломатів і глав держав тощо (напр., історіографія Столітньої
війни).
3. Проблемна історіографія міжнародних відносин –
це історіографія певних проблем, що вивчалися дослідниками
(напр., історіографія проблеми виникнення міжнародних
відносин).
Таким чином, можна стверджувати, що історіографія
міжнародних відносин нині – це один із перспективних наукових
напрямів, за допомогою якого можна розширити інформаційне
поле для фахівців-міжнародників, визначити шляхи розвитку та
трансформацію наукових ідей стосовно міжнародних відносин.
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РОЛЬ ПУБЛІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ У ЗОВНІШНІЙ
ПОЛІТИЦІ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Створення
позитивного
іміджу
для
успішного
позиціонування на міжнародній арені є однією з найважливіших
складових зовнішньої політики будь-якої держави. Глобалізація
формує нові виклики для України в контексті її успішної
інтеграції у світовий політичний простір і формування
позитивного іміджу як демократичної країни. Позитивний образ
держави в масовій свідомості необхідний насамперед для
успішного просування та реалізації національних інтересів. Одним
із ключових напрямів такої політики є формування сприятливого
образу держави, її громадян, зовнішньої та внутрішньої політики,
культурних цінностей та способу життя громадян. Значення
публічної дипломатії як практичного інструменту реалізації
політики невпинно зростає в умовах глобалізації, а тому, на нашу
думку, потребує більш глибокого вивчення і узагальнення.
Підходи до визначення сутності «публічної дипломатії»
еволюціонують і цьому сприяє розвиток міжнародних відносин,
поява таких загальносвітових процесів як глобалізація
та інформатизація суспільства. Дипломатія в контексті розвитку
громадянського
суспільства
сприяє
зростанню
участі
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безпосередньо самого суспільства у формуванні та реалізації
зовнішньої політики держави, тому поруч з офіційною
дипломатією стрімко розвивається публічна дипломатія [2],
яка просуває національні інтереси і забезпечує національну
безпеку шляхом вивчення настроїв іноземної громадської думки,
інформування і його впливу на тих, хто цю думку формує.
Будь-який вид публічної дипломатії направлений на конкретну
аудиторію, а тому використовує відповідні мову і образи,
що дозволяє досягти поставлених політичних цілей.
Вважається, що вперше термін «публічна дипломатія»
використав у 1965 р. Е. Гулліон у зв’язку із заснуванням при
Школі права та дипломатії ім. Флетчера при Університеті Тафтс
Центру публічної дипломатії ім. Едварда Р. Мерроу (Edward
R. Murrow) [5]. Поняття громадської дипломатії тісно пов’язане
з розробленою американським політологом Дж. Найем-молодшим
концепцією «м’якої сили» (softpower) – здатності досягати
бажаного
на
основі
добровільної
участі
союзників,
а не за допомогою примусу. «М’яка сила» проявляється
у спонуканні осіб до прийняття певних установок, при цьому,
на відміну від «жорсткої сили», «м’яка» здатна досягнути тієї ж
мети за значно менші кошти. Джозеф Най вказує три джерела
«м’якої сили» держави: політичні дії, культура і цінності.
А громадська дипломатія – це засіб, за допомогою якого держава
може розповісти світу про себе [4].
Науковці виділяють наступні три виміри публічної
дипломатії [2]: публічна дипломатія як лобістська діяльність,
публічна дипломатія як міжнародні зв’язки з громадськістю,
публічна дипломатія як процес просування національного іміджу
або бренда. Для досягнення цих цілей публічна дипломатія має
охоплювати три виміри: 1) комунікація зі щоденних проблем,
тобто пояснення внутрішньо- та зовнішньополітичних дій і рішень
уряду; 2) стратегічна комунікація, яка за своєю сутністю нагадує
політичну компанію: поширення сукупності тематичних
повідомлень і планування серії символічних подій з їх подальшою
візуалізацією для посилення ефекту; 3) розвиток тривалих
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взаємовідносин на індивідуальному рівні з політиками,
журналістами, вченими, бізнесменами та ін. лідерами думки через
програми
обміну,
організацію
семінарів,
конференцій
та забезпечення доступу до іншомовних мас-медіа.
Публічна
дипломатія
може
бути
традиційною
(інформаційна пропаганда через радіо, телебачення, кіно;
навчання окремих соціально-професійних груп населення з метою
формування лояльної еліти, поширення політичної культури
за допомогою виставкової діяльності, кіно тощо) та цифровою
(розміщення радіо- та телепередач у мережі інтернет,
розповсюдження літератури у цифровому форматі, моніторинг
дискусій у блог-просторі зарубіжних країн; створення сторінок
державних установ, посольств, ін. організацій, а також
персоніфікованих сторінок членів уряду, постів у соціальних
мережах; розсилка інформації через мобільні телефони тощо).
Цифрова дипломатія має здебільшого прикладний характер
і особливо корисна в роботі із зарубіжною аудиторією, в питаннях
трансляції офіційної позиції та формування іміджу держави.
Цифрова дипломатія покликана оперативно надавати адекватну
інформацію, спростовувати некоректні відомості, підтверджувати
відомості з офіційних джерел [2], а також пояснити,
чому прийнято те чи ін. рішення, яких результатів воно досягне,
як вплине на зовнішньополітичний процес, тобто відкрити доступ
широкій громадськості до результатів діяльності традиційної
дипломатії.
Публічна дипломатія є відкритою, прозорою для широкого
кола громадськості, у той час як розголошення інформації про
«офіційну» дипломатичну діяльність є дуже обмеженим. Частина
дослідників розуміє публічну дипломатію як своєрідну програму
популяризації, яка має за мету зацікавити та спонукати людей
мислити певним чином, вигідним для країни, що веде публічну
дипломатію.
Ще один підхід до розуміння сутності публічної дипломатії
дозволяє розглядати її як засіб здійснення зовнішньої політики
держав шляхом знаходження оптимального варіанту впливу
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на громадську думку, яка сьогодні значно впливає на вироблення
та реалізацію зовнішньої політики держав. Сфера публічної
дипломатії охоплює внутрішню і зовнішню аудиторію,
вона реалізується як урядами, міжурядовими міжнародними
організаціями, так і неурядовими акторами. Ще публічна
дипломатія – це спілкування з широкою аудиторією. Сучасні
дипломати є активними учасниками публічної дипломатії. Вони
виступають перед громадянами інших держав, дають інтерв’ю
ЗМІ, організовують прес-конференції та міжнародні брифінги.
Таким чином, публічна дипломатія створює транснаціональне
комунікативне поле [2].
З часу здобуття Україною незалежності іноземні держави
активно намагаються вплинути на хід внутрішньополітичних
процесів у нашій державі, а також на її позицію у міжнародних
відносинах. Такий вплив охоплює й інформаційну діяльність,
включаючи пропагандистські методи, що часто не відповідає
національним інтересам України. Особливо помітно це нині,
коли Україна намагається забезпечити територіальний суверенітет
і прагне укріпитися на міжнародній арені як самостійний актор.
Тому необхідно переконати світову аудиторію підтримувати нашу
країну сьогодні, у тому числі й шляхом формування позитивного
іміджу України, її влади і населення та продемонструвати
готовність українського суспільства категорично відмовитися від
рудиментів тоталітарного радянського минулого. Одним із
способів досягнення такої мети є використання заходів публічної
дипломатії у зовнішньополітичній діяльності. Актуальним
у вирішенні окреслених завдань для України може бути світовий
досвід [1; 3]. Вітчизняні науковці, зокрема Н. Карпчук зазаначає,
що публічна дипломатія була зорієнтована на формування
й просування позитивного іміджу Польщі в країнах-членах ЄС
й подолання негативних стереотипів. З цією метою розробляли
спеціальні заходи й таргетовані меседжі на основі вивчення
громадської думки країн ЄС про Польщу. Уся зовнішньополітична
комунікація
підкріплювалася
комунікаційними
заходами
на національному рівні. Отже, досвід Польщі є показовим для
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України, яка проголосила курс на європейську інтеграцію,
одночасно маючи не надто привабливий образ для ЄС. Результати
опитувань
і
контент-аналізу
преси,
які
проводилися
в найвпливовіших державах ЄС, засвідчили, що Польща – країна
невідома й здебільшого має негативний імідж. Основні асоціації:
бідність, релігійність, концентраційні табори й Голокост Другої
світової війни, Солідарність та зміни 1989 р. Зважаючи на це,
вирішено було подавати якомога більше інформації про країну,
щоб сформувати раціональне підґрунтя для формування іміджу
і подальшого брендинга Польщі [3]. Україні варто розробити
власну концепцію спілкування із закордонними аудиторіями
в межах єдиної системи громадської дипломатії. Важливо
користуватися перевагами, які надають інтернет-технології, однак
слід враховувати, що недостатньо лише створити і підтримувати
аккаунти дипломатів і державних установ у соціальних мережах.
Потрібно слідкувати за тенденціями, якістю змістового
наповнення та працювати над розширенням аудиторій. Сучасний
стан вкотре надає Україні безпрецедентні можливості, оскільки
події в країні продовжують залишатися однією з топових тем
світових інформаційних ресурсів. Тому слід підкреслювати
в межах
різноманітних
заходів
демократичні
здобутки
українського народу, його вклад у боротьбу за загальнолюдські
цінності, водночас продовжуючи та розширюючи вже
започатковані проекти у цьому напрямку.
Цільовою аудиторією публічної дипломатії є як уряди
зарубіжних країн і еліта, так і широке коло громадськості,
представники ЗМІ, культури, мистецтва і академічне середовище.
Помилковим нині визнається ставлення до публічної дипломатії
як до засобу вирішення проблем, що вже з’явилися. Публічна
дипломатія є превентивним механізмом у зовнішній політиці
держави. У сучасному глобалізованому світі публічною
дипломатією займаються не тільки держава, а й всі ін. актори
суспільно-політичного життя: громадські організації, НКО,
індивіди і багато ін. Зовнішня політика – сфера дії держави, один з
найбільш важливих напрямів діяльності. Публічна дипломатія
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є важливим інструментом для зовнішньої політики держави
в умовах глобалізованого світу. Проте в Україні публічна
дипломатія як ефективний механізм впливу на міжнародні
відносини лише формується, а тому публічна дипломатія України
потребує ретельного вивчення та застосування новітніх концепцій.
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БОРОТЬБА З МІЖНАРОДНИМ ТЕРОРИЗМОМ
В СУЧАСНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ
Формування тероризму як вкрай небезпечного, максимально
складного соціально-політичного явища, зайняло в політичному
процесі, тривалий період історичного часу. Актуальність
проблеми
пізнання
політичного
тероризму
обумовлена
безперервним наростанням важких наслідків для суспільства
та політичної системи.
Глобальним об’єктом терористичних актів є особиста
та суспільна безпека, руйнування якої веде до залякування
окремих особистостей й цілих народів, обмеження демократичних
принципів у суспільстві.
Модель дискурсу цього питання визначає особливості
подання боротьби з міжнародним тероризмом. Під впливом
однакових
культурних
контекстів
уявлення
боротьби
з міжнародним тероризмом в політичному дискурсі держав має
схожі ідеї і позиції, тому сам суб’єкт дискурсу не робить
вирішального впливу на головні ідеї в антитерористичному
дискурсі [2, с. 358].
Під впливом різних моделей, механізмів і технологій
уявлення боротьби з міжнародним тероризмом може виявитися
різностороннім.
В
українському
політичному
процесі
розглядаються та застосовуються різні концепції, підходи
до боротьби з міжнародним тероризмом [3, с. 39].
Українські науковці в дослідженнях наголошують на тому,
що культурна різниця необов’язково викликає розбіжності або
погіршення відносин між державами [1, с. 63], й тому ми маємо
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можливість використовувати технології боротьби з міжнародним
тероризмом ін. країн.
Культурні та історичні особливості надають американцям
відчуття переваги і винятковості, у зв’язку з яким американські
політики підкреслюють американські цінності, послаблюють
ін. культури та маргіналізують стан і віддають перевагу
у співпраці країнам, які згодні з американськими цінностями
[1, с. 117].
У боротьбі з міжнародним тероризмом американські
політики і вчені формують свої погляди відповідно до сучасних
тенденцій боротьби з міжнародним тероризмом, надають
можливість іншим державам слідувати програмі вирішення
проблем
міжнародного
тероризму,
яка
ґрунтується
на американському підході. Тим часом, на практиці американські
цінності,
підходи,
бачення
інтерпретуються
по-різному
в залежності від зміни політичного процесу у світі.
Як у політичному, так і в політологічному дискурсі США
міжнародний тероризм розуміється як одна з проблем, що руйнує
світовий порядок. Боротьба з міжнародним тероризмом
є процесом, в якому Сполучені Штати Америки перебудовують
і рятують світ, але разом з тим зазначити, що й дає США привід
втручатися у внутрішні справи ін. країн [3, с. 41].
Нині політичний тероризм уже став найнебезпечнішою
формою руйнації, впливу, зміни світового стану.
Державна та міждержавна антитерористична політика,
неминуче розглядається крізь призму інтересів національних еліт
й поєднується з тенденцією формування монополярного світу,
гальмує просування до створення ефективної глобальної системи
протидії транснаціональному терору.
Практика переконує, що війна проти тероризму тими
методами, які використовувалися в конфліктах на Середньому
Сході, аж ніяк недостатня для прийнятного пом’якшення цієї
загрози, або її повне подолання.

89

УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2019
У формуванні стратегії боротьби з міжнародним
тероризмом, на наш погляд, необхідно враховувати такі принципи:
– системний характер антитерористичних заходів (повинен
базуватися на політичних, економічних, соціальних, правових
заходах, що включають, у разі необхідності, оперативно
розшукові, спеціальні та військові операції);
– гнучкість реагування на терористичні загрози (головне при
цьому – вибір найбільш ефективного набору заходів
та послідовності їх застосування, для цього доцільно залучення
аналітиків, експертів і фахівців різного профілю з державних
і громадських структур);
– адекватність прийнятих антитерористичних заходів,
що відповідають ступеню, характеру і масштабам терористичної
загрози (відповідність використовуваних заходів, вивірений
баланс заходів силового і «гуманітарного» характеру);
– посилення реагування при підвищенні суспільної
небезпеки до злочинних екстремістських проявів, розширення
соціальної бази;
– пріоритет заходів профілактики (пріоритет в боротьбі
з тероризмом повинен бути зорієнтований на швидке виявлення
та усунення загрози) [4, с. 37].
Однак характер глобалізації міжнародної еліти не дозволяє
з упевненістю стверджувати, що тенденція переростання
агресивного міжнародного антитерору в інтегруючу політику
загальнопланетарного
розвитку
є
головним
напрямом
міжнародних зусиль [1, с. 93]. Безсумнівним залишається одне:
щоб домогтися реальних результатів у боротьбі з міжнародним
тероризмом, ці зусилля повинні посилюватися в усіх країнах.
Слід відмітити, що входження України в складний,
суперечливий
соціально-політичний
процес,
пов’язаний
з кардинальною зміною векторів
політичного розвитку,
що склався з др. пол. XIX ст., безпосередньо ґрунтується на рівні,
динаміці, спрямованості розгортання політичного тероризму,
а також на різноманітних формах його реалізації [1, с. 69].
Політичне життя України увібрало в себе цілий спектр
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політичного терору. Аналіз прояву, в т. ч. ідеологічних його
підстав, дозволяє розкрити стійкий характер функціонування
політичного тероризму.
Відповідно політичні реалії, що склалися в Україні та світі,
загалом, визначили актуальність осмислення природи політичного
тероризму як специфічного, різноспрямованого політичного
явища. Особливість дослідження даної проблеми безпосередньо
пов’язана з необхідністю визначення ресурсного потенціалу
політичного
тероризму
[1, с. 38],
який
досліджується
та розглядається в якості організаційних, матеріальних і духовних
підстав для його розгортання і відтворення, надання активного
типу функціонування.
Як показує практика, спираючись на розгорнутий
внутрішній ресурсний потенціал, сучасний політичний тероризм
здатний надати суспільству якісно новий алгоритм розвитку –
запустити механізм вкрай небезпечного військово-політичного
явища, що визначається як терористична війна [1, с. 38].
Аналізуючи сформований суперечливий досвід вітчизняної і
світової політичної історії, теорії та практики, назріла необхідність
виробити розуміння тероризму як складного, системного
утворення з багатосторонніми формами його вираження.
Специфічна
особливість
політичного
тероризму
визначається здійсненням своєрідною революції в свідомості
і переворот у політичному мисленні суб’єктів політичної
діяльності [2, с. 360]. Реалізація подібних якісних змін
у свідомості тих, хто встав на шлях терору, реалізується через
ідеологію політичного тероризму. Включення її в реальний
політичний процес створює необхідні умови для відтворення
тероризму.
Таким чином, ідеологія політичного тероризму перетворена
терористичними силами в інструмент для формування у суб’єктів
терористичної діяльності політичної свідомості специфічної
спрямованості, завдяки якій у них формується стійка ідейна
мотивація, без якої політичний тероризм неможливий.
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Нині, коли людство вступило в третє тисячоліття, метастази
тероризму вразили практично всі країни світу. Складний період
у своїй політичній історії переживає і України. Тероризм як
феномен XX ст. набуває глобального характеру, що може
привести до втрати стійкого розвитку не тільки окремих країн,
а й цілих регіонів.
Тому вивчення глибинних процесів, що призводять до
виникнення політичного тероризму, виступає в якості одного
з найважливіших умов формування науково-обґрунтованих
підходів у визначенні перспектив боротьби з цим антисоціальним
явищем.
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ТОМОСІ СВІТ: ПРОЦЕС ВИЗНАННЯ
ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ
У світовому православ’ї відтепер існує 15 автокефальних
помісних православних церков, включно з Православною
Церквою України (ПЦУ). 5 січня 2019 р. Вселенським патріархом
Варфоломієм І (й усіма членами Синоду) було підписано
довгоочікуваний томос про автокефалію ПЦУ. Прагнення
українців до створення єдиної автокефальної церкви отримало
підтримку у світі. Так, США привітали український народ
зі створенням ПЦУ й обранням митрополита Епіфанія її
предстоятелем. Держсекретар США М. Помпео назвав цю подію
«історичним досягненням в умовах, коли Україна будує своє
власне майбутнє» [3]. На зустрічі з Блаженнішим митрополитом
Київським і всієї України Епіфанієм посол Німеччини в Україні
Е. Райхель привітав його з отриманням автокефалії;міністр
закордонних справ Канади Х. Фріланд приєдналася до привітань
та ін. Водночас, не всі підтримують ПЦУ, категорично проти
виступає Російська православна церква (РПЦ).
Відзначимо, що організаційний етап утворення об’єднаної та
незалежної Української церкви завершений і починається
наступний – процес її визнання ін. православними
автокефальними церквами. Архієпископом Константинополя
і Нового Риму Варфоломієм (перед врученням ПЦУ томосу) були
надіслані листи очільникам автокефальних церков, де висловленні
сподівання, що помісну церкву України визнають. Епіфаній теж
зазначив:«…вірю, у скорому часі ми отримаємо визнання
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і від наших сестер-церков». Проте визнання автокефалії
української церкви православним світом може бути нелегким
процесом й тривати роки. Особливо враховуючи, що РПЦ не
визнає незалежності українського православ’я та докладає
зусилля, щоб автокефалія не була визнана іншими; і деякі церкви
її підтримують(зокрема, Антіохійська і Сербська). Так, Патріарх
Московський
Кирило
закликав
предстоятелів
церков
«…не визнавати новостворену псевдоцерковну структуру
і не вступати з нею у спілкування» [6].
Після отримання мирних представницьких грамот від
Епіфанія та копії томосу, синоди церков мають декілька варіантів:
визнати нову церкву або відмовитися налагоджувати контакти,
або відстрочити рішення. Фахівці вважають, що декілька церков
достатньо швидко визнають українську автокефалію,а саме:
Елладська, Кіпрська (належать до церков грецької традиції)
та Румунська церкви. Епіфаній висловив думку: «Звичайно,
у першу чергу визнають церкви грецької традиції…» [2].
Натомість Антіохійська, Сербська і Польська церкви вважаються
найбільш складними для діалогу з ПЦУ й такими, що підтримують
Російську церкву.
Елладська православна церква (очолює Блаженніший
архієпископ Афінський і всієї Еллади Ієронім II) вже розпочала
розглядати питання щодо визнання помісної церкви України.
8 січня 2019 р. Священним Синодом ухвалено рішення передати
до Архієрейського собору на подальше обговорення українське
питання. ЕПЦ вступила в євхаристійне спілкування із Церквою
України, згадавши її та Митрополита Епіфанія 15 січня у диптиху
під час літургії у Благовіщенському соборі, м. Афіни. На думку
експертів і Кіпрська православна церква (КПЦ), яку очолює
архієпископ Хрисостомос ІІ підтримує Константинопольську
Церкву відносно України. У ЗМІ та на сайті МЗС України
знаходимо інформацію, що 26 вересня 2018 р. (і пізніше 9 січня
2019 р.) на зустрічі з послом України у Республіці Кіпр
Б. Гуменюком Хрисостомос II підтримав автокефалію ПЦУ [4].
Частина ЗМІ звинуватили МЗС у неправдивості інформації,
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писали, що Кіпрська церква спростувала повідомлення
українського посла, аархієпископ Кіпру назвав заяви
про підтримку ПЦУ неправдивими [9]. Проте, подальші події
і заяви КПЦ свідчать про плани визнати та увійти в євхаристійне
спілкування з ПЦУ. Так, Хризостомос офіційно заявив:«Прийде
час, коли Епіфаній відвідає Кіпр і буде співслужити» [10].
Щодо Румунської православної церкви (очолює Патріарх
Румунський Данііл), то ще у листопаді 2018 р. Варфоломій
виступив у Синоді РПЦ, де підкреслив, що Мати-Церква вирішила
надати автокефалію церкві в Україні. І закликав сприяти
становленню ПЦУ, наголосивши:«…впевнений, що Румунська
церква буде брати участь у збереженні єдності і праведності
церкви» [1]. Владика Євстратій Зоря прокоментував, що візит
Варфоломія до Румунії є підтвердженням підтримки РЦ позиції
Константинополя щодо томосу для України. У румунських ЗМІ
поширювалася/поширюється інформація про можливі утиски
румунської православної громади України новоствореною
автокефальною церквою. Подібну інформацію було спростовано
посольством України в Румунії, і наголошено, що Україна
поважатиме
релігійний
вибір
кожного
громадянина,
а розповсюджують фейки про утиски завуальовані проросійські
кола [7].
Авторитетний сайт Orthodoxia, що висвітлює релігійну тему
вважає Польську православну церкву (ППЦ) і Православну церкву
Чеських земель і Словаччини одними з «найбільш
русофільських». 6 січня 2019 р. в авторитетному виданні
«Polityka» вийшло інтерв’ю з чинним предстоятелем ППЦ
митрополитом Варшавським і всієї Польщі Савою [8]. Під час
бесіди митрополит Сава зазначив, що українська влада повинна
спершу об’єднати країну, закінчити війну, і потім вже займатися
справами церкви… Проте коли було поставлено запитання:
«Чи митрополит є противником автокефалії для ПЦУ?», він чітко
сказав «Ні, ні в якому разі... кожна нація має право на власну
помісну церкву…, але на умовах, прийнятих у нашому
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церковному праві». Він підкреслив, що ППЦ не визнаватиме
новостворену українську церкву...
Неоднозначною є і позиція Болгарської Православної
церкви(очолює Святіший Патріарх Болгарський Неофіт), експерти
вважають, що вона орієнтується на РПЦ, а остання має значний
вплив на неї і здійснює тиск. Так,у болгарських ЗМІ з’явилася
інформація, що БПЦ приховує мільйони доларів на таємних
рахунках у російських банках. Водночас, деякі фахівці
припускають перебільшенням думки про те, що Болгарська церква
є настільки близькою до РПЦ. Згадаємо, що 4 жовтня 2018 р.
Синод БПЦ не підтримав пропозицію Російської церкви провести
Всеправославний собор, на якому б обговорили питання
української автокефалії та надання томосу. 25 січня 2019 р. Синод
БПЦ продемонстрував, що немає одноголосності й єдиної думки
щодо автокефалії церкви. Сім митрополитів подали прохання
патріарху Неофіту і Синоду підтримати РПЦ. Проте Патріарх
Неофіт акцентував, що Україна – незалежна країна і повинна мати
автокефалію. Промосковська позиція не набрала більшості:
7 голосів проти 8, включно з Неофітом. Для прийняття
остаточного рішення ухвалено передати це питання на вивчення
до канонічної комісії при Синоді, яку очолив митрополит
Старозагорський Кипріан.
Прибічником Російської Церкви нерідко називають
Православну церкву Чеських земель і Словаччини(ПЦЧЗС).
Її очільник Митрополит Ростислав неодноразово висловлював
підтримку Онуфрію й виступав проти «грубого втручання влади
у внутрішнє життя церкви в Україні». 29 січня відбувся Синод
ПЦЧЗС, де у порядку денному питанням № 3 знаходимо «останні
події церковного життя в Україні». Митрополит Ростислав,
який приїхав до Москви на 10-ліття інтронізації патріарха Кирила
прокоментував ситуацію: «Члени Синоду поклали на мої плечі
обов’язок звернутися до помісних церков з проханням провести
Всеправославну нараду з українського питання… допоки не буде
прийнято соборне рішення, наша позиція залишається незмінною»
[5]. Проросійські ЗМІ подали інформацію як однозначну
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підтримку ПЦЧЗС і Ростислава позиції РПЦ та Московського
патріархату в українському питанні.
Отже, проросійські ЗМІ спотворюють інформацію,
наголошуючи,
що
всі
православні
церкви
(окрім
Константинопольської) вже не визнали і не визнають української
автокефалії, а підтримують РПЦ й Московський патріархат.
Найбільш радикально налаштовані Антіохійська, Сербська церкви.
Жодна з помісних православних церков країн ЄС на сьогодні
офіційно не прийняла рішення про невизнання ПЦУ. Польська
та Православна церква ЧЗС висловили стурбованість поспішністю
процесу; наголошують, що держава не повинна втручатися
у справи церкви; а церковні питання (і українську автокефалію)
необхідно
вирішувати
консенсусом
за
допомогою
Всеправославної наради тощо. В Елладській, Кіпрській церквах
уже почався процес розгляду питання визнання ПЦУ. Польська
Церква скоріш за все поки не визнаватиме ПЦУ, хоча всередині
Польської, Болгарської церков неоднозначні погляди щодо
створення помісної церкви в Україні. Важливим завданням для
української державної та церковної дипломатії є донести як до
міжнародної, так і до української спільноти значення томосу.
Незважаючи на ці труднощі, процес визнання Української церкви
незворотній і це є питання часу.
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ПРИМИРЕННЯ ЯК ПРОЦЕС
ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН ПІСЛЯ
НАСИЛЬНИЦЬКОГО КОНФЛІКТУ
Сьогодні актуальним є дослідження особливостей взаємодії
між учасниками насильницького конфлікту впродовж і після його
завершення, виявлення ключових елементів цієї взаємодії,
характеристика примирення як процесу трансформації суспільних
відносин між конфліктуючими сторонами, а також перспектив
процесу примирення задля розбудови тривалого позитивного миру
у майбутньому. Концепт позитивного миру – створення таких
механізмів і структур, за яких конфлікти або взагалі не виникають,
або врегульовуються на ранній стадії,– протиставляється
негативному миру як лише припиненню насильства.
Примирення одночасно є і метою – чого слід досягти, –
і процесом – засобом досягнення цієї мети. Мета примирення –
це стійкий, тривалий, позитивний мир між конфліктантами
у майбутньому, фактично ідеальний стан, якого сподіваються
досягти не у найближчій перспективі. Натомість процес –
це непевний і сповнений перешкод реальний стан розбудови основ
примирення і поступової виробки практичного й ефективного
99

УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2019
шляху до кінцевої мети. Примирення – це процес, який включає
пошуки правди й справедливості, прощення, відновлення довіри
тощо. У найпростішій формі він окреслює шлях до життя поряд
із колишніми ворогами, не обов’язково люблячи чи прощаючи їх,
чи забуваючи минуле, але співіснувати з ними, розвинути певний
ступінь співпраці, необхідний для існування в одному суспільстві.
Відправною точкою процесу примирення є розуміння
принаймні однією зі сторін конфлікту неминучості його
завершення і необхідності належним чином підготуватися
до взаємодії із іншою стороною після його завершення.
Примирення може відбуватися на різних рівнях, залежно від
характеристик того чи іншого конфлікту – між державами,
суспільними чи етнічними групами, політичною елітою
і громадянським суспільством тощо. До того ж потуги різних
сегментів суспільства у процесі примирення можуть різнитися:
під час умовного міждержавного конфлікту фінансово-промислові
групи з обох сторін можуть активізувати зусилля із примирення
задля інтересів бізнесу, в той час як державний апарат жодної
з сторін ще не створив комплексної стратегії постконфліктної
відбудови і примирення. Або ж військові змушені завершувати
конфлікт під тиском громадянського суспільства, яке, на відміну
від них, уже готове примиритися із колишніми ворогами. Причому
непоодинокими у світовій політиці сучасності є випадки,
коли на суспільно-побутовому рівні примирення відбувається
всупереч існуванню конфлікту на офіційному, державнополітичному рівнях.
Відновлення довіри та порозуміння між колишніми
ворогами є складним завданням. Однак, якщо сторони
насильницького конфлікту спроможні побудувати нові стосунки,
які спиратимуться на повазі до потреб, страхів і прагнень одне
одного, на розуміння форм, моделей та правил майбутньої
співпраці – це стане найкращим запобіжником від повернення
до насильства,
жорстокостей
минулого
та
розбрату.
Отже, примирення – це процес, завдяки якому суспільство
переходить від розділеного минулого до спільного майбутнього.
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Ідеальної моделі чи досконалого методу примирення після
насильницького конфлікту не існує, тому у кожному конкретному
випадку особливості примирення різняться в залежності від
здатності сторін конструктивно, творчо та ефективно
реалізовувати заходи примирення, а також від зовнішніх обставин,
міжнародної кон’юктури, наявності медіаторів та їхньої позиції
у конфлікті. Ефективне примирення передбачає відхід від
вирішення
конфлікту
за
схемою
«перемога–поразка»
(хтось виграв, а хтось програв) до формули вирішення за схемою
«всі у виграші».
Елементи ексклюзивного суспільно-побутового примирення
на різних рівнях зазвичай присутні вже на завершальних стадіях
насильницьких конфліктів. Це проявляється у вигляді ініціатив
сторін конфлікту чи третьої сторони-медіатора, або ж відносно
спонтанно – як екзистенційна реакція учасників конфлікту
на насильство, або ж у ситуації, коли більшість суспільства
виступає проти конфлікту, або перебуває у опозиції до влади,
яка є джерелом внутрішнього або ініціатором зовнішнього
конфлікту. Тому необхідність звернутися до питання примирення
як
процесу
трансформації
суспільних
відносин
між
конфліктуючими сторонами може детермінувати потуги як
по врегулюванню конфлікту, так і по переформатуванню зазвичай
збанкрутілої системи реалізації влади.
Політичне примирення як довготривалий суспільноінклюзивний процес, який може тривати десятиліттями упродовж
багатьох поколінь, починається з невдоволеного співіснування
сторін конфлікту, і за допомогою поступового виховання поваги
як до нових інституцій, так і до колишніх ворогів, покликане
розвинути звичку спільної участі у суспільних інституціях
і політичних процесах.
У постконфліктний період відбувається процес поступової
перепобудови суспільних відносин між громадами, розділеними
постійним і поширеним насильством, паралельно із обговоренням
перспектив, реалій і компромісів нової, спільної соціальнополітичної реальності. На завершальному етапі конфлікту після
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роззброєння воюючих сторін та реінтеграції колишніх комбатантів
у цивільне життя, відновлення інфраструктури, повернення
біженців і переміщених осіб сторони мають розбудувати таку
систему відносин, яка б убезпечувала б їх від рецидиву конфлікту
у майбутньому.
Процес примирення у конкретній постконфліктній ситуації
має
бути
розроблений таким
чином,
аби уникнути
несправедливості і відповідати вимогам мирних угод. До того ж
у його розробці мають взяти участь усі сторони – це допоможе
розвинути робочі стосунки в нових умовах постконфліктного
періоду, розробити спільне бачення майбутнього і підтримати
молоді демократичні структури. Обов’язковими елементами
взаємодії між сторонами впродовж і після насильницького
конфлікту
є
суспільно-психологічні
засоби
сприйняття
і трактування минулого та майбутнього, розбудова позитивних
відносин і переосмислення в них культурно-ціннісної парадигми,
а також трансформація соціально-економічної реальності.
Чотири складові примирення – мир, справедливість, правда
і прощення – мають бути взаємопов’язані у процесі примирення,
а його перспективи впродовж і після завершення насильницького
конфлікту визначаються практичним проявом співробітництва
та створенням надійних запобіжників проти рецидиву конфлікту
у майбутньому задля розбудови стійкого і тривалого позитивного
миру між сторонами.
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USE OF THE UNITED NATIONS’ INFORMATION
TECHNOLOGIES FOR HIGHER EDUCATION IMPROVING
The purpose of this article is to explore the main aspects of using
the latest information technology used by the United Nations to support
information activities in higher education, which allows you to search,
evaluate, use and create information for professional and educational
purposes.
The importance of this for the UN is that information literacy is
one of the main priorities of the UNESCO program “Information for
All”. Today, two of its types are distinguished – computer literacy
(skills of using ICT) and media literacy (understanding of different
types of communication channels and formats of information
transmission). The development of an information society can be seen
as a parallel process, interconnected with the construction of
a knowledge society, where the main mechanisms are science and
education.
New technologies are one of the key factors in expanding
coverage and in timely transfer of relevant and reliable information
to target audiences, including those working in the field of higher
education: students, lecturers, and academics. An important aspect
of improving the effectiveness of this activity is the content and quality
of the information transmitted, but equally important is the awareness
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of potential users with the forms of its presentation, the development
of skills and opportunities in the field of information literacy. All this
will also contribute to the inclusion of new sections in the curricula
of Ukrainian educational institutions.
The UN Communication Unit (UNCU), the global
communications platform for the United Nations system, is the main
unifying basis for addressing UN communications challenges.
The team helps to plan, coordinate and conduct joint activities
on issues of public information and communication, including
educational activities, at the national level. This platform includes
information units of UN system organizations, including
the Secretariat, specialized agencies, programs and funds.
The main objective of the UNCU at the country level is
to strengthen the cooperation of UN agencies in the communications
field, as well as coverage of the United Nations activities in the media.
This is achieved through coordinating on communication and finding
new ways to demonstrate the effectiveness of the UN and the formation
of a holistic view of the UN.
According to the results of UNCU work in recent years, it was
decided, in particular: to expand the framework of the campaign “Sign
a treaty” as a comprehensive informational and educational campaign
of the UN system; Encourage local United Nations development teams
to develop UN web sites in countries or other online or print media;
Contact the UN Information Centers (UNIC) network to improve
the planning and development of joint communications strategies for
UN priorities; Support efforts of staff to work with new media,
including social networks such as Facebook, Twitter and blogs
to promote the Organization's goals.
At the local level, one of the priority activities is to establish
partnerships with UN organizations through UNCU. At the country
level, more than 100 communication groups have been established
[1, p. 6], which plays a leading role in many cases by UNIC. Local
group efforts include joint web site maintenance, publication
of newsletters and other informational materials, presentation of key
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UN reports, educational events, joint international days and large
communication campaigns.
The important structural elements of the use of the Organization
of the latest information technologies are the UN website, the UN
News Center, UN Radio, UNIFID, the UN Publications Section,
the iSeek System, and others. The UN web site is one of the main
sources of information on UN activities. The UN News Center offers
the latest news about the UN and the Secretary-General. Messages
from places, news and thematic programs on peacekeeping operations
and humanitarian activities of the United Nations form the basis of
the UN Radio programs. UNIFID is an UN information section,
established by the DPI and UNICEF to create and promote
the organization's videos. He helps news service providers to cover
important global issues by providing timely video material that is the
source of all UN agencies. UN publications offer numerous
publications by both the UN itself and its main institutions. UN Works
is a groundbreaking platform whose main objective is to present the
multifaceted activities of the Organization through the prism of human
destinies, to give an opportunity to look at global problems from the
point of view of everyday life.
Established in 2008 UNifeed has found a wide range of users,
including corporations such as CNN, Canadian Broadcasting
Corporation and CBS News. An analysis of the site's presence indicates
the growing number of media outlets that use the material of this
service. A similar trend can be noted for the UN web site on the
YouTube video sharing site. UNifeed disseminates information
materials from Headquarters and more than 40 UN agencies, funds and
programs, peacekeeping missions and other organizations through
Associated Press. The UNifeed website is an important platform for
linguistic companies in developing countries and for small local
linguistic agencies that do not have access to Satellite Associated Press.
UNifeed also provides materials to non-governmental organizations,
government agencies and educational institutions.
In the UN system, the main center of information services and
knowledge sharing services is the Library. Dag Hammarskjöld.
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The Library and its affiliates' implementation of the curriculum and
individualized training programs allows the United Nations to provide
the information needs of Secretariat staff, their missions, academics
and university lecturers and research institutions. Users learn how
to work more effectively with information and gain access to it;
improve their skills of using a wide range of technological and
information tools that are at their disposal. At the same time, attention
is paid to conducting one-on-one training in small groups.
Library of them Dag Hammarskjöld also contributes to ensuring
access to quality information resources using electronic means,
coordinating the work of the Consortium for the purchase of electronic
information for the United Nations system. Users of these resources
have access to United Nations Headquarters and UN offices throughout
the world. The library of them Dag Hammarskjöld completed the
digitization of the basic documents of the Security Council for the
period 1946 to 1992 in English, Spanish and French, which made it
possible to extend the coverage of the United Nations Official
Documentation System [2, p. 14]. Continued collaboration with the UN
Office Library in Geneva, converting documents of the Security
Council documents in Arabic, Chinese and Russian into electronic
form. Conversion into electronic form of the basic documents of the
General Assembly in English, Spanish and French has began.
This information, undoubtedly, should be useful for Ukrainian students
and graduate students.
Among the popular services provided by Information Centers for
access to the full collection of publications, reports and official
UN documents, reference libraries of this system should be named.
Most people turning to UN information centers come to use library
services. Each year, UNIC libraries visit an average of more than
200,000 people [3].
By using modern communication technologies such as CDROMs, DVDs, the Internet, etc., Informational Centers can also receive
electronic documentation from UN Headquarters. Materials available
for online viewing: UNBISNET and other Dag Hammarskjöld Library
databases; United Nations Official Documentation System; Catalog of
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UN publications; United Nations Documentation Reference Book.
UNICs also have collections of UN films and video materials provided
by subscriptions to local broadcasting bodies, non-governmental
organizations and educational institutions.
The UN pays more and more attention to educational work,
geared directly to students and students. The United Nations Global
Model Conference is an annual event, held alternately in the largest
cities of the United Nations service worldwide. The work of the
conference is similar to the plenary meetings of the General Assembly
and its main committees. In addition, there is a series of direct web
discussions involving UN experts and representatives of the diplomatic
corps [4, p. 11]. The United Nations information centers provide basic
information materials and expert assistance in organizing events that
model the activities of the United Nations in secondary schools and
higher education institutions around the world. Each year, 400 events
in different countries of the world, “simulating” the work of the UN,
involve more than 200,000 students of secondary schools and
university students.
An UN initiative entitled ЄC contribution of the scientific
community” is important for the development of cooperation with
higher education institutions. As part of this new collaboration program
with universities, training and research centers, efforts have been
initiated to promote more direct record of accomplishment of their
ideas in policies, programs and activities of the United Nations.
This initiative was approved by more than 30 international networks of
educational institutions. Links to the “National Contribution” initiative
have been established by more than 100 individual institutions.
The diversity of geographic regions and a wide range of thematic
areas – from art to medicine, technology and social sciences – reflects
the full diversity of the UN's mandate and possible areas of
cooperation.
To strengthen communication with educational institutions,
the UN Information Centers bring young people to the full range
of their programs. Educational-oriented services contribute to a better
understanding of the role and activities of the Organization in priority
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areas. Many Centers provide regular briefings for students and students
in their premises, as well as in schools and local libraries. The United
Nations Information Centers also work with the school administration
to develop United Nations-oriented curriculums. In conjunction with
the UNIC, the teacher plans and manages activities that can take the
form of workshops, round tables, video footage, exhibitions or contests
(essays, paintings and drawings, photographs, etc.). The Information
Center sends and provides educational material and background
information on the proposed issues. In addition, students can use
collections of materials and audiovisual services of the library of the
information center.
Consequently, the UN pays great attention to the use of new
information technologies for the development of the field of higher
education in virtually all directions. A well-balanced policy on
information technology will also provide for more effective
dissemination of more information within the framework of
educational activities. The key UN agencies that will be able to make
wider use of advances in information and communication technologies
will make it even easier to address the wider problem of bridging the
“digital divide” existing between developed and developing countries.
There is no doubt that for Ukraine at this stage of the wide introduction
of information technologies in the system of education and science,
the use of UN capabilities will have positive effects.
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КУЛІНАРНА ДИПЛОМАТІЯ
ЯК МЕХАНІЗМ СВІТОВОЇ ПОЛІТИКИ
У міжнародній практиці великого значення набирає новий
напрям кулінарної дипломатії або «gastro diplomacy», де беруть
участь посли, консули, дипломати, громадські організації,
бізнесові кола, освітяни, науковці, діячі культури, представники
преси, які створюють міжкультурні дипломатичні відносин,
завдяки ресурсам різним традиційних страв і національних
кухонь. Усі вище перераховані представники збираються
за столом, задля впливу на думки чи зміни ходу справи під час
переговорів, для представлення іміджу держави.
Україна використовує кулінарну практику для посилення
українських позицій на світових ринках. Розгляд питання
про кухню різних народів зростає і стає цікавим для досліджень
у полі національно-державних, геополітичних і торговельноекономічних інтересів. Актуальність пов’язана з її новизною,
тому що кулінарна дипломатія є новим напрямом наукових
досліджень в Україні.
Питання кулінарної дипломатії вивчають такі українські
науковці: В. Бурлачук, І. Набруско, Ю. Винничук, Н. Толстих.
Національна кухня кожної країни є основною частиною
її культурного своєрідного відтворення масової свідомості,
історичного досвіду, економічного становища країни. У будь-якій
країні існують потужні кулінарні символи, які виділяють країну
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поміж іншими. В українській культурі кулінарним шедевром
вважається перша страва – борщ, сало, а потім відомі всім
вареники. В Україні поважних гостей завжди зустрічають з хлібом
і сіллю, дипломатів прийнято зустрічати з короваєм і сіллю
і також усе це подається на вишитому рушнику. Це важливий
культурний елемент, який охарактеризовує національну
приналежність.
Кулінарний феномен у дипломатичній практиці підлягає
вивченню, фіксації спостережливих даних, розглядаються всі
аспекти культурного та суспільного життя, що вдало пояснює
П. Блау. М. Вебер у своїй праці застосовує методологію
«ідеальних типів», класифікує їх на: 1) універсальні –
гастрокулінарна дипломатія, запозичені з інших культур,
наприклад, японська, китайська кухня і т. д.; 2) періодичні –
зі вживанням страв тієї чи іншої країни під час трапези,
дипломатичні прийоми, як вказує Є. Головаха, що всі ці типи,
форми завжди значимі для обідньої частини дипломатичних
заходів, для кулінарної дипломатії. Відомий соціолог П. Штомпка
зауважив, що соціологи повинні ці процеси вміти пояснювати,
чому так відбувається в суспільному житті, а не по іншому,
чому саме гастрокулінарна дипломатія вирішує важливі питання,
чому просто послам, дипломатам та ін. представникам домовитися
саме за обіднім столом, чим це визначається [2, с. 76]. Польський
соціолог П. Штомпка відзначає, що соціології повинен створити
стиль свого бачення до вивчення таких соціальних феноменів,
таких як: визнання, сприйняття, пошук [2, с. 76].
Кожну країну можна охарактеризувати за приналежністю
вирощування та використання різних продуктів харчування,
наприклад говорять «рисова цивілізація», ми ідентифікуємо це до
Китаю, Японії, «картопляна країна» – відноситься до Білорусії,
країна багата на виноградники – Грузія, Молдова, Україна, Італія,
Чилі і т. ін. Прислів’я теж тісно пов’язані з кулінарними назвами,
зокрема «Яблуко від яблуні далеко не падає» – це означає
схожість рідних людей, «з ним каші не звариш» – людина
не відповідає своєму статусу чи не може виконувати важливі
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доручення. А. Муратов зазначив, що «страви, процес їжі
супроводжує людей усе їх життя».
Нижче охарактеризуємо механізми кулінарної дипломатії
у світовій політиці. Американський науковець С. Чаппл-Сокол,
дав визначення поняттю «кулінарна дипломатія» у сфері
міжнародних відносин – це «...можливості використання
національних продуктів харчування як інструмент для створення
міжкультурної взаємодії до співпраці » [6, с.161–183].
У своїй теорії С. Чаппл-Сокол виділив типи кулінарної
дипломатії: 1) приватну, яка використовується з обмеженим колом
дипломатичних осіб; 2) громадська, яка використовується
публічно.
Колишній дипломат в Ізраїлі Пауль Роковер наголосив на
тому, що гастрокулінарну дипломатію слід чітко розділяти,
остання повинна поєднювати культурні та кулінарні форми
дипломатії, вони допомагають впізнавати національні шедеври
кулінарії по всьому світі [8, с. 1], а його власна думка про
кулінарну дипломатію заключається в тому, що вона
використовується як інструмент дипломатичного кола [8, с. 2].
Володимира Мономах
повчав своїх дітей, щоб вони
дорожили гостем: «Чтите гостя откуда бы он к вам не пришел,
если не подарком, то пищей и питием» [7].
Проаналізуємо хронологію розвитку кулінарної дипломатії
за останні роки, де ми можемо побачити, що багато відомих
світових політиків, дипломатів відносилися до їжі, як до важливої
форми дипломатії, так вважала і Хілері Клінтон, держсекретар
США, був призначений Хосе Андрес у 2011 р. американським
амбасадором із питань організації кулінарної дипломатії.
У 2012 р. державний департамент Америки приступив
до створення корпусу шеф-кухарів для виконання кулінарних
функцій при дипломатичних представництвах країни та за
її межами [1, с. 57–58].
Надзвичайний і повноважний посол, постійний представник
України при ЮНЕСКО, перший посол України у Швейцарії,
постійний представник України при Європейському відділені
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ООН та інших міжнародних організаціях, перший проректор
Дипломатичної академії України при МЗС України, заслужений
працівник освіти України Олександр Сліпченко, кандидат
історичних наук, доцент кафедри дипломатичної та консульської
служби у книзі «Дипломатична кухня» писав: « основою
дипломатії одвіку було особисте спілкування. А що може краще
служити цій меті, ніж спільна їжа» [3].
Проаналізувавши розвиток кулінарної дипломатії, можемо
сказати, що будь-які важливі питання обговорюється
та вирішуються завдяки кулінарній дипломатії. Публічна
дипломатія на сьогоднішній день є новітнім джерелом,
інструментом передачі культурного досвіду.
Існують також і проблемні сторони кулінарної дипломатії,
які призводять до конфліктних ситуацій у дипломатичній,
політичній діяльності, практика показує, що лідери деяких країн
відмовлялися від застільного запрошення через різні типи
стосунків між ними. Згадаймо, як ЗМІ кепкували, над
дипломатичними вечерями, які відбулися в 2014 р., коли Франція
святкувала річницю висадки союзницьких військ в Нормандії,
вечеря була між президентом Франції Ф. Олландою, главою
зовнішньополітичного
відомства
Франції
Л. Фабіусом,
президентом Б. Обамою та держсекретарем Д. Керрі та іншу
вечерю між президентом Франції Ф. Олландою і президентом РФ
В. Путіним у ресторані на Єлисейських полях. Президенту
Франції довелося пообідати двічі, це все сталося через ситуацію,
яка відбувається в Україні [3; 4].
У 2015 р. відбулася вечеря, яку організувало Посольство
Туреччини в Україні в рамках проекту міжнародного значення
«Кулінарна чи публічна дипломатія». В основу проекту було
покладено зміцнення економічного, культурного, суспільного
взаємозв’язку між Україною та Туреччиною, що більш
продуктивно відбулося з допомогою використання кулінарних
традицій як важелю міжкулінарної комунікації. На цей захід було
запрошено понад 50 учасників з різних галузей суспільства,
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зокрема дипломати, державні діячі, бізнесмени, культурні
та громадські діячі, представники преси [5, с. 169–170].
Отже, публічна дипломатія є важливим інструментом
і рушійним
джерелом
зовнішньої
політики,
підходами
до взаємоспівпраці між державами.
Кулінарія в дипломатії спрямована на використання
продуктів, які відповідають національної кухні на офіційних
дипломатичних процедурах. Під час глобалізаційного розвитку
кулінарна дипломатія
відтворює
комунікацію, збільшує
багатосторонні
зв’язки
між
державами,
приваблюючи
дипломатичних представників місцевими продуктами харчування,
кулінарним мистецтвом з метою передачі невербальних
повідомлень, консенсусного вирішення проблемних питань.
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Якуба Вероніка,
аспірантка,
Державна установа «Інститут всесвітньої історії»,
м. Київ, Україна,
УКРАЇНА–РОСІЯ: ПРОБЛЕМА ВІЙНИ ТА МИРУ
Одна
із
найактуальніших
проблем
сьогодення –
це забезпечення міжнародної безпеки і миру між народами.
На жаль, і у сучасності існують збройні конфлікти та загрози
виникнення озброєного протиборства. Із поч. ХХІ ст. в Україні
відбувається боротьба між демократією та антидемократичним
режимом, що призвело до військового конфлікту в Україні,
до дестабілізації діяльності органів державної влади і управління,
до соціального збурення громадян в українському суспільстві
[4, с. 193].
Вчені відзначають, що українсько-російський конфлікт має
занадто багато вимірів, і зазвичай такі суперечки приводили до
справжніх війн між сусідніми країнами. Сюжет російськоукраїнського конфлікту показує, наскільки вразливим може бути
сформована рівновага в Європі в силу протистояння,
яке відбувається у загальній історії тривалого розвитку і несхожих
витків еволюції. Більша частина сучасної України перебувала під
владою Російської Імперії, шість регіонів знаходилися
в залежності від Австро-Угорщини, а потім і Польщі. Зараз
Україна стикнулася зі складним питанням – як поєднати в рамках
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єдиного історичного витка західні українські земель зі східними,
південними, центральними і північними областями [1, с. 31].
Росія веде війну проти України на суші вже кілька років.
Але недавно між ними сталася перша сутичка в морі. Політологи
відразу поставили питання про ймовірність переростання
зіткнення в Керченській протоці в більш масштабні військові дії.
Так, конфронтація в Керченській протоці між Росією і Україною
25 листопада 2018 р., а також введення Києвом тимчасового
воєнного стану, викликало велике занепокоєння всієї світової
спільноти через імовірність ескалації ситуації до масштабної
війни. Російська атака ілюструє те, як невирішені суперечки
за акваторію підвищують ризики для появи конфліктів
ідентичності та територіальних претензій. На думку експертів,
зіткнення в Керченській протоці особливо небезпечне,
тому що воно має дуже багато вимірів. І в ньому мова йде не
тільки про морські простори. Між Україною і Росією триває
дипломатичний конфлікт з великою кількістю питань. Наприклад,
Київ домагається від Москви демаркації морського кордону
в Азовському морі з 1993 р. П’ять років тому українська сторона
зіткнулася з проблемою російської окупації Криму. Крім того,
в конфлікті між країнами є й етнічний елемент, тому що Кремль
заявляє, що він нібито захищає етнічних росіян в Україні.
І ці посягання озвучуються з 1991 р.
Сторони йдуть на ескалацію військового конфлікту для того,
щоб швидше домогтися миру. Війна виступає одним із засобів
нав’язування нового співвідношення сил тим конфліктуючим
партіям та силам, які були в неї втягнуті. Переважання тенденції
до миру або війни в конкретній країні залежить від того,
яким буде до неї ставлення в даний момент часу. Чи буде стан
оцінюватися як оптимальний, мінімально прийнятний або
максимально сприятливий. Політико-психологічний фон може
також служити джерелом війни. Він відображає адекватні
і неадекватні думки країн відносно одне одного. Зокрема, можуть
бути завищені уявлення про оптимальні умови реалізації інтересів
сторін, можуть мати місце і надто оптимістичні оцінки власного
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потенціалу і занижені очікування щодо вартості співпраці.
Некоректними можуть бути уявлення про ступінь спротиву
навколишнього середовища зовнішній політиці країни [2, с. 12].
Головні
причини
російсько-українського
конфлікту
європейські експерти вбачають у спробі України вийти з-під
впливу Російської Федерації, не
прийняття Москвою
євроінтеграційного курсу Києва і самої України як самостійної
держави з незалежною зовнішньою політикою. Російське
керівництво розглядало і розглядає Україну як зону своїх
«спеціальних»
інтересів
на
пострадянському
просторі,
а її незалежність – як «штучне» і «тимчасове» явище, «історичний
казус». Європейська та євроатлантична інтеграція України
сприймаються Москвою саме як прагнення виходу Києва з-під
російського впливу. Щоб запобігти цьому, Кремль почав
«гібридну» війну, з використанням усього спектра засобів –
від військової експансії на Донбасі до економічного тиску,
енергетичного шантажу, інформаційних диверсій, підтримці
сепаратистських
настроїв
в
регіонах
і
фінансування
терористичних організацій на Донбасі.
Російсько-українське
протистояння
не
обмежується
конфліктом на Донбасі. Росія вкрай негативно ставиться до
зовнішньополітичного курсу України на європейську та
євроатлантичну інтеграцію. Нерозв’язаною конфліктною темою
залишається проблема анексії Криму Росією. Крім того,
є комплекс найгостріших проблем у двосторонніх економічних
і гуманітарних відносинах. І за цими конфліктними питаннями,
як і з проблеми Криму, немає переговорного майданчика
(за винятком тристоронніх переговорів щодо поставок російського
газу) і концептуальної основи для виходу зі спіралі протистояння.
У розрізі «гібридної» війни, яка відбувається на сході нашої
країни яскраво продемонстровано сучасні наукові підходи
до ведення бойових дій з боку країни-агресора. Методологічно
заходи впливу на противника ділять за інтенсивністю впливу,
що виражається в частоті ворожих акцій, і формату тиску –
перехід від інформаційного впливу до силових заходів. Перша
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стадія поступається другий за потужністю, але вона відповідає
завданню підтримувати противника в напрузі. Перехід між ними
означає прорив – або у вигляді переформулювання завдання
кампанії на нинішньому етапі, або в її переході в інтенсивну,
більш масштабну військову програму.
Напруженість у міждержавних стосунках оцінюється
як низька, середня і висока, в залежності від характеру дій
учасників. Перша стадія передбачає пропагандистські акції,
формування у противника стереотипу дій, що проводяться на межі
«правоти-неправоти» між «правильним» і «не цілком
правильним». Друга передбачає формулювання погрози,
попередження від імені держави. Ця дія має виражатися
в офіційних заявах. Усі обставини враховують і відображають
у деклараціях. Третя форма являє собою санкцію у формі
демонстрації сили, концентрації бойових частин або проведення
маневрів групи військ. Ступінь небезпеки подібних дій важко
недооцінити, від них недалеко до війни. З цього моменту
зовнішньополітичний конфлікт переростає у великомасштабні
збройні дії [3, с. 14].
Не кожна війна передбачає масове знищення цивільного
населення. Протиборства конвенційної (що проводиться
відповідно до існуючих норм) і не конвенційної (не дотримуватися
таких) природи не прагнуть до цього. При тотальній війні
боротьба з цивільними проголошена одним з пріоритетів,
а збройні сили використовуються без обмежень. При диверсійнотерористичній війні таке завдання може бути неосновним.
Саме такі диверсійно-терористичні дії і спостерігаються зараз
у східному регіоні України. Але необхідно зазначити,
що протягом останніх років на всій території України
відбуваються події, які можна віднести до терористичних актів.
Парадокс війни в тому, що вона може бути початком миру.
Це відбувається з кількох причин:
 завдяки повній перемозі однієї сторони над іншою;
 внаслідок виснаження ресурсів обох сторін;
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 при

розв’язанні конфлікту, який призвів до війни,
внаслідок принесених перетворень (поки триває війна,
відбувається
перегляд
цінностей,
які
завойовуються
чи захищаються, відповідно до ціни, яку необхідно сплатити за
них).
Мир – бажаний кінцевий стан, засіб здобуття добробуту,
але його ще називають інструментом дипломатичного впливу.
Він виявляється способом заманювання в свій стан, залучення до
співпраці. У ряді випадків він виступає не в якості альтернативи,
а як доповнення до війни. Чим гостріше сприйняття військових
дій та чим більший резонанс ці дії викликають, тим успішніше
буде мирна дипломатія [4, с. 49].
Мир і війна – це засоби регулювання системи, якими
користується держава. Це виражається або цілеспрямованим
прагненням зберегти порядок, або – його свідомим, силовим
порушенням, спробою насильницьким шляхом змінити істотну
організацію сил. Миру не завжди можна досягти простим,
конструктивним впливом на співвідношення сил. У цьому полягає
протиріччя, війна в цьому сенсі буде випробуванням на міцність,
спробою забезпечити собі задовільні способи вирішення
альтернативним шляхом і з високим ризиком. Для переходу від
стану війни до миру для усієї спільноти необхідна, перш за все,
втома сторін від перебування в напрузі. Потрібно прагнення
рухатися до миру, потрібна рішучість внутрішніх і зовнішніх сил
як усіх владних структур, так і пересічних громадян. Питання
зосереджується в наявності досвідчених дипломатичних кадрів,
які поведуть переговори у правильному напрямку. Кращою
гарантією миру стає генетичне відтворення у нового покоління
страху перед війною. Так, з історичних досліджень відомо,
що за психологічними наслідками Перша світова війна породила
бажання реваншу, Друга – дзеркальну у відношенні до
націоналізму ідею інтеграції. Проте асинхронність розвитку
породила страхи перед інтеграцією, а нерівномірність розподілу
її результатів посилилася культурними відмінностями окремих
суспільств.
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У
доступній
для
оглядуперспективібільшменшреалістичнимвидаєтьсятількиоднезавдання – недопущення
подальшого загострення україно-російського протистояння,
створення переговорних майданчиків з комплексу проблемних
питань, зокрема з торгових відносин [3, с. 31]. Однак слід
враховувати, що на українську громадську думку, на позиції
провідних політичних сил в Україні і вироблення української
політики щодо Росії дуже сильно впливають політичні думки Росії
як країни-агресора, яка веде війну проти України. Поступове
пом’якшення цієї політико-психологічної ситуації можливе тільки
в разі припинення військових дій на Донбасі. Якщо військові дії на
Донбасі продовжаться навіть у формі конфлікту малої
інтенсивності, то сприйняття Росії як країни-агресора збережеться
і в доступній для огляду перспективі.
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УКРАЇНА І СОТ:НОРМАТИВНО-ДОГОВІРНІ ЗАСАДИ
РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
Україна зі вступом до Світової організації торгівлі (СОТ)
отримала можливість активної участі в міжнародній торгівлі
й розвитку на цих засадах економіки, однак на яку здійснюється
значний вплив через відкритість внутрішнього ринку. За таких
умов держава повинна застосувати інструменти, які, з однієї
сторони, сприяють участі суб’єктів господарювання у зовнішній
торгівлі, а з іншої – створюють такі бар’єри для доступу імпортної
продукції, щоб забезпечувати захист ринку, вітчизняних
товаровиробників і безпеку національної економіки. Таким
міжнародно визнаним інструментом є технічні бар’єри, зумовлені
різними за змістом і рівнем вимогами до безпечності та якості
продукції, що містяться в стандартах або ін. нормативно-правових
документах, а також підходами до оцінки відповідності цим
вимогам. Україною, на виконання вимог СОТ, взяті зобов’язання
на запровадження нових інструментів.
У рамках СОТ укладено «Угоду про технічні бар’єри
в торгівлі» [5], спрямовану на їх обмеження. Відповідно Угоді,
товарам, що імпортуються, надається режим, не менш
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сприятливий, ніж той, що надається аналогічним товарам
вітчизняного походження та аналогічним товарам з ін. країн.
Регламенти не повинні створювати невиправдані бар’єри для
міжнародної торгівлі і мати більший обмежувальний вплив
на торгівлю, ніж це є необхідним для виконання законних завдань,
зокрема – забезпечення національної безпеки, запобігання
шахрайським діям, захисту життя або здоров’я людини, а також
тварин, рослин і довкілля.
Не менш значимою є «Угода про застосування санітарних
і фіто-санітарних заходів» [7], правилами і процедурами якої
регулюються розроблення, впровадження та застосування
санітарних і фіто-санітарних заходів з метою мінімізації
їх негативного
впливу
на
торгівлю;
запровадження
гармонізованих санітарних і фіто-санітарних заходів на основі
міжнародних стандартів, інструкцій і рекомендацій міжнародних
організацій, не вимагаючи від членів СОТ змінювати їх належний
рівень захисту життя чи здоров’я людини, тварин чи рослин.
Така увага з боку СОТ до нетарифних заходів пояснюється
їх протекціоністським характером і застосуванням країнами для
забезпечення суверенітету й безпеки в сфері економіки, захисту
вітчизняного бізнесу і внутрішнього ринку. Підтвердженням цього
є збільшення застосування нетарифних заходів, поряд з тарифними,
під час світової фінансової кризи та в післякризовий період для
різних товарних груп і сфер діяльності [1, с. 6]. При цьому спроби
під час кризи приборкати протекціонізм не мали належного
ефекту. Тому наприкінці 2008 р. представники «Групи 20»,
найбільш розвинутих країн світу, підписали угоду, спрямовану
на уникнення таких заходів [6, с. 37]. Не значно зменшилося
їх застосування й після кризи: розвинутими країнами – 12 видів,
країнами, що розвиваються, – 35, з яких частка нетарифних – 11 %
[4, с. 4].
Слід зазначити, що нині, зважаючи на необхідність
скорочення технічних бар’єрів, більшість розвинутих країн
застосовує нетарифні заходи, зокрема технічні вимоги
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в стандартах, в комбінації з іншими (квотуванням, ліцензуванням),
відповідно яких в угодах ще не встановлено обмежень,
пояснюючи це нагальною потребою їх як інструмента для
подолання наслідків кризи за рахунок надання преференції
національним виробникам та захисту національного ринку.
Державні органи розвинутих країн ведуть протягом останніх
десятиліть інтенсивну законодавчу діяльність у сфері захисту
інтересів держави і прав споживачів, забезпечення безпеки
населення,
охорони
довкілля,
підвищення
конкурентоспроможності національних економік. У зарубіжній практиці
регламентуюча і регулююча функція держави в сфері
організаційно-технічного регулювання реалізується різними
способами, однак важливу роль відведено стандартизації та оцінки
відповідності, які отримують усе більшу підтримку держави
в особі його законодавчих і адміністративних органів. Плани
і стратегії розвитку стандартизації, щонайменше, узгоджуються
з відповідними
державними
органами.
Вплив
держави
на стандартизацію здійснюється й через участь представників
уряду в роботі керівних і робочих органів (технічних комітетів,
підкомітетів і робочих груп) національних організацій, а також
фінансування проектів, в яких вона зацікавлена. Загалом
фінансуванні
діяльності
національних
організацій
зі
стандартизації за рахунок державних коштів, зазвичай,
є обмеженим: тільки 28 % національних органів країн отримують
від уряду бюджет повному обсязі, 13 % – не отримують субсидій,
інші – частково.
З метою задоволення зростаючих запитів суспільства,
а також врахування інтересів всіх зацікавлених сторін, які беруть
участь в стандартизації, багато провідних національних органів
зі стандартизації розробляють стратегії (концепції) у цій сфері
з урахуванням планів розвитку міжнародних систем стандартизації
та положень угоди про технічні бар’єри в торгівлі СОТ. Проекти
концепцій проходять широке обговорення за участю урядових
структур, представників промисловості й науки, товариств
споживачів. Ці документи направлені на підвищення ролі і статусу
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стандартів у житті суспільства і держави, а також передбачають
основні напрями розвитку технічного регулювання, і перш за все,
стандартизації.
Значення стандартизації у світових масштабах підтверджено
активізацією
впровадження
міжнародних
стандартів
як
національних в багатьох країнах світу. Впроваджуються стандарти
не тільки на товари, а й на системи управління. Широке
поширення в світі отримали стандартизація і сертифікація систем
менеджменту якості, екологічного управління й інших сфер
діяльності підприємства. Так, за результатами американських
та ізраїльських
дослідників,
впровадження
міжнародних
стандартів ISO серії 9000 дозволяє на 1/3 підвищити обсяг
виробництва національного продукту. Стратегія управління
національною економікою на основі застосування цих стандартів
позитивно позначається на конкурентоспроможності, дозволяє
економити витрати. Прибутковість компаній тільки за рахунок
їх впровадження в країнах ЄС коливається від 15 до 40 %
[2, с. 3–11].
Національні стандарти є одним із атрибутів державності,
складовою іміджу держави. Стандартизація здійснює значний
вплив і на соціально-економічні процеси, оскільки допомагає
раціонально використовувати технічні й людські ресурси,
враховувати і розвивати правила техніки безпеки й умови захисту
природного довкілля та ін..
Велике значення імплементація єдиних технічних норм має
й для бізнесу. Прийняття технічних регламентів має привести до
зниження невиробничих витрат суб’єктів господарювання
(за даними Міжнародної фінансової корпорації, сертифікація
становлять 10–15 % невиробничих витрат) [3, с. 28], а також
собівартості продукції за рахунок уніфікації матеріалів
і комплектуючих.
Економічно розвинути країни займають лідируючі позиції
в міжнародних організаціях, у тому числі зі стандартизації,
сертифікації, акредитації національних органів. Участь України
в таких організаціях є обмеженою, вимоги до національних органів
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не виконано в повному обсязі. Між тим, зі вступом України до СОТ
набуває актуальності взаємне визнання сертифікатів країнамипартнерами. Аналіз практики визнання на міжнародному
і регіональному рівні результатів робіт із сертифікації лабораторій
і центрів доводить, що механізмом взаємного визнання
сертифікатів на продукцію (послуги) і системи якості при
здійсненні зовнішньоекономічної діяльності є укладання
країнами-партнерами відповідної угоди на двосторонній
і багатосторонній основі.
Питання розширення двосторонньої договірно-правової бази
у сфері технічного регулювання потребує виваженого підходу
з урахуванням показників торговельного балансу, експортоспроможності української продукції, а також оцінки загроз
і переваг від практичної реалізації таких домовленостей.
Це дозволить усунути перешкоди у зовнішній торгівлі України
та захистити внутрішній ринок і вітчизняних виробників.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ
ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ
В умовах глобалізації більшість передових країн обрали
пріоритетним для себе розвиток цифрової економіки. Поняття
цифрової економіки (digital economy) вперше сформулював бізнесаналітик Дон Тапскот, який досліджував зміни в підприємницькій
діяльності відповідно до змін технологій. Він показував
підприємцям, як новітні технології у бізнесі поступово
трансформуютьсяу технологічний бізнес.
Перш за все, варто визначитися з самим терміном «цифрова
економіка». Для цього використаємо визначення самого Тапскота,
в якому зазначається, що цифрова економіка є економічною
діяльністю, яка, на відміну від традиційної економіки,
визначається мережевою свідомістю (networked intelligence)
та залежністю від віртуальних технологій [4].
Яскравим прикладом цифровізації є економіка Китаю. Нині
показники економіки Китаю зростають завдяки розвитку
технологій, модернізації, правильному підходу до управління
і контролю. Китай став лідером у таких галузях як електронна
комерція і фінансові технології.
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На Міжнародній інтернет-конференції, що відбулася
в китайському місті Вужен, було відмічено, що в Китаї
на цифрову економіку вже припадає 30 % валового внутрішнього
продукту, або $ 3,4 трлн. (22,6 трлн. юанів). Цей показник
забезпечує Китаю друге місце у світі по впровадженню цифрової
економіки. Усього близько 22 % світового валового внутрішнього
продукту створено завдяки цифровій економіці. Станом на 2017 р.,
у світі налічувалося 3,9 млрд. користувачів інтернету,
з них 751 млн. – в Китаї [6].
У цифровій економіці головним майданчиком виступає
віртуальний світ інтернет мереж, а основним у процесі
економічної діяльності – клієнт. Він вибирає товар, покладаючись
на особистий досвід і рекламу, продавець не має можливості
впливати на його рішення. При цьому затрати на маркетинг
займають ключову позицію, але це вже інтернет-реклама,
інтернет-мода, інтернет-дослідження [2].
Для цифрової економіки не важливий розмір компанії: вона
може бути дуже маленькою і при цьому успішно розвиватися.
Власник може виступати одночасно і керівником, і виконавцем
всієї роботи компанії.
У перспективі саме масова цифровізація має стати
пріоритетним напрямом розвитку для України. У цьому, перш
за все, велику роль відіграє наявність одного з головних ресурсів –
людського інтелектуального потенціалу. У 2017 р. в українській
ІТ-галузі спостерігалося стабільне зростання. Об’єм експорту зріс
на 20 % порівняно з 2016 р., тобто з 3 млрд. дол США
до 3,6 млрд. дол США, а в 2018 р. – уже 4,5 млрд. дол США.
Також, за даними асоціації «ІТ-України», до 2025 р. передбачають
зростання об’єму експорту ІТ-послуг майже в два рази [1].
Успіх української ІТ-галузі складається з кваліфікованих
кадрів, сприятливих умов, правильного менеджменту, уміння
розпоряджатись цими ресурсами. При цьому кількість
спеціалістів, зайнятих в галузі інформаційних послуг, складає
близько 116 000 осіб – практично, це є найбільша кількість
розробників в Центральній і Східній Європі.
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Якісним прикладом застосування цифрової економіки
є запуск в Україні першого у світі електронного державного
аукціону на основі криптографічної технології blockchain,
технології децентралізованого зберігання та захисту інформації.
Одними з найбільш значущих змін зазнала освітня сфера.
Проект Prometheus став яскравим прикладом того, як за умови
ефективного управління можна сформувати потужну систему
освіти в Україні. Цифровізація навчального процесу відбувається
швидкими темпами. Нині існують онлайн-курси, онлайнконференції, інтернет-тестування.
У грудні 2018 р. у Києві було проведено міжнародний
форум «Україна на Єдиному цифровому ринку ЄС», на якому
експерти, політики, бізнесмени з Європейських країн та України
обговорили результати цифрових перетворень у світі
та перспективи впровадження цифрової економіки в нашій країні.
Європа також прагне, щоб Україна інтегрувала в Єдиний
цифровий економічний простір, оскільки країни ЄС відстають
в цифровому розвитку від США, Кореї та Японії. Залучення
українських користувачів, електронних послуг до європейської
інформаційної спільноти допоможе ЄС займати лідерські позиції
в цій сфері. Європейські країни намагаються залучити 100 тис.
українських ІТ-фахівців на свої ринки, щоб підвищити
ефективність цифрової економіки [5].
Нині головним споживачем українських ІТ-послуг є США,
на яку приходиться близько 70 % експорту цієї галузі. Другий
за об’ємом ринок для нашої індустрії – це країни ЄС. Близько 7 %
приходиться на Великобританію та Німеччину, ще 7 % – ін. країни
Європейського Союзу. Окремою країною експорту можна
виділити Ізраїль, куди поставляється 5 % від загального об’єму
українського експорту ІТ-послуг. Інші 4 % належать іншим
країнам світу [3].
Цифрові перетворення є складним завданням. Країнам,
які досягли найвищого рівня цифрової зрілості, довелося
вирішувати складні культурні, організаційні, технічні проблеми.
Основною проблемою розвитку цифрової економіки в Україні
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є відсутність системної державної політики у цій сфері. Для того,
щоб стати цифровими лідерами в конкретних сферах економіки
потрібно розробляти пріоритетні цифрові проекти, які реалізують
конкретні організаційні команди.
Враховуючи сучасний стан економіки, світові тенденції
інтеграційних процесів, наявність людського потенціалу
та ресурсів, а також фундаментальні зміни міжнародного ринку
праці, можна зробити висновок про те, що пріоритетним шляхом
розвитку має стати саме перехід усіх галузей економіки
на цифрову, максимально інвестуючи в розвиток цифрових
інфраструктур інновації та сучасні технології. Україна має
унікальну можливість впроваджувати цифрову економіку
у головні сфери народного господарства. Вчасний перехід і масова
діджиталізація допоможе Україні інтегруватися в світовий
економічний простір.
Список використаних джерел:
1. Карчева Г. Т., Огородня Д. В., Опенько В. А. Цифрова
економіка та її вплив на розвиток національної та міжнародної
економіки. Фінансовий простір. 2017. № 3(27). С. 13–21
2. Краус Н. М., Голобородько О. П., Краус К. М. Цифрова
економіка: тренди та перспективи авангардного характеру
розвитку.
Ефективна
економіка.
2018.
№ 1.
URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6047.
(дата звернення 20.02.2019).
3. Кубраков А. ІT-потенціал України та інвестиції: скільки
потрібно і скільки можна. URL: www.mind.ua/ (дата звернення:
20.02.2019).
4. Перспективи та перешкоди цифрової економіки в Україні.
URL:
https://nachasi.com/2018/01/29/what-makes-ukraine-digita
(дата звернення 18.02.2019).
5. У Києві обговорили інтеграцію України до Єдиного
цифрового
ринку
Європейського
Союзу.
URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/u-kiyevi-obgovorili129

УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2019
integraciyu-ukrayini-do-yedinogo-cifrovogo-rinku-yevropejskogosoyuzu (дата звернення 20.02.2019).
6. Цифрова економіка становить 30 % ВВП Китаю. URL:
https://news.finance.ua/ua/news/-/416119/tsyfrova-ekonomikastanovyt-30-vvp-kytayu- (дата звернення 18.02.2019).
УДК 339.5
Карасьова Наталія,
доктор економічних наук, доцент,
Київський національний університет культури і мистецтв,
м. Київ, Україна
ЕВОЛЮЦІЯ СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЙ
ТА ФАКТОРИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
Історичний
процес
розвитку
зовнішньої
торгівлі
супроводжується розвитком і формуванням її теорії, еволюційні
зміни якої зумовлюються доповненням концептуальними
підходами та положеннями, що витікають із досліджень
і наукового
обґрунтування
умов
розвитку міжнародних
економічних відносин. Тому на різних етапах розвитку відмінні
чинники та фактори ставали визначальними для суб’єктів
міжнародної торгівлі. А ефективність конкурентної боротьби
на світових ринках обумовлювалася єдністю відносно статичних
(накопичений капітал, природно-кліматичні умови, робоча сила)
і динамічних факторів (науково-технічний потенціал, кваліфікація
працівників, рівень кооперації та співробітництва, ефективність
ділових моделей).
Із середини минулого століття пріоритетного значення
в міжнародній конкуренції набувають фінансування науки,
розробка та імпорт сучасних технологій виробництва, а також
формування значного прошарку інтелектуальних трудових
ресурсів. На фоні таких висновків можна об’єктивно судити про
те, яких колосальних зусиль необхідно докладати практично у всіх
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секторах економіки (де протягом декількох десятків років
працівники були зайняті на виробництвах із застарілими
технологіями), щоб Україна могла успішно конкурувати
на міжнародних ринках високотехнологічних товарів.
Сучасні економісти, такі як Б. Балласа, С. Ліндер і М. Кемп
[3; 5], приділяли увагу явищу внутрішньогалузевої торгівлі,
яка почала інтенсивно розвиватися в др. пол. ХХ ст. між
економічно розвинутими країнами та заклала фундамент для
глибшого переосмислення реалій міжнародних економічних
відносин, що не вкладалися в постулати класичних
та неокласичних теорій про різну забезпеченість факторами
виробництва. Теорією, яка досить точно описує процеси
в міжнародній торгівлі, починаючи з др. пол. ХХ ст., вважається
нова теорія міжнародної торгівлі та економічної географії
лауреата Нобелівської премії з економіки в 2008 р. П. Кругмана
(1983). Він розробив модель монополістичної конкуренції, завдяки
якій можна визначити кількість компаній та рівноважну
пропозицію в галузі.
Загальновизнаних результатів у дослідженні даного питання
досягнув M. Портер (1990). Він обґрунтував концепцію
міжнародної
конкуренто-спроможності,
поєднавши
макроекономічний
аналіз
конкурентних
переваг
країни
з дослідженням відмінностей розвитку фірм, що застосовують
зовнішньоекономічні стратегії.
Доповнюють дослідження М. Портера в напрямку
конкуренто-спроможності компаній в умовах глобалізації роботи
К. Прахалада та Г. Хамела (2002, 2012 ) [4; 7], що знайшли
відображення в теорії глобального випередження конкурентів.
Лідируючі позиції, на думку вчених, залежать від використання
компаніями на міжнародних ринках «ключових компетенцій»
(новий продукт, сфера діяльності компанії, технологія та
використання ресурсів, система управління, синергія тощо) та
інтелектуального лідерства, яке за допомогою накопичення та
розвитку знань, навичок, кваліфікації персоналу дадуть
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можливість залишатися на ринку, здійснюючи постійні
нововведення.
Такі вчені як Дж. Мур, А. Брандербургер та Б. Нейлбафф,
Ш. Майталь [1] підтримували ідею «коеволюції», феномену який
представляє конкурентну позицію фірми як через результат
конкурентної боротьби, так і через співпрацю з конкурентами.
Крім того, в даній концепції робиться наголос на важливості
природної складової, яка сприяє поєднанню впливу зовнішнього
середовища, конкуренції та еволюції і робить неможливим
формування однобічних конкурентних переваг.
Важливою і актуальною, на наш погляд, є концепція нашого
сучасника
А. Сливоцького,
який
вважає,
що
успіх
на міжнародному ринку визначається «бізнес-моделями», або тим,
як компанія будує свій бізнес, а саме: вибирає споживача,
формулює свою пропозицію, розподіляє ресурси, виходить на
ринок, створює цінність для споживача і отримує від цього
прибуток.
Дж. Сачс [9] в основі конкурентоспроможності країни
на світовому ринку вбачав інституціональний механізм і державну
політику, що забезпечують довгострокову стратегію зростання.
Дж. Мид [8], якому належить ідея створення Світової організації
торгівлі (СОТ) та Я. Винер [2] займалися проблемами розвитку
міжнародної торгівлі в рамках митних союзів. Вони вважали, що
утворення митного союзу з більшою вірогідністю сприятиме
чистому збільшенню економічного добробуту, якщо економіки
країн-партнерів потенційно взаємодоповнювані та різні.
Таким чином, міжнародна торгівля, підкорюючись дії
загальноекономічних законів і тенденцій, одночасно є фактом
розвитку світової спільноти, а еволюційні зміни в концепціях та
теоріях спричинені об’єктивними чинниками, насамперед,
особливостями історичного періоду розвитку країн, а також
природно-біологічним та торгово-економічним потенціалом.
У залежності від ефективності використання факторів
виробництва експортоорієнтована діяльність у національних
економіках може набувати сировинного або технологічного
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характеру. Продуктивне використання ресурсного потенціалу під
впливом науково-технічного прогресу сприяє появі нових
динамічних факторів, що дозволяють утримувати сильні
конкурентні позиції на світовому ринку.
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ПОЗИЦІЇ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГАХ
В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
В умовах глобальної конкуренції інноваційний чинник як
основний пріоритет довгострокової стратегії підвищення рівня
конкурентоспроможності країн впливає на позиції останніх
у світовій економіці. Крім того, характер операцій учасників
світового ринку, диверсифікація міжнародної економічної
діяльності суб’єктів уже не дозволяє ототожнювати їх тільки
з країною національної приналежності. Транснаціоналізація
призводить до посилення конкуренції країн за ресурси в усіх
сегментах глобалізованої економіки.
В умовах сьогодення економіка України потребує суттєвих
нововведень у розгалуженій системі виробництва, що вимагає
розробки інноваційної парадигми національного економічного
розвитку. Зазначимо, що розвиток України в найближчі
десятиліття буде відбуватися в умовах жорсткої міжнародної
конкуренції на фоні щорічних втрат позицій країни у рейтингу
глобальної конкурентоспроможності.
Згідно зі звітом Всесвітнього економічного форуму
(The Global Competitiveness Report 2017–2018), індекс глобальної
конкурентоспроможності України становив 4,1, за яким вона
покращила свої позиції на чотири пункти і посіла 81-е місце серед
137 країн світу. Рейтинг уже традиційно очолила Швейцарія.
Також до десятки увійшли США, Сінгапур, Нідерланди,
Німеччина, Гонконг, Швеція, Англія, Японія та Фінляндія [4],
(рис. 1):
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Рис. 1. Індекс
в 2007–2018 рр.

глобальної

конкурентоспроможності

України

Примітка. Побудовано автором за даними
The Global Competitiveness Report–2018.

Україна погіршила свої позиції в 4 з 12 основних показників.
Найбільше втрачено 13 пунктів) за складовою «Ефективність
ринку праці». Також Україна зазнала втрат за оцінкою
інноваційної складової (9 пунктів), інфраструктурної (3 пункти)
та за складовою вищої освіти та професійної підготовки (2 пункти)
[91].
Однією з причин зазначеної ситуації є незадовільний стан
інноваційної складової національної економіки (у 2017 р.
за категорією інтелектуальної власності Україна посідала
95-ту позицію зі 130 країн) через нестачу власних інвестиційних
ресурсів. За даних умов виникає необхідність залучення ПІІ через
механізм транснаціоналізації (у рамках якого інвестиційні ресурси
вільно перерозподіляються у масштабі світового господарства),
адже ТНК на сьогодні є одним з основних українських інвесторів.
Однією з найвідоміших міжнародних методик оцінки
інвестиційного клімату є щорічне рейтингове дослідження
«Ведення бізнесу». У 2018 р. лідером за сумарним значенням
сприятливих умов для підприємницької діяльності стала Нова
Зеландія. Також у першу десятку країн увійшли: Сінгапур, Данія,
Південна Корея, Гонконг, США, Великобританія, Норвегія, Грузія
та Швеція. Найбільш несприятливими для ведення бізнесу стали
Венесуела, Еритрея та Сомалі.
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Україна за рік покращила свою позицію в рейтингу легкості
ведення бізнесу на 4 пункти, піднявшись з 80 на 76 сходинку.
Позитивні
зрушення
відбулися
в
отриманні
дозволу
на будівництво (35 місце, проти 140 у рейтингу 2017 року
та за показником оподаткування (43 місце, проти 84) [1].
Проблемними для бізнесу в Україні залишаються
підключення
до
електромереж
(128
місце),
ведення
транскордонної торгівлі (119 місце) і процедура банкрутства
(149 місце), (рис. 3):

Рис. 3. Умови ведення бізнесу в Україні в 2018 р., (місце)
Примітка. Побудовано автором за даними дослідження
СБ «Ведення бізнесу – 2018»

Наступним показником щодо оцінки інвестиційного клімату
є Index of Economic Freedom (Індекс економічної свободи) –
комбінований показник, що оцінює рівень економічної свободи
в країнах світу [2]. Україна посіла 150 місце серед 186 країн світу
в 2018 р. в рейтингу економічної свободи американського
аналітичного центру Heritage Foundation. Сусідами України
по рейтингу стали Камерун (149 місце) і Сьєрра-Леоне (151 місце).
При цьому середній бал у регіоні – 68, а у світі – 60,9.
Максимальна оцінка за рейтингом складає 100 балів. Росія (58,2),
Білорусь (58,1) і Україна, увійшли до переліку країн з в основному
невільною економікою. За даними досліджень, Україна поліпшила
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позиції в 8 з 12 показників. Вона набрала 51,9 балів зі
100 можливих. Зокрема, істотні зміни позначилися на монетарній
свободі та свободі інвестування. Автори рейтингу відзначають,
що в Україні існують серйозні проблеми із корупцією в судовій
системі – гілці влади, якій українці довіряють найменше. Судді
в значній мірі розглядаються як захисники бізнесу та інших
потужних джерел впливу. Корупція залишається серйозною
проблемою для України, і прогрес йде досить повільно (рис. 4):

Рис. 4. Рейтинг економічної свободи країн світу в 2018 р.
Примітка. Побудовано автором за даними
Index of Economic Freedom 2018

Наступним показником є Індекс сприйняття корупції
(Transparency International) – один з найважливіших рейтингів
країни для її інвестиційної привабливості, кредитоспроможності,
розуміння і сприйняття країни на світовій арені. Це один з вагомих
показників, на які орієнтуються іноземні інвестори та аналітичні
структури наближених до урядів високорозвинених країн світу.
За Індексом сприйняття корупції в 2017 р. Україна отримала
30 балів зі 100 можливих і посіла 130 місце серед 180 країн світу,
що на 1 бал більше та на 1 позицію вище, ніж у минулому році
(29 балів, 131 місце). Чим більший у країни бал, тим вище вона
в списку [3], (рис. 5).
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Автори досліджень також відзначили зниження рівня
корупції в поліції та зменшення кількості випадків, коли бізнес
змушений давати хабарі. Але таке повільне зростання індексу
України пояснюється браком політичної волі керівництва країни
до рішучої боротьби з корупцією та низький рівень довіри
до українських судів та прокуратури. Як результат, корупція
залишається для бізнесу та звичайних громадян однією з головних
проблем [3].

Рис. 5. Динаміка коефіцієнту Україниу рейтингу сприйняття
корупції в 2005–2017 рр.
Примітка. Побудовано автором за даними
Transparency International.

За іншими рейтингами позиції України також є надзвичайно
низькими. Дані рейтинги є вагомими, оскільки надають
незалежнуоцінку економіці України та відображають сприйняття
країни
в
зовнішньому
середовищі,
адже
широко
використовуються як приватними інвесторами, міжнародними
організаціями, так і великими ТНК при оцінці макроекономічних
умов ведення бізнесу. При цьому на перший план виходить
питання забезпечення конкурентоспроможності національної
економіки, провідним драйвером якого виступає інноваційна
складова економічного розвитку.
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ДЕЯКІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА
Динаміка розвитку міжнародних економічних відносин
модифікує
систему
взаємозв’язків
між
національними
економіками, посилює роль зовнішньоекономічного чинника
у розвитку країн-учасниць світогосподарських процесів, якісно
змінює саме світове господарство. У цьому аспекті значний
теоретичний і практичний інтерес викликає аналіз показників
зростання окремих економік під впливом сучасних тенденцій
розвитку світового господарства.
Дослідження зосереджено на актуальних проблемах
взаємозв’язку національних економік під впливом міжнародних
економічних відносин. Зокрема аналізується значення зовнішньої
торгівлі для економіки України. Зазначається, що аналіз
зовнішньоторговельних аспектів дає багатий матеріал для оцінки
139

УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2019
стану всього народного господарства країни. У контексті
важливості зовнішнього чинника для економічного розвитку
розглядаються деякі аспекти актуального для об’єднаної Європи
процесу виходу Великої Британії із Європейського союзу.
На підставі реальних статистичних показників робиться висновок
про невідворотні втрати, які понесе острівна країна, ступивши на
шлях дезінтеграції. Загалом стверджується думка про те,
що із поглибленням взаємодії між суб’єктами економічних
відносин у світовій економіці роль зовнішнього чинника
трансформується у внутрішні спонукальні мотиви економічного
росту.
Розгляд показників зовнішньої торгівлі, наприклад, її темпи,
співвідношення
експортно-імпортних
операцій,
структура
є важливим сигналом для влади і повинні стати підставою для
проведення вагомих змін у внутрішніх господарських механізмах.
Так, за даними Державної служби статистики України
перевищення імпорту над експортом у зовнішній торгівлі України
у минулому році сягнуло 6331896,4 грн – ріст на 7,4 %
у порівнянні із 2016 р. [1]. Цю загрозливу тенденцію,
яка розпочалася на поч. 2014 р., ніяк не вдається подолати.
Вона кореспондується із падінням промислового виробництва
у країні. Зрозуміло, що військова агресія Росії, її перманентна
торговельна війна проти України вкрай негативно вплинули
на зазначені показники. Проте відсутність фундаментальних змін
у реальному секторі не меншою мірою посприяла утворенню
від’ємного сальдо у зовнішній торгівлі, та загалом не дозволила
якісно покращити стан справ в економіці. Мова йде про мляві
зрушення у структурі національного виробництва, несприятливу
для бізнесу фіскальну політику, неспроможність банківської
системи забезпечити кредитними ресурсами національного
виробника, вкрай недостатній приплив інвестицій, корупцію тощо.
Не рятує ситуацію і позитивна динаміка у зовнішній торгівлі
нашої країни у такій важливій галузі як сільське господарство.
Суттєве зростання експорту зернових на 15 %, олії та жирів
рослинного походження – на 10,6 % свідчить хіба що про значний
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потенціал і можливості цієї сфери, але аж ніяк не про прорив
у аграрному секторі [1].
Вищенаведені тенденції у зовнішній торгівлі України
суттєво впливають практично на всі сторони економічного життя.
Так, збільшення імпорту у традиційних галузях призводить
до витіснення з ринку вітчизняного виробника, скорочення
виробництва, зменшення надходжень до державного бюджету,
зростання напруги на ринку зайнятості. Врешті-решт,
посилюються інфляційні процеси, породжується соціальна
нестабільність і напруга.
Врахування впливу зовнішньоекономічних показників на
внутрішні параметри розвитку повинно бути в основі економічної
політики. Уряд зобов’язаний не тільки зосереджуватися
на «торгах» із Міжнародним валютним фондом, що звичайно
є дуже важливим як для стабілізації фінансового клімату
у державі, так і для позитивного позиціювання країни
на міжнародній арені, а і приділяти увагу насамперед внутрішнім
перетворенням в економіці. Альтернативи зазначеному підходу
немає. Досвід країн, які нині успішно долають труднощі на шляху
до розвинутої ринкової економіки підтверджує закономірність
такого підходу.
Цікавим з цього боку виглядає шлюборозлучний процес
Великобританії із Європейським Союзом у вигляді Brexit’у і його
вплив на обидві сторони. Основні дані відносно торгівлі товарами
і послугами, а також інвестиційний клімат між двома сторонами
свідчать про суттєві втрати, до яких призведе Brexit.
Зміст і формат майбутньої торгової угоди все ще обговорюється.
Але вже стало зрозуміло, що суттєве порушення торговельних
зв’язків і домовленостей призведе до економічних втрат з обох
сторін. Проте ЄС понесе лише непропорційно малу частку
загальних втрат, і не лише тому, що в економічному плані він
у п’ять разів більше за Велику Британію, але й з огляду
на фундаментальні причини, серед яких головною є збільшення
ринкового потенціалу своїх підприємств. Інші дослідження теми
різних угод про вільну торгівлю підтверджують загальне
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припущення відносно того, що менша сторона може отримати
більше від усунення торговельних бар’єрів і більше втратити від
їх створення.
Логіка розгортання економічних процесів у таких ситуаціях
свідчить про те, що Brexit матиме економічні наслідки для обох
сторін, оскільки торгівля товарами і послугами між
Великобританією та ЄС-27 більше не буде такою ж
безпроблемною як дотепер. Розмір цих економічних втрат
є невизначеним, але вони, імовірно, будуть суттєвими, оскільки
в даний час торгівля, що проходить через Ла-Манш, є дуже
вагомою: 306 млрд. євро експорту товарів ЄС-27 до
Великобританії, проти 184 млрд. доларів імпорту. З точки зору
відсоткової частки ВВП, експорт ЄС-27 до Великобританії
становить 2,5 % ВВП, тоді як експорт Великобританії до ЄС-27
становить 7,5 % її ВВП. Для порівняння, трансатлантична торгівля
товарами лише на 20 % більша, ніж торгівля через канал [2, p. 31].
У плані послуг суми також є суттєвими: 94 млрд. євро складає
експорт з ЄС-27 до Великобританії, проти 122 млрд. доларів
імпорту, таким чином, у цьому випадку в надлишку опиняється
Великобританія.
Поглиблення економічних відносин між різними суб’єктами
на світовому ринку, посилення інтеграційних процесів між
країнами якісно змінюють не тільки систему їх взаємозв’язків,
але і створюють нові фактори розвитку, трансформують їх
у внутрішні
спонукальні
мотиви
економічного
росту.
Тому дезінтеграційні дії і видаються такими складними і
болючими.
Список використаних джерел:
1. Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у 2017
році.
URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/zd/ztt/ztt_u/ztt1
217_u.htm. (дата звернення 12.02.2019).
2. Emerson M., Busse, M., Di Salvo M., Gros D., Pelkmans J.
An Assessment of the Economic Impact of Brexit on the EU27.
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ECONOMIC DIPLOMACY STRATEGIES, EU VS USA
(MEASURING EFFICIENCY)
As there is no standardized definition, economic diplomacy was
defined in various manners. Dr Vladimir Prvulović1 defined economic
diplomacy as a specific and fine combination of diplomacy in classical
sense, economic sciences and management sciences, methods and
techniques of negotiating with foreign partners, public relations and
the collection of economic information of interest to the economy of
their country or company in order to penetrate to the global market.
If we exclude diplomacy in the classical sense from this definition,
we will get the Business Development, corporate practice in
international trade relations, especially when it comes to conquering
new markets. In this regard, diplomats in the economic mission have
the role of managers for the development of new markets that operate
abroad for business entities as well as the economic system of their
country. Considering other definitions from available researches on this
topic, it is recognized that three major economic diplomacy scopes
of business remains the same in each one of them:
1. accessing foreign markets;
2. attracting FDI2;
Dr Vladimir Prvulovic: Ekonomska Diplomatija, PS Grmec – Privredni pregled,
Beograd, 2001, page 24.
2
FDI – Foreign Direct Investment, investment made by a firm or individual in one
country into business interests located in another country. Generally, FDI takes
place when an investor establishes foreign business operations or acquires foreign
1
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3. influencing international rules.
Although defining Economic Diplomacy had its first attempts at
the beginning of 21stcentury, economy, trade and investments, have
always been main drivers in international relations and in focus
of diplomatic missions globally. World economy has changed since
World War II and we have seen big industrial powers being frightened
with rise of the developing countries, especially China joining WTO.
Chinese approach to global market made EU to create viable economic
diplomacy strategies, with the respect to fast changing global political
and economic environment. However, Brexit issue and
US international trade under Trump’s administration created examples
on how things can change quickly in current global circumstances
forcing swift changes in European Union foreign policy.
European Union already aligned economic diplomacy strategy
with the Europe 2020 3 strategic document, creating supportive
mechanism for Member States with the most of it being
complementary with their national strategies. EEAS 4 Global strategy
should lead to collective sense of direction with ambition to make
Europe stronger. Jean Claude Juncker Commission (2014–2017)5
business assets, including establishing ownership or controlling interest in a
foreign company. Foreign direct investments are distinguished from portfolio
investments in which an investor merely purchases equities of foreign-based
companies.
3
The Europe 2020 strategy is the EU's agenda for growth and jobs for the current
decade. It emphasizes smart, sustainable and inclusive growth to overcome the
structural weaknesses in Europe's economy, improve its competitiveness and
productivity and underpin a sustainable social market economy.
4
EEAS, the European External Action Service is the diplomatic service and foreign
and defense ministry of the European Union. The EEAS is led by the High
Representative for Foreign Affairs and Security Policy, who is also President of the
Foreign Affairs Council and Vice-President of the European Commission and
carries out the EU's Common Foreign and Security Policy, including the Common
Security and defense Policy.
5
Jean-Claude Juncker is a Luxembourgish politician serving as President of the
European Commission since 2014. From 1995 to 2013 he served as the 23rd Prime
Minister of Luxembourg; from 1989 to 2009 he was also Minister for Finances.
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had jobs, growth and investment as their top priority, creating
Investment Plan for Europe 6 worth 500 billion in investment by 2020.
Alongside investment efforts, EEAS took firmer standing point
strengthening their economic diplomacy activities. Jyrki Katainen,
the Vice President of the European Commission, emphasized in his
speech at panel named “Economic Diplomacy and Foreign Policy:
Friends or Foes” 7 that intelligence gathering, in terms of economy,
should be one of the main tasks of EU Delegations. That was the first
time that one of the highest political officials is referring to Strategic
and Competitive Intelligence as a part of a tool set for entering new
markets. Katainen also referred to economic diplomacy as mix
of external economic policies, enabling actions to be taken at all levels
emphasizing following:
1. removing barriers to trade and investment;
2. supporting EU businesses that want to go abroad;
3. shaping globalization and strengthening the multilateral
system by working with EU partners.
4. attracting more foreign investment into EU
Leading opinion within EU policymakers on economic
diplomacy is necessity of working together with the business
community, providing them with the intelligence gathered by
EU delegations.
Recently US President Donald Trump anticipated a trade
agreement with the United Kingdom, as Britain faces a delay to its exit
from the European Union after parliament rejected the government's
Brexit deal. At the same time EU is threatened by US on imposing
higher taxes on European cars, and other measures that might lead

The Investment Plan for Europe, the so-called Juncker Plan, has three objectives:
to remove obstacles to investment; to provide visibility and technical assistance to
investment projects; and to make smarter use of financial resources.
7
Panel at the conference “EU Global Strategy on Foreign and Security Policy”,
Brussels, February 2016.
6

145

УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2019
to Trade War. Make America Great Again 8 platform created, therefore,
changes in foreign economic policies of all major global players.
USA did it at the first place as they had to change their overall foreign
policy priorities equalizing National Security and Economic Security 9
(diplomacy). Just like EU, United States as a priority of economic
diplomacy has trade promotion, moving market access barriers,
assisting US investors and exporters to win competitive deals.
Secretary of State Mike Pompeo made commercial diplomacy a foreign
policy priority, and that has connections to President Trump MAGA
campaign but also to aggressive Chinese Belt and Road strategy and
EU’s global repositioning. US strategy on economic and commercial
diplomacy is based on activities of two different entities within
the same Administration. In 1980, jurisdiction over commercial
diplomacy was taken by Foreign Service Act from the State
Department and given to newly formed Foreign Commercial Service.
However, State economic officers continued working on their regular
tasks in US diplomatic network. This decision was wrong from several
reasons, first it divided two sides of the same coin into two separate
entities making whole process less efficient. Also, this approach didn’t
leave a chance for commercial diplomacy to evolve into economic
diplomacy as overall concept. And finally, intelligence gathering and
dissemination is left operating through two divided channels leaving
chances of missed opportunities for US exporters and investors. It all
resulted with the strong pressure on Foreign Commercial Service and
State Department to work together, one of positive actions is joint
Investment Summit named “SelectUSA” aimed to attract inward FDI.
Still, there is evident low efficiency in promoting US exporters.
In order to enhance support to US business, aligned with Trump
Presidential campaign, Secretary Pompeo sent cable to all diplomatic
8

Democratic pollster Douglas Schoen has called Trump's use of the phrase as
"probably the most resonant campaign slogan in recent history," citing large
majorities of Americans who believed the country was in decline.
9
Shaun Donnelly and Daniel Crocker, Six Elements of Effective Economic /
Commercial Diplomacy, www.afsa.org.
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and consular posts named “Boosting Commercial Diplomacy around
the World”.
UNCLASSIFIED10
Date: Nov 07, 2018
From: SECSTATE WASHDC
Action: ALL DIPLOMATIC AND CONSULAR POSTS COLLECTIVE
Subject: Boosting Commercial Diplomacy around the World
1. Summary: The purpose of this message, written in
collaboration with the Commerce Department, is to strengthen our
collective work in commercial diplomacy by clarifying the roles,
initiatives, and tools of the State and Commerce Departments in
advancing American business interests overseas. … State and
Commerce collaboration is key to U.S. company success overseas and
to supporting jobs here at home. There is so much that we do – and can
expand on – together, and we hope this cable helps strengthen our
ability as a country to support U.S. business interests. End summary.
2. Secretary Pompeo has made helping American companies
a foreign policy priority. Commercial diplomacy helps create jobs and
prosperity at home and advances the economic prosperity goals in the
President’s National Security Strategy. Promoting broad-based,
responsible, and sustainable economic growth helps to stabilize regions
and creates new and growing markets for U.S. companies.
A transparent and level playing field for U.S. investment in these
countries counters real and growing challenges such as China’s Belt
and Road initiative.
3. We ask that you engage proactively not only at the
transactional, but also at the transformational level. Doing so will
advance key foreign policy goals, such as a stable and prosperous IndoPacific region, our priorities at the Summit of the Americas, Iraqi
reconstruction, our commercial and security interests in Europe, and
10

Excerption: U.S. State Department cable 18 STATE 112364, E.O. 13526.
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prosperity and stability in Africa. In advancing commercial interests,
we also advance broader economic priorities, such as fighting
corruption, pursuing greater aviation options for U.S. consumers, and
supporting conflict free diamonds. Every office in EB and many offices
throughout the Department contribute to our commercial diplomacy…
Although this cable gives clear direction for commercial/
economic diplomacy activities within US Diplomatic network, United
States are still missing comprehensive commercial/economic
diplomacy strategy.
In order to measure economic diplomacy efficiency of foreign
policy entities, countries, such as EU28 (or individual member states),
USA, China, Russian Federation, India etc. we need data that are
comparable independently on the size of the entity as well as that
inputs for calculation relay on mutually accepted targets of existing
economic diplomacy strategies or policies.
Two main indicators telling us of the economic and commercial
diplomacy activity are FDI inflows and export of goods and services.
Both of indicators should be expressed as % of GDP to remove the
effect of differences in the size of the economies of the reporting
countries. If we compere these indicators to expenditures for foreign
affairs, we would be able to conclude on use of their institutional
potential for economic and commercial growth.
Table 1
Entity
EU28
USA

11

FDI
3.50%
1.80%

12

Exports
43.90%
11.90%

If we bring these indicators into correlation with the foreign
affairs expenditures of these two entities, we can see that USA is not
11
12

https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS.
https://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS
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using enough of resources within its diplomatic and consular network.
EEAS, whose scope of responsibilities besides foreign affairs also
include defense, had annual budget for Y2018 in total amount
of EUR 678.499.13813, at the same time US spent EUR 461.743.06314
just on International Trade Administration, dealing with commercial
diplomacy as part of US Department of Commerce. If we add budget
of US State Department15 related to Economic Support and
Development Fund of EUR 7 billion, disproportion is even bigger.
These figures show that comprehensive strategy and systematic
approach bringing together diplomatic network and business
community is key to success. Strategic and Competitive Intelligence
activities performed by diplomatic network, disseminating information
to national business community is sine qua non of contemporary
commercial diplomacy. Switching from political to economic focus,
serving businesses as growth drivers, is not a simple task, but some
lessons can be learned from EU foreign affairs policymakers, indeed.

13

http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/2019/WD%20VIII%20Externa
l%20action_web.pdf.
14
http://osec.doc.gov/bmi/budget/FY17BIB/AllFilesWithCharts2.pdf.
15
https://www.state.gov/s/d/rm/rls/ebs/2018/pdf/index.htm
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УДК 339.727
Слатвінський Максим,
кандидат економічних наук, доцент,
Уманський державний педагогічний
університет ім. П. Тичини,
м. Умань, Україна;
Чвертко Людмила,
кандидат економічних наук, доцент,
Уманський державний педагогічний
університет ім. П. Тичини,
м. Умань, Україна
РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСКОРДОННОГО РУХУ КАПІТАЛУ
В УМОВАХ РЕЖИМУ ГНУЧКОГО КУРСОУТВОРЕННЯ
Формування механізму регулювання руху капіталу для будьякої відкритої економіки тісно пов’язаний з режимом
курсоутворення національної грошової одиниці. Якщо виходити із
досліджених раніше передумов [4; 5], встановлення режиму
вільного курсоутворення покращує керованість експорту та
імпорту капіталу. Для перевірки дієвості цього припущення на
прикладі економіки України, яка віднедавна перейшла до режиму
вільного курсоутворення, розглянемо регулювання руху капіталу
та вплив на нього режиму валютного курсу.
В Україні тривалий час використовувався режим контролю
за рухом капіталу, послаблення якого анонсовано з лютого 2019 р.
зі збереженням можливостей його відновлення [2]. Водночас
жорсткі обмеження на вивезення капіталу, хоч і мають певні
протиріччя, оскільки не призвели до суттєвого зменшення ризиків
торгівельного балансу України, обумовили, наприклад, наприкінці
2008 р. тимчасову зупинку відтоку капіталу (рис. 1).
Водночас чиста міжнародна інвестиційна позиція України
станом на кінець 2018 р. [1] свідчить про збереження за нею
статусу «чистого боржника» та збільшенням її прямих іноземних
інвестицій, починаючи з 2000 р., у майже 11 разів – з 3,9 до
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44,6 млрд. дол США на фоні збільшення залучених цих інвестицій
за це й же період з 0,17 до 8,2 млрд. дол США. Україна, таким
чином, є донором капіталу, що можна пов’язати із активним
експортом сировинних товарів та концентрацією отриманої
виручки від їх реалізації за кордоном. На фоні слабкої
макроекономічної динаміки це є свідченням негативних
передумов для залучення іноземного капіталу.

Рис. 1. Чисте ввезення/вивезення капіталу приватним сектором
в Україні з 2000 р. до ІІІ кварталу 2018 р., млн. дол США
Джерело: сформовано автором на основі Платіжного балансу
України [1]

Політика валютного курсоутворення в Україні за
досліджуваний період перейшла від жорсткої фіксації валютного
курсу, що тривала до 2014 р., (рис. 2) до встановлення режиму
гнучкого курсоутворення [3].
Перехід до гнучкого курсоутворення, спричинений
не скільки економічними передумовами як дією зовнішніх загроз
національній
безпеці
держави,
починаючи
з
2014 р.,
супроводжуваної неспроможністю НБУ забезпечити стабільність
валютного курсу грошової одиниці України, вплинув
на сукупність економічних процесів, зокрема й транскордонний
рух капіталу.
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Рис. 2. Офіційний курс USD/UAH та його темп зміни, щомісячно
2010–2018 рр.
Джерело: сформовано автором на основі даних Офіційного курсу
гривні до іноземних валют [1]

Гнучке курсоутворення обумовило нестійкість курсу
національної валюти до ряду провідних валют світу, зокрема
долара США, що на фоні відтоку інвестицій за межі держави
формує потребу в пошуку можливостей регулювання
транскордонного руху капіталу.
Оцінку впливу гнучкого курсоутворення на транскордонну
мобільність руху капіталу (відповідно і можливості його
регулювання) було проведено з використанням регресійного
аналізу на основі щоквартальних даних за 2014–2018 рр. (за період
спостереження валютної нестійкості).
В якості незалежної змінної використано обсяг чистого
ввезення/вивезення капіталу приватним сектором (y), тоді як в
якості пояснюючих змінних серед потенційно можливих
встановлено індекси інфляції в Україні та США (x1 і x2)
розрахункову змінну – різницю між ставками НБУ та ФРС США
(x3), що відображає співвідношення дохідності та ризику в обох
країнах. Модель доповнено фіктивною змінною (x4), яка набуває
значень 0 (відсутність гнучкого курсоутворення) та 1 (наявність
гнучкого курсоутворення). Відкинуто пояснюючі змінні між
якими та незалежною змінною не спостерігалося прямого
взаємозв’язку – у результаті проведеного аналізу коефіцієнт
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детермінації становив менше 0,5. Крім того, з метою уникнення
мультиколінеарності регресійної моделі було розраховано
коефіцієнт кореляції серед масиву відібраних даних, що
в результаті дозволило остаточно відібрати значимі пояснюючі
змінні.
Для цілей дослідження використано рівняння лінійної
регресії вигляду:
,
(1)
де β0 – вільний член регресії;
β1, β2, β3,β4 – коефіцієнти припояснюючих змінних;
𝜀 – випадкова помилка регресії.
Результати регресійного аналізу, значимість яких окремо
підтверджується встановленням лінійної залежності між
незалежною та пояснюючими змінними, наведено в таблиці 1.
Таблиця 1
Результати регресійного аналізу
Змінна

Коефіцієнт Значиміс Значимість t-критерій
Висновки про
детермінац ть
F-критерію відповідного коефіцієнти
ії
регресії
(α)
коефіцієнта регресії
(Fкритерій)

Рівняння
регресії
0,6045

5,3491

0,0079

2,422618
-2,1985
-2,00288
-2,64216

Значимий
Значимий
Значимий
Значимий

Джерело: розрахунки автора

На основі проведених розрахунків можна зробити такі
висновки:
 гіпотезу
про
наявність
зв’язку
між
чистим
ввезенням/вивезенням капіталу та встановленим режимом
гнучкого курсоутворення можна підтвердити зі ступенем
достовірності 95 %;
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 зміни у рівні інфляції в Україні та США, і різниця між
ставками НБУ та ФРС США пояснюють 60,45 % змін у обсязі
чистого ввезення/вивезення капіталу;
 збільшенню обсягу імпорту капіталу сприяє лише індекс
інфляції в Україні, тоді як ін. значимі змінні сприяють збільшенню
обсягу експорту капіталу, тобто за режиму гнучкого
курсоутворення та поточних макроекономічних умов відбувається
стимулювання експорту капіталу.
За результатами проведеного дослідження встановлено
негативний вплив режиму вільного курсоутворення на відтік
капіталу,
що
відбувається
на
фоні
нестабільного
макроекономічного становища України. Цей режим на фоні
високих макроекономічних ризиків, неефективної економічної
політики, панічних настроїв та військово-політичних загроз
(що в 2014 р. і породило низхідний тренд курсу гривні до долара
США та ін. провідних валют світу) призводить до втрат капіталу
на користь економічно розвинених країн.
За існуючих умов єдиним виходом у системі валютного
регулювання стала відмова від фіксованого курсу національної
валюти, що посприяло збереженню золотовалютних резервів
країни, зниженню навантаження на державний бюджет,
забезпеченню стабільності фінансового середовища.
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INDUSTRY 4.0 – IMPLICATIONS
FOR COUNTRIES' GLOBAL COMPETITIVENESS
The current stage of the world economy development clearly
shows signs of global headwinds, which may transform the world on
a fundamental level. Major global actors quickly change their places.
Until recently, the global economic agenda was determined by
the Group of Seven (G7) that represents the West (the US, Germany,
Japan, the UK, France, Italy, and Canada). Currently, they are being
replaced by the emerging economies of E7 (China, India, Indonesia,
Brazil, Russia, Mexico, Turkey), which belong to non-Western
civilisations. If in 1995 the aggregate economic capacity of the G7 was
twice as high as that of the E7, and in 2015 they almost matched,
by 2040 the aggregate capacity of the E7 may exceed the G7’s indicator
twofold, according to PricewaterhouseCoopers (PwC), an international
consultancy [2]. The above global transformation is related to the
projected trends in demography, investment, educational levels, and
technologic advance, which, taken together, determine potential longterm rate of economic growth. Growth both in volume and, most
notably, quality is expected due to the implementation of
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the achievements of the new industrial revolution based on the
development of cyber-physical systems and combination of major
digital, physical and biological technology [3].
In 2017, the digital revolution went into the critical stage: every
second inhabitant of the Earth had Internet connection. According to
the McKinsey Global Institute (MGI), up to 50% of global operations
worldwide may be automated in the next 20 years; the scale of this
process will be comparable to the Industrial Revolution of the 18th and
19th centuries.
The Industrial Revolution gave impressive economic boost to
certain countries: they became leaders of the world economy for many
decades [4].
Digitalisation changes the form and structure of the economy of
a country or even entire region. Intra-industry competition is increasing;
markets are expanding; industries of certain countries are now more
competitive on the global markets. As a result, national economies are
growing.
Digitalisation is one of the main factors of the world economic
growth. According to the McKinsey Global Institute, China may
increase its GDP up to 22% by 2025 due to Internet-based technology.
The expected growth in the value added by digital technology in the
U.S. is not less impressive as it may reach USD 1.6-2.2 trillion by 2025
[1].
Such bold economic forecasts result not only from automation of
existing processes, but also the introduction of fundamentally new,
breakthrough business models and technology, including digital
platforms and ecosystems, advanced big data analytics, Industry 4.0
technologies, such as 3D printing, robotics, and the Internet of Things.
According to the McKinsey Global Institute, the Internet of Things alone
will annually bring USD 4-11 trillion to the world economy by 2025 [1].
The Fourth Industrial Revolution, globally known as Industry 4.0,
was originally developed in the Western countries in 2011 as a project
aimed at competitive growth of the manufacturing industry. Experts
suggested integrating the so-called cyber-physical systems (CPS) or
web-connected automated machines and processing centres into
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industrial processes. The goal is to create the systems that would enable
machines to change production templates independently (off-line),
where necessary. The digital approach is used at each stage of the
product life cycle, including design and prototype creation, product line
development and maintenance, production control and optimisation, as
well as data obtained from clients’ and consumers’ feedback.
Industry 4.0 revolutionises both the production process and
production-related services sector. Cyber-physical systems of production
will radically change the traditional logic of production, since every
facility will define what work is to be done within the process.
This cutting edge architecture of industrial systems may be implemented
gradually by the digitalisation of available manufacturing capacities, i. e.
this concept may be both implemented at newly constructed enterprises
and gradually deployed at existing ones in the course of evolutionary
development.
Today, countries must invest in broader competitiveness
to maintain growth and income flow in the future. There is a strong
correlation between competitiveness and income level. For example,
top 20 countries have a high-income economy, and only three lowincome countries are in top 40: Malaysia (25th), China (28th) and
Thailand (38th). However, some countries show excessive dynamics and
other inefficient indicators when it comes to the impact of
the competitiveness components on their current income levels [5].
Given their current income level, the countries with low competitiveness
may have difficulty to maintain this level without increasing their
competitiveness. Most of them are rich in mineral resources, such as
Qatar, Brunei, Kuwait, Trinidad and Tobago, and Venezuela. Despite
the same income level as in Chile, Venezuela’s Global Competitiveness
Index is almost 30 points lower. Countries that want sustainable growth
and higher income should invest beyond their current primary sectors.
Strengthening the foundations of competitiveness today will improve
resilience to shocks in the future. In the current volatile climate with
a wide range of vulnerabilities, technological changes, geopolitical
tension and potential hot spots around the world, ensuring economic
stability through competitiveness is more crucial than ever.
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The results show that the countries that optimise their
performance by the factors included in the Global Competitiveness
Index 4.0 (GCI 4.0) are more resilient to various upheavals.
More competitive countries also face Industry 4.0 challenges more
efficiently. While openness is good for growth, governments should
support the “globalisation losers.”At the time of trade tension escalation
and anti-globalisation backlash, opening up towards competitiveness is
crucial: more open economies are more innovative, and their markets are
more competitive. For sustainable economic growth, attempting
to eliminate inequalities by turning back in the age of globalisation is
counterproductive. Therefore, the policy should focus on improving
the conditions of those who suffered from globalisation rather than
protectionist measures.
As for Ukraine, its position in the global rating by GCI 4.0
continues to drop. In 2018, Ukraine ranked 83rd among 140 countries by
the Global Competitiveness Index [5].
Ukraine, like other countries, is open to globalisation; therefore,
it is affected by its destructive manifestations. The studies have shown
ambiguous and contradictory nature of the impact of globalisation
processes on Ukraine’s economic development. On the one hand,
globalisation provides new opportunities for economic development,
but on the other hand, it poses serious threats. Therefore,
the competitiveness of Ukrainian economy in the current global
environment may be ensured by implementation of an effective
innovation state policy that primarily aims at ensuring a balanced
collaborative engagement of scientific, technical and industrial capacity,
improving the mechanism for promoting business innovation,
and implementing innovations throughout the economy.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
ПРОЦЕСІВ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ
Вирішення проблем розвитку національної економіки
пов’язане із підвищенням ефективності використання трудових
ресурсів, із якістю людського капіталу, із особливостями його
переміщення в межах глобального економічного середовища.
Глобалізація світової економіки, розширення внутрішньої
і міжнародної торгівлі зумовлюють необхідність посилення уваги
до процесів міжнародної міграції, враховуючи, що трудові
ресурси – це базовий чинник динамічного зростання любої
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національної економіки. Міжнародна міграція займає значне місце
у процесах розвитку суспільства, впливає на стан і можливості
національного економічного розвитку, в міжнародному масштабі
вона призводить до вирівнювання оплати праці в різних країнах,
зростання сукупного обсягу світового виробництва за рахунок
перерозподілу трудових ресурсів і їх більш ефективного
використання. Але ці процеси мають і негативні наслідки
(втрата кваліфікованих кадрів державою, на підготовку яких були
витрачені значні бюджетні гроші, руйнування родинних відносин,
порушення прав людини, трудових прав, тощо), які необхідно
враховані при формуванні економічної політики країни в цілому.
Саме тому дослідження сучасних тенденцій розвитку процесів
міжнародної міграції набувають актуального значення в умовах
реформування економіки України і її прагнення щодо
забезпечення нової якості життя населення.
Мета дослідження полягає у аналізі і визначенні сучасних
тенденцій розвитку процесів міжнародної міграції, їх основних
напрямів і причин переміщення із можливістю їх врахування
у процесі реформування економічного та соціального життя
в Україні.
Міграція – складний процес, який викликаний багатьма
факторами, а саме: економічними, соціальними, демографічними,
етнокультурними. Вони часто взаємопов’язані та складають
певний комплекс, тому важко визначити що саме викликає
переміщення населення. Міжнародна міграція населення в умовах
розширення міжнародних економічних відносин займає усе більш
значне місце в розвитку суспільства. Інтернаціоналізація економік
з одного боку і нерівномірність розвитку країн – з іншого
призвели до того, що трудова міграція набула безпрецедентного
соціально-економічного й політичного значення в сучасному світі
[1, с. 35].
Існує безліч видів міжнародної міграції: безповоротна,
тимчасово-постійна, сезонна, маятникова. Але в сучасному світі
більшого значення набуває інший аспект – легальна та нелегальна
міграція. Нелегальні мігранти – це особи, що у пошуках роботи
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перетинають кордон нелегально, або в’їжджають у країну
законним шляхом (наприклад, туристами) і нелегально
працевлаштовуються. Останнім часом масштаби нелегальної
міграції значно розширилися. Мексиканці прямують в США,
сирійці у Німеччину та Францію.
На думку К. В. Шиманської, «глобальні проблеми людства,
спровоковані
посиленням
геополітичної
нестабільності
та боротьбою за світове лідерство, інтенсифікацією нарощення та
використання виробничих потужностей, обумовлюють зростання
чисельності мігрантів (у тому числі нелегальних) до розвинених
країн світу, а відповідне негативне ставлення до мігрантів у
приймаючих
суспільствах
посилюється
економічними
проблемами, соціальною напругою та ризиками національноетнічних конфліктів і подальших терористичних загроз» [2, с. 57].
Уряди промислово розвинених країн намагаються запобігти
нелегальній міграції, оскільки вона може вийти з-під контролю.
Більшість сучасних мігрантів прямують в економічно розвинені
країни не працювати, а за високими соціальними стандартами.
Вони розраховують на те, що вони зможуть жити на високі
соціальні виплати в країнах ЄС та США. Це викликає напругу
в суспільстві, тому що корінне населення має працювати та
забезпечувати високий рівень соціальних виплат, якими
користуються безробітні мігранти.
Міграційна криза стала справжньою проблемою для ЄС
у 2015–2016 рр., але після цього спостерігалася тенденція до
зниження потоків мігрантів. У 2017 р. в ЄС прибуло 205 тис.
нелегальних мігрантів. Станом на 2018 р. у країнах ЄС вже
перебувають 685 тис. осіб, які претендують на притулок.
Німеччина – головна мета мігрантів, які прямують на територію
Європейського Союзу. Ця країна приймає майже дві третини осіб,
що претендують на статус біженця у ЄС. Насамперед тому,
що Німеччина забезпечує найбільший рівень соціальних виплат
серед країн ЄС завдяки високому рівню податків. Головне
джерело нелегальних мігрантів – Близький Схід і Північна
Африка. Мешканці цих територій тікають від військових
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конфліктів, бідності, голоду. Спочатку мігранти перетинають
Середземне море, потрапляють до Греції, а далі рухаються через
Балкани до Західної та Північної Європи.
Проблема нелегальної міграції характерна не тільки для
країн Європи. З кожним роком набирає обертів міграція
з Латинської Америки до США. Мексика становить більшу
частину іммігрантів з Латинської Америки. На другому місці
країни Карибського басейну, а саме: Домініканська Республіка,
Куба, Гаїті. Високий рівень імміграції з цього регіону пояснюється
бажанням населення підвищити рівень свого життя. Рівень
міграції настільки великий, що спостерігається тенденція
до кардинальної зміни етнічного складу населення США.
Усі показники вказують на те, що у Сполучених Штатах
розпочинається новий етап формування американської нації.
Визначаючи загальні тенденції розвитку процесів
міжнародної міграції слід також додати наступне[3]:
 у сучасних умовах процеси міжнародної міграції
продовжують своє зростання (у 2015 р. кількість міжнародних
мігрантів у світі перевищила 244 млн., що становить 3,3 %
населення світу)і охоплюють значну кількість країн;
 в глобальному масштабі більш поширеною є внутрішня
міграція, ніж міжнародна (у 2015 р. кількість внутрішніх мігрантів
перевищила 740 млн. осіб);
 такі переселенці як біженці та внутрішньо переміщені
особи (ВПО)складають відносно невеликий відсоток всіх
мігрантів, але саме вони часто вимагають колективної уваги,
опиняються в дуже вразливих ситуаціях і найбільш потребують
допомоги;
 більшість міжнародних мігрантів (72 %) – це особи
у працездатному віці (від 20 до 64 років), співвідношення
чоловіків і жінок в міграційних процесах майже не змінюється
(52 % – чоловіки, 48 % – жінки);
 міжнародний рух стає більш можливим, що пов’язано
із такими факторами як цифрова революція,зменшення відстані
та скорочення витрат на проїзд, але основними факторами
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переміщення залишаються ті, що пов’язані з економічним
процвітанням,
нерівністю,
демографією,
насильством
і конфліктами, а також зміною довкілля;
 основними регіонами прийому мігрантів залишаються
Європа, Азія та Північна Америка ( 83 % від загальної чисельності
мігрантів), але ці регіони мають різне співвідношення мігрантів до
власного населення, в Північній Америці і Європі воно становить
відповідно 15 % і 10 %, а в Азії – лише 1,7 %, проте Азія –
це регіон, де зростає чисельність мігрантів-резидентів;
 головною країною призначення для мігрантів з 1970 р.
залишаються Сполучені Штати Америки, в яких кількість
іноземців, що проживають в країні, з тих пір зросла майже
в чотири рази; другу позицію займає Німеччина, третю – РФ,
далі йдуть – Саудівська Аравія, ОАЕ, Канада, Франція, Австралія,
Іспанія й Італія;
 список найбільших країн-джерел мігрантів включає Індію,
Мексику, РФ, Китай, Бангладеш, Пакистан, Україну, Філіппіни,
Сирію, Великобританію (майже половина всіх міжнародних
мігрантів народилися в Азії, другою за величиною країною
походження мігрантів є Мексика, за якою слідує низка
європейських країн).
Сучасна міжнародна міграція в умовах зростаючої
глобалізації займає значну частину міжнародних економічних
відносин. За останній час значно розширилися масштаби
нелегальної міграції, що призвело до міграційних криз
у розвинених країнах. Несподіваний приплив міжнародної міграції
спричинив цілий ряд гострих демографічних і соціальноекономічних проблем.
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АЛІМЕНТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В УКРАЇНІ
Актуальність дослідження зумовлена тим, що у сучасному
світі суттєво зростає кількість шлюбів між громадянами різних
країн. Тим самим створюються передумови для застосування
не тільки внутрішньодержавних норм, а й норм міжнародного
приватного права. Як правило, внутрішнє законодавство більшості
держав містить норми, що регулюють аліментні зобов’язання,
у зв’язку з присутністю іноземного елемента існує необхідність
у застосуванні міжнародних договірних, а також звичаєвоправових
норм.
Регулювання
аліментних
зобов’язань
у міжнародному приватному праві здійснюється на підставі
національного законодавства та міжнародних договорів
як двостороннього, так і багатостороннього характеру, включаючи
договори про правову допомогу [4]. У науковій літературі окремі
проблемні питання правового регулювання утримання у вигляді
аліментів та порядку їх стягнення в правовідносинах ускладнених
іноземним елементом знайшли своє наукове обґрунтування
у працях таких вітчизняних вчених як А. С. Довгерт,
Р. А. Майданик, Н. С. Кузнєцова, Е. М. Грамацький, В. І. Кисіль,
О. Є. Бурдай, Ю. В. Черняк та ін.
На національному рівні питання стягнення грошових коштів
у вигляді аліментів регулюються Сімейним кодексом України,
Цивільно-процесуальним кодексом України та Законом України
«Про міжнародне приватне право». Крім того Україна є учасником
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основних міжнародних конвенцій, що дозволяють особі захистити
свої права на отримання аліментів [1; 3].
Метою дослідження є з’ясування механізмів реалізації
правових норм, що регулюють правовідносини, які виникають з
приводу аліментних зобов’язань за участі іноземного елемента
в правовому просторі України.
До 2007 р. питання стягнення аліментів регламентувалося на
світовому рівні Нью-Йоркської конвенцією ООН 1956 р.,
а на регіональному рівні – Гаазькими конвенціями 1956, 1958,
1973 рр. Вказані конвенції внесли істотний внесок у розвиток
міжнародного регулювання аліментних зобов’язань і були
основними міжнародними нормативно-правовими актами,
що дозволяють стягнути грошове утримання з боржника,
який є громадянином або підданим іншої держави. Однак зміни
в сучасному світі, розвиток сучасних способів виконання
зобов’язань, поява нових форм співпраці між державами призвели
до неможливості застосування деяких положень конвенцій. Таким
чином, на початок нинішнього століття більшість норм
вищеназваних конвенцій втратили актуальність, оскільки в першу
чергу не відповідали практичної дійсності і з приводу обміну
інформації між державами, і механізму здійснення аліментних
зобов’язань.
23 листопада 2007 р. в Гаазі з метою вдосконалення
та деталізації порядку стягнення аліментів в була прийнята
Конвенція про міжнародне стягнення аліментів на дітей та ін.
видів сімейного утримання [2].
Україна приєдналася до цієї конвенції в 2010 р., а в 2013 р.
з заявами й застереженнями була ратифікована парламентом
України. Призначення положень конвенції, що побудовані
на найбільш ефективних нормах ін. конвенцій, покликані сприяти
розвитку системи стягнення аліментів, а саме: спростити
процедуру стягнення утримання у випадках, коли один з батьків,
що перебуває на території іноземної держави і не перераховує
кошти на дитину, створити умови для своєчасного
та безперебійного забезпечення виплати аліментів ін. членам сім’ї.
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Документ враховує можливості, які виникають завдяки
досягненням інформаційних технологій.
Крім того Конвенція 2007 р. розв’язує ряд питань,
що ускладнюють процедуру стягнення аліментів на території
різних держав. Перш за все це механізми організаційний взаємодії
між державами. Згідно ст. 4 Конвенції 2007 р. держави для
реалізації повноважень призначають центральний орган.
Це не нове правило, чимало з міжнародних конвенцій вимагають
призначення такого органу. Слід зазначити, що центральний орган
відповідно до Конвенції 2007 р. [2] наділений як специфічними,
так і загальними функціями. Серед специфічних функцій, якими
наділяється центральний орган відповідно ст. 6 Конвенції,
слід виділити не тільки надання правової допомоги, а також
сприяння в пошуках боржника, в отриманні необхідної інформації
про фінансове становище боржника або кредитора, включаючи
виявлення майна та ін. активів, заохочення щодо укладення
мирових угод, ініціювання або сприяння в провадженні
накладення попередніх забезпечувальних заходів примусового
характеру, сприяння при врученні документів.
В якості ефективних заходів щодо виконання рішення, ст. 34
Конвенції 2007 р. [2] передбачає відрахування із заробітної плати,
накладення арешту на майно та кошти, в тому числі і банківські
рахунки, примусову продаж майна, що належить зобов’язаної
особі, передачу інформації в службу по кредитах, відмова
у видачі, призупинення дії або анулювання спеціальних прав
(у тому числі посвідчення водія), застосування медіації.
Перераховані
функції
дійсно
є
специфічними
та нехарактерними для єдиного адміністративного органу
за українським
законодавством.
Відповідно
чинному
законодавству перераховані функції покладені на Міністерство
юстиції України. У деяких державах-учасницях Конвенції 2007 р.,
наприклад, Великобританії, Ізраїлі, Литві в рамках конвенції були
створені спеціальні центральні органи, які взяли на себе
повноваження,
передбачені
конвенційними
положеннями.
Інші держави пішли шляхом зміни законодавства, що передбачає
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можливість делегувати повноваження іншим центральним
органам держави.
Також слід погодитися із фахівцями з права, що відзначають
інтернаціоналізацію виконання судових рішень як існуючу
тенденцію зближення правових систем, що сприяє забезпеченню
прав учасників юридичного процесу. У багатьох державах на рівні
національного законодавства закріплені підстави для виконання
рішень іноземних судів відповідно вимогам Конвенції 2007 р.
Основною проблемою, що викликає утруднення під час
стягнення аліментних зобов’язань є визначення правопорядку,
який повинен бути застосований. Для внесення ясності,
до Конвенції 2007 р. [2] було прийнято Протокол про право,
що застосовується до аліментних зобов’язань. Відповідно
до Протоколу регулювання аліментних зобов’язань здійснюється
за допомогою права держави місця проживання особи,
яка потребує утримання (lexdomicilii), але якщо одна зі сторін
буде заперечувати проти застосування цього загального
правила, то застосовується право держави їх останнього
спільного місця проживання. А ст. 66 Закону України
«Про міжнародне приватне право» передбачає дещо інше, а саме
застосування lexdomicilii дитини, або право, країни проживання
сім’ї якщо воно є більш сприятливим для неповнолітнього [1].
Протокол також артикулює більш інноваційний підхід,
а саме: при визначенні права застосовується поняття й «постійне
місце проживання», й громадянство, як рівнозначні.
З наведених прикладів очевидно, що для повноцінної
реалізації норм у даній сфері необхідно, щоб самі норми
національного законодавства, що регулюють забезпечення
виконання аліментних зобов’язань, більшою мірою були
орієнтовані на норми міжнародного характеру, що містяться
в міжнародних договорах. Проведене дослідження дозволяє
зробити наступні висновки:
1. Міжнародне приватне право щодо стягнення аліментних
платежів знаходиться в постійному розвитку. Важливим кроком
на шляху його вдосконалення слід вважати прийняття Конвенції
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про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів
сімейного утримання 2007 р. в якій більшість питань стягнення
аліментів отримали свою деталізацію.
2. Конвенція
2007 р.
спрямована
на
встановлення
однакового режиму примусового виконання судових рішень щодо
аліментів для громадян усіх договірних держав.
3. Для усунення правових перешкод й вирішення основних
проблем що виникають у сфері аліментних зобов’язань, а саме:
гармонізація норм про правопорядок, що застосовується
та виконання іноземних рішень на території України, – буде
вдосконалення норм внутрішнього законодавства регулюючих
сімейні правовідносини.
Також для спрощення процедури стягнення аліментів
необхідно на законодавчому рівні розглянути питання
про закріплення в цивільно-процесуальному законодавстві
принципу взаємності, що передбачає визнання і виконання
іноземних судових рішень за відсутності міжнародного договору.
При забезпеченні взаємності Україна зможе взаємодіяти з ін.
правопорядками, що, в свою чергу, дозволить в майбутньому
ставити питання про скасування у відносинах з такими державами
видачі екзекватури і введення спрощеного порядку визнання
і виконання судових рішень іноземних держав.
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МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ В РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ
КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
У др. пол. XX ст. світове співтовариство прийшло до
розуміння, що внаслідок посилення глобалізаційних процесів і
появі нових викликів і загроз планетарного масштабу склалася
нова екологічна ситуація. Саме у цей історичний період,
у 1972 р., відбулася Стокгольмська конференція ООН
з навколишнього середовища. Представники країн та міжнародних
організацій вперше зібралися на рівні Організації Об’єднаних
Націй для того, щоб визначити засоби протистояння погіршенню
глобальної екологічної ситуації.
Невдовзі в рамках роботи Міжнародної комісії
з навколишнього середовища та розвитку ООН у 1983–1987 рр.
було підготовлено та оприлюднена Доповідь Брундтланд
«Наше спільне майбутнє» [4], у якій запропоновано концепцію
сталого розвитку як відповідь на глобальні виклики ХХ ст.
Концепція сталого розвитку передбачає досягнення людством
такої моделі своєї життєдіяльності, в рамках якої задоволення
потреб нинішнього покоління людей буде здійснюватися без
шкоди інтересам і потребам майбутніх поколінні, і має бути
розроблена модель розвитку суспільства, яка враховує соціальні,
економічні та правові потреби людського розвитку.
Беззаперечним лідером у реалізації концепції сталого
розвитку є Організація Об’єднаних Націй, що взяла на себе
вирішення
ключових
питань
соціального,
екологічного
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та економічного характеру. На Міжнародній конференції
з проблем сталого розвитку (Ріо+20), що відбулася у 2012 р.
у Ріо-де-Жанейро, в результаті розгляду глобальних проблем
сучасності було прийнято документ під «Майбутнє, якого ми
прагнемо» [3].
На думку О. Г. Білорус цей документ висуває принципово
нові вимоги до глобальної організації економіки, її філософії та
стратегії, а фіксація пріоритету екології означає, що економіка має
бути обмеженою, економною та гуманною [1, c. 109].
Завдяки зусиллям ООН були створені умови на глобальному
і регіональному рівні для реалізації концепції сталого розвитку в
рамках сучасних політичних процесів, а екологічний вимір
світової політики став одним з найбільш значущих відмінностей
сучасних міжнародних відносин.
Сучасні екологічні проблеми тісно пов’язані з соціальними
та економічними потребами, з демографічною ситуацією,
і їх неможливо розглядати окремо. Глобалізація економіки
і суспільства супроводжується глобалізацією проблем захисту
навколишнього середовища та вирішення екологічних проблем.
Цілісний механізм вирішення екологічних проблем
неможливий без прийняття ідеї колективної відповідальності
людства за збереження біосфери та впровадження міжнародноправого регулювання розгалуженої системи захисту довкілля.
Усвідомлення цього, зважаючи на серйозні екологічні кризи
ХХ та ХХІ ст.,
показує
наскільки
важливим
являється
застосування міжнародного права у вирішенні складних
комплексних проблем захисту навколишнього середовища.
Міжнародне економічне право та міжнародне екологічне
право відносно самостійні правові системи. Утім, їх взаємодія та
взаємовплив на сьогодні стає важливим фактором регулювання
міжнародних економічних й екологічних відносин. У свою чергу
міжнародні економічні відносини, ускладнені екологічними
проблемами міжнародного характеру, впливають на формування
правових інститутів міжнародного економічного права.
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На думку дослідниці Д. Баклан, взаємодія міжнародного
екологічного права та міжнародного економічного права як
елементів системи міжнародного права особливо важливі для
правотворчого та правозастосовного процесів [2, c. 20].
Розвиток міжнародного права у сфері забезпечення сталого
розвитку вимагає дотримання у правовому регулювання балансу
між
пріоритетами
охорони
навколишнього
середовища
та потребами виробництва як на національному рівні,
так у рамках міжнародного співробітництва. Загальновідомо,
що економічні та соціальні компоненти сталого розвитку тісно
пов’язані. Приміром, успішний розвиток економіки країн
вважається необхідним компонентом для досягнення позитивних
змін а освіті та охороні здоров’я. У подальшому ці позитивні
зміни сприяють економічному зростанню у цілому. На основі цих
об’єктивних законів міжнародного розвитку має відбуватися
планування цілей та завдань державного управління,
що відповідають концепції сталого розвитку.
Базовим
підходом
до
врегулювання
економічних
та екологічних відносин вважається застосування економічних
важелів для забезпечення охорони природного середовища.
Міжнародні організації системи ООН проводять значну роботу
у цьому напрямі. Визначення шляхів економічного розвитку
держави на основі екологічних та економічних показників
і розрахунок витрат, необхідних для ліквідації руйнівних наслідків
промислового та сільськогосподарського виробництва, а також
розробка економічних методів управління природоохоронною
діяльністю
дозволяють
вирішити
екологічні
проблеми
на національному рівні. Утім ці завдання не можна ефективно
вирішити без збалансованого та ощадливого використання
природних ресурсів у межах всієї планети.
У високорозвинених країнах спостерігається поступовий
перехід від технологій, спрямованих на економічне зростання
без екологічних обмежень до концепту охорони середовища,
що накладає на економічні відносини обмеження екологічного
характеру. Але країни з низьким рівнем економічного розвитку
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та країни, що розвиваються, обмежені у доступі до екологічно
чистих технологій. Таке становище значно гальмує процеси,
спрямовані на забезпечення екологічної сталості.
Сучасні міжнародні економічні відносини, ускладнені
екологічними чинниками та вимогами, що висуває міжнародне
співтовариство, можна розглядати як формування складної
соціально-еколого-економічної
моделі
бажаної
поведінки
суб’єктів міжнародного права, що відображає систему сучасних
міжнародних відносин в економічній сфері. Міжнародні
організації підтримують таку прогресивну модель розвитку
суспільства й активно застосовують до регулювання цих
комплексних відносин загальні та спеціальні принципи, договірні
та звичаєві норми міжнародного права.
Міжнародне співтовариство визнає взаємозв’язок між
бідністю та захистом навколишнього середовища, розглядає якість
навколишнього середовища як ключовий фактор досягнення
сталого розвитку. ООН визначає необхідність забезпечення
екологічної сталості для ефективної боротьби з бідністю
та підтримки сталого розвитку. Країни, що розвиваються,
та індустріально розвинені країни уклали та ратифікували
різноманітні природоохоронні угоди, підкреслюючи необхідність
транскордонного співробітництва з вирішення регіональних
і глобальних проблем захисту довкілля та сталого розвитку. Серед
цих конвенцій слід відзначити Рамкову конвенцію ООН зі зміни
клімату 1996 р., Конвенцію про охорону біологічного різноманіття
1992 р., Конвенцію ООН про боротьбу з опустелюванням у тих
країнах, що потерпають від серйозної посухи та/або
опустелювання, особливо в Африці 1994 р., Конвенцію з охорони
всесвітньої культурної та природної спадщини 1988 р. тощо.
У рамках виконання міжнародних зобов’язань усе більша
кількість країн приймають і впроваджують свої екологічні
політики та вдосконалюють законодавство з питань захисту
навколишнього середовища. За останні роки більшість
індустріально розвинених країн на законодавчому рівні закріпили
екологічні принципи розвитку суспільства, вимоги до стану
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навколишнього середовища та запровадили процедури екологічної
оцінки діяльності господарюючих суб’єктів.
Завдяки роботі міжнародних організацій системи ООН
міжнародно-правове регулювання міжнародних економічних
відносин спрямовується на досягнення поміркованої рівноваги
між виробництвом і природою на основі прийняття універсальних
норм, що скорочують до мінімуму сумарні екологічні затрати та
забезпечують економічний результат природозахисних заходів.
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СТАНОВЛЕННЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ
ЯК ПРАВОВОЇ ЦІННОСТІ
Визначальними категоріями для розвитку суспільства
є розуміння того, що є добро і зло, правда і брехня, справедливість
і несправедливість. Від них походить усвідомлення користі
і шкоди
для
суспільства,
необхідності
дотримання
загальновизнаних правил поведінки, покарання за їх порушення.
Без цих категорій неможливо було б сформувати систему діянь,
які визнаються шкідливими для суспільства і в результаті стають
кримінально караними.
Однією з найважливіших моральних та правових категорій,
що відіграє особливу роль у формуванні права є справедливість.
Ця категорія являє собою моральне усвідомлення рівноцінності,
правильної відповідності між діями та їх наслідками, правами
та обов’язками, проступком та покаранням за нього, роботою
та винагородою, тощо. Однак розуміння того, що є справедливим
змінювалося протягом сторіч і залежало від культури суспільства,
його звичаїв, традицій, рівня державної організації.
Перші уявлення про справедливість сформувалися ще
в первісному суспільстві, однак ця справедливість стосувалася
лише членів роду (племені, селища) і на ін. племена
не поширювалася. Основою тогочасних уявлень про справедливе
покарання був принцип таліону (від лат. talis – такий самий;
рівним за рівне: «око за око, зуб за зуб»), що передбачав
рівноцінну відплату, заподіяння порушнику того самого, що він
спричинив потерпілому. З розвитком цивілізації, на заміну
принципу таліону прийшов принцип еквівалентності покарання
(штраф, конфіскація майна, обмеження в правах і т.ін.) [7, с. 7, 24].
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Перша згадка про справедливість у праві, що дійшла
до наших часів, відноситься до XVIII ст. до н. е. і міститься
в тексті стародавнього джерела права Законах Хаммурапі, в якості
одного з мотивів їх прийняття: «…щоб засяяла справедливість
у країні, щоб знищити злочинців, щоб сильніший не пригнічував
слабшого…» [1].
Подальше формування ідей про справедливість відбувалося
в Античну добу в Стародавній Греції. Уже в епосах Гомера
і Гесіода, хоча і на міфологічній основі, розвивалися певні правові
та політичні ідеї стосовно справедливості. Так, в поемах Гомера
«Іліаді» та «Одіссеї», життя і творчість якого відносяться
до VIII ст. до н. е., а описані події – до XIII ст. до н. е. – Зевс
у морально-правовій площині виступає як верховний заступник
загальної справедливості, який суворо карає тих, хто творить
насильство і неправий суд.
У Гомера божественна за своєю природою справедливість
виступає в якості об’єктивної основи і критерію правового.
Лише те,
що
відповідало
тогочасним
уявленням
про
справедливість, сприймалося як право. У гомерівських поемах
порушення справедливості не просто антигромадський, але перш
за все, антибожественний акт, за який неминуче наступає божа
кара. Тобто, в уявленні давніх греків право і справедливість, хоча
і тісно були пов’язані між собою, але розрізнялися навіть
термінологічно: справедливість (діке) – безумовна основа
і принцип права як сформованого звичаю, звичаєвого права
(теміс); звичаєве ж право (теміс) є певною конкретизацією вічної
справедливості (діке), її присутності, прояву і дотримання між
людьми.
Подальшого розвитку ідея права і справедливого суспільнополітичного устрою набула в поемах Гесіода (VII ст. до н. е.)
«Теогонія» («Походження богів») і «Роботи і дні». У гесіодівській
інтерпретації боги виступали носіями морально-правових
принципіві
сил.
Так,
правління
Зевса
знаменувалося
встановленням основ справедливості, законності і суспільного
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добробуту, а справедливість (діке), в свою чергу, протиставлялася
силі та насильству.
Гесіод у своїх поемах висунув положення про єдине коріння
й основи справедливості та закону. Він першим вжив поняття
«право по природі», або природне право (фєсеї) і поняття «право,
встановлене людьми» (номо), іншими словами позитивне право
[6].
Новий поштовх для розвитку поняття «справедливість»
отримало в Стародавньому Римі. Це було пов’язано з діяльністю
преторів, коли з’явилася модель експертизи законодавства
з приводу його справедливості з урахуванням відповідності
інтересів громадян Риму (квіритів) та представників інших
народів, іноземців (перегринів). Через декілька століть подібна
експертиза на відповідність законів вимогам релігії, моралі
та справедливості проводилася і в Османській Імперії [3, c. 17].
Глибока філософська розробка проблем справедливості,
права, держави та закону пов’язана з творчістю представника
німецької класичної філософії Іммануїла Канта, який використав
діалектичний підхід до їх розв’язання.
На думку І. Канта, «Людина дуже рано набуває почуття
справедливості, однак, дуже пізно, або взагалі не набуває поняття
справедливості». На противагу почуттю, поняття справедливості
не може бути набуте людиною на основі лише індивідуального
досвіду.
Філософ розглядав відсутність почуття справедливості
як стан неповноліття. Як стверджував І. Кант: «Неповноліття
означає неспроможність користування власним розумом без
керівництва когось іншого». Тому подолати стан неповноліття
здатен лише розум. На думку мислителя, «вік просвітництва» –
здатен вивести людину зі стану неповноліття [2, c. 256].
Таким чином, закладення категорії справедливості як основи
для права є невипадковим. Цей основоположний принцип стає
спрямовуючим фактором для визначення напряму розвитку права.
Зокрема
розробник
лібертарно-юридичної
концепції
праворозуміння В. С. Нерсесянц розрівняв поняття правового та
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неправового закону. На його думку, правові закони – це ті,
які побудовані на принципах формальної рівності, необхідної
та загальнообов’язкової свободи та всезагальної справедливості,
а не правові – ті, які не вбирають у себе зазначених рис [4, с. 4].
Таким чином, на основі даного підходу можна відповісти на
питання правової дискусії «Який принцип функціонування
правової держави важливіший: верховенства права чи
верховенства закону?» Вважаємо, що для правової держави
визначальним є принцип верховенства права, бо саме право
базується на справедливості як визначальній категорії. А закони
в державі, у свою чергу, мають відповідати праву. Підтвердження
цьому знаходимо у Конституційному Законі України
«Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)»,
який вніс зміни в ряд статей Конституції України, зокрема, текст
ст. 129
«Судді
при
здійсненні
правосуддя
незалежні
і підкоряються лише закону» було замінено на «Суддя,
здійснюючи
правосуддя,
є
незалежним
та
керується
верховенством права». А також ст. 147 було доповнено частиною
другою наступного змісту: «Діяльність Конституційного Суду
України ґрунтується на принципах верховенства права,
незалежності, колегіальності, гласності, обґрунтованості та
обов’язковості ухвалених ним рішень i висновків», акцентуючи
увагу саме на принципі верховенства права [5].
На основі різноманітних підходів до співвідношення
категорій справедливості та права, сутності справедливості
як культурної та правової категорії, можна стверджувати,
що юридична справедливість виявляється у відповідності між
законодавчо закріпленими взаємозалежними правами, свободами,
обов’язками, відповідальністю за вчинені правопорушення.
Вона має особливе значення для регулювання суспільних
відносин, оскільки найбільш суттєві соціальні наслідки викликає
саме несправедливість, закріплена в законодавстві.
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Важна Катерина,
кандидат юридичних наук,
Київський національний університет культури і мистецтв,
м. Київ, Україна
КРИТЕРІЇ (ЕЛЕМЕНТИ) ДЕРЖАВИ
ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
ТА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ ПРАКТИКИ
Держава справедливо визнається основним суб’єктом
міжнародного права і є ключовим актором міжнародних
взаємодій. Саме вона визначає основні вектори розвитку
міжнародного права та здійснює вплив (прямий та
опосередкований) на всі тенденції міжнародного життя. Держави
є загальновизнаними суб’єктами міжнародного права поряд із
міжнародними
міжурядовими
організаціями,
народами,
які реалізують право на самовизначення, та державоподібними
утвореннями [4, с. 132–142]. Не зважаючи на визначальну роль
держави у формуванні міжнародного права і міжнародних
відносин, у позитивному міжнародному праві універсальне
загальноприйняте визначення поняття держави дотепер відсутнє.
У доктрині існують різноманітні визначення поняття
держави, більшість з яких містять у собі або висвітлюють її
необхідні елементи (ознаки). Наприклад, Георґ Єлінекще у 1914 р.
визначив три елементи держави («вчення трьох елементів»
[5, с. 99–102]): територію, народ і публічну владу [5, с. 99–102].
Такий підхіднині широко підтримується й визнається у доктрині
міжнародного права та, як зазначає І. І. Лукашук, у міжнародній
практиці, включаючи судову [7, с. 38–39; 2, с. 15]. Деякі автори
виділяють окремо як четверту ознаку суверенітет [2, с. 61–62].
Формуючи доктринальні визначення поняття держави як
суб’єкта міжнародного права (далі – МП), аналізуючи ознаки чи
характерні риси держави, вчені та юристи зазвичай звертаються до
положень Конвенції про права та обов’язки держав, яка була
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підписана у Монтевідео (Уругвай) 26 грудня 1933 р. під час
Сьомої Міжнародної конференції американських держав [8].
У ст. 1 Конвенції 1933 р. закріплено такі критерії (елементи)
держави як суб’єкта міжнародного права: 1) постійне населення;
2) визначена територія; 3) влада; 4) здатність вступати у відносини
з іншими державами [8]. Ці критерії (елементи) держави
неодноразово підтверджувалися в подальшій міжнародній
практиці [6, с. 325; 1, с. 15–16].
Під постійним населенням держави слід розуміти всіх
громадян держави, які постійно проживають у межах території цієї
держави. У контексті характеристики держави як суб’єкта
міжнародного права постійне населення держави повинне
відповідати, зокрема, наступним характеристикам: 1) попередні
покоління предків більшої частини громадян держави
(що становлять її постійне населення) історично проживали на
даній території (у межах сучасної території цієї держави);
2) громадянство даної держави може передаватися від батьків
(що є громадянами даної держави) своїм дітям за «правом крові»
(дана характеристика населення, на відміну від держави,
не притаманна, зокрема, Ватикану, який у доктрині часто
розглядається як державоподібне утворення або квазідержавне
утворення); таким чином постійне населення повинне мати
здатність самовідтворюватися.
Важливим критерієм держави є наявність визначеної
державної території(у ст. 1 Конвенції про права та обов’язки
держав 1933 р. у даному контексті вживається термін «визначена
територія» («a defined territory») [8]). Держава як суб’єкт
міжнародного права не може існувати без території (на відміну,
наприклад, від міжнародних міжурядових організацій). З правової
точки зору розмір площі території держави не впливає
на міжнародну правосуб’єктність цієї держави. Відповідно
до міжнародного права всі держави є суверенно рівними
у міжнародних відносинах не залежно від розміру їх території.
Наявність можливого спору між сусідніми державами щодо
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проходження лінії кордону між ними, не впливає (не скасовує) на
міжнародну правосуб’єктність жодної з таких держав.
Відповідно до ст. 11 Конвенції про права та обов’язки
держав 1933 р. «територія держави є недоторканою і не може бути
об’єктом воєнної окупації, або інших заходів застосування сили,
застосованих іншою державою, прямо або опосередковано або
з будь-яких мотивів, у т. ч. тимчасових» [8]. Принцип
територіальної цілісності і принцип недоторканності кордонів
держави, що є імперативними нормами загального міжнародного
права, були закріплені у Гельсінському заключному акті Наради
з безпеки і співробітництва в Європі 1975 р. Нині вказані
принципи входять до переліку основних принципів міжнародного
права.
Ще одним критерієм держави відповідно до міжнародного
права та міжнародно-правової практики є наявність центральних
(загальнодержавних) публічних органів державної влади (у даному
контексті в англомовному тексті Конвенції про права та обов’язки
держав 1933 р. вжито термін «government» [8]). Такі публічні
органи державної влади повинні бути здатними здійснювати
ефективний контроль над населенням держави у межах території
цієї держави, а також бути здатними здійснювати міжнародні
відносини і представляти інтереси держави на міжнародній арені.
Важливим є фактор «правомірності» (а внаслідок цього
і правомочності) публічних органів державної влади: ці органи
повинні визнаватися постійним населенням держави як такі,
що правомірно представляють інтереси населення і правомірно
виконують владні функції та представництво держави.
Здатність вступати у публічно-правові відносини з іншими
державами та іншими суб’єктами міжнародного права є ще одним
невід’ємним критерієм держави (у ст. 1 Конвенції про права та
обов’язки держав 1933 р. у даному контексті вказано «здатність
вступати у відносини з іншими державами» («capacity to enter into
relations with the others tates») [8]). Здатність вступати у міжнародні
публічно-правові відносини тісно пов’язана із наявністю
міжнародно-правового визнання з боку інших держав (та інших
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суб’єктів міжнародного публічного права). Якщо територіальне
утворення не визнається як суб’єкт міжнародного права вже
існуючими (визнаними) суб’єктами МП, то таке територіальне
утворення не є державою незалежно від одностороннього
самопроголошення
незалежності
чи
одностороннього
самопроголошення власної державності.
Вважаємо, що державі, відповідно до чинного міжнародного
права, повинні бути притаманні одночасно чотири описані критерії
(елементи), а саме: постійне населення; визначена територія; влада
(наявність центральних (загальнодержавних) публічних органів
державної влади); здатність вступати у публічно-правові
відносини з іншими державами (та іншими суб’єктами
міжнародного публічного права). За умови присутності вказаних
чотирьох критеріїв (елементів) держави наявність суверенітету
держави презюмується. Будь-яка держава завжди володіє
державним суверенітетом. Порушення (а в деяких випадках
і загроза порушення) державного суверенітету становить
міжнародний злочин. Іноді, відповідно до міжнародного права,
суверенітет держави може бути правомірно тимчасово обмежений
(наприклад,
у
межах
реалізації
міжнародно-правової
відповідальності держави-правопорушниці за вчинення нею
міжнародного злочину).
Суб’єктом міжнародного права виступає держава в цілому,
а не державні органи чи посадові особи [6, с. 25]. Окремі
адміністративно-територіальні одиниці держав (як унітарних, так і
федеративних) не є суб’єктами МП (не можуть мати міжнародної
публічно-правової
суб’єктності).
Зокрема,
при укладенні
міжнародних договорів суб’єктом такого договору може бути
лише держава в цілому, а не її окремі адміністративнотериторіальні одиниці, органи чи посадові особи [4, с. 132–142];
при вступі держави до міжнародної міжурядової організації
учасником такої організації також може бути лише держава
в цілому, а не її окремі адміністративно-територіальні одиниці,
органи чи посадові особи.
184

УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2019
Як суб’єкт міжнародного публічного права держава має
здатність створювати норми міжнародного права; набувати прав та
обов’язків за такими нормами, реалізувати вказані норми.
Як суб’єкт міжнародного права держава, шляхом порушення
власних міжнародно-правових зобов’язань, може вчиняти
міжнародні правопорушення – міжнародні злочини і міжнародні
делікти (або ординарні міжнародні правопорушення), і відповідно,
може й повинна нести міжнародно-правову відповідальність
за вчинені правопорушення [2, с. 88–94; 3, с. 155–169]. Відповідно
до чинного міжнародного права держава також може нести
відповідальність за шкоду, нанесену внаслідок правомірної
діяльності [2]/
Держава – це суб’єкт міжнародного публічного права,
що становить собою політико-правове територіальне утворення,
яке відповідає наступним критеріям: має постійне населення,
визначену територію, публічні (загальнодержавні) органи
державної влади, має здатність самостійно вступати у міжнародні
публічно-правові відносини. За умови присутності вказаних
чотирьох критеріїв (елементів) держави наявність суверенітету
держави презюмується. Як суб’єкт міжнародного публічного права
держава має здатність створювати норми міжнародного права;
набувати прав та обов’язків за такими нормами, реалізувати
вказані норми; може брати участь у міжнародних публічноправових відносинах; має здатність нести міжнародно-правову
відповідальність. Суб’єктом міжнародного права виступає держава
в цілому, а не її окремі адміністративно-територіальні одиниці,
державні органи чи посадові особи.
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ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРАВА ЯК НАУКОВА
МЕТОДОЛОГІЯ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА США:
ОГЛЯД ПІДХОДІВ
Зародившись у XVІІІ ст. у працях Сміта, Беккарії, Кондорсе
та Бентама, економічний аналіз права став важливою
методологією в правовій науці в 1960–1970-х рр. після публікацій
Рональда Коуза, Гвідо Калабресі та Річарда Познера. Цей рух
в країнах Західної Європи та США здобув назву «Право
та економіка».
В економічному аналізі права переважно застосовуються два
підходи: позитивний і нормативний. Позитивне «Право
та економіка»
використовує
економічний
аналіз
для
прогнозування впливу різних правових норм. У цьому випадку
обмежуються вивченням стимулів, створених правовою системою,
вважаючи, що ефективні правові норми розвиваються природно.
Так,
застосовуючи
позитивний
аналіз,
досліджується
як впливають різні правові норми на різні явища, що потрапляють
у сферу дії права, а також вплив різних інституційних факторів на
прийняття юридичних та судових рішень. Наприклад,
за допомогою позивного економічного аналізу можна встановити
вплив альтернативних правил відповідальності на рівень
нещасних випадків, або вплив різних законів у сфері
інтелектуальної
власності
на
рівень
інновацій
тощо.
Це досягається за допомогою використання притаманних
економіці емпіричних інструментів, що дозволяють пояснити
причинно-наслідкові зв’язки між різними змінними, а також
передбачити вплив однієї змінної на інші.
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Нормативний економічний аналіз застосовується для
послідовного розміщення альтернативних рішень за ступенем
значущості, тобто для того, щоб встановити бажані юридичні
чи інституційні механізми. Це дозволяє оцінити різні правові
норми та судові рішення. Базуючись на результатах позитивного
економічного аналізу, нормативний аналіз здатен вказати
на найкраще правило, яке максимально ефективно може
врегулювати певні відносини. Наприклад, якщо метою права
інтелектуальної власності є максимізація соціального добробуту,
то нормативний аналіз дозволяє визначити як оптимальні такі
правові норми, що встановлюють набуття майнових прав на певні
обмежені періоди. Таким чином, за нормативним підходом право
розглядається як інструмент для усунення «невдач» у суспільних
відносинах. Метою нормативного аналізу є встановлення
ефективності.
Іншими словами, нормативний аналіз дозволяє встановити
бажане правове чи інституційне урегулювання, а позитивний
аналіз пояснює, чому речі є такими, якими вони є, або описує
правові явища економічною мовою. Як зазначають Л. Каплоу
та С. Шавелл: «…Економічний аналіз права прагне відповісти на
два основні питання про правові норми: 1) які наслідки мають
правові норми на поведінку відповідних суб’єктів? 2) чи такі
наслідки правових норм є соціально бажаними? Відповідь на ці
питання дозволяє описати поведінку окремих суб’єктів, виходячи
із припущення, що вона є перспективною і раціональною,
а з точки зору добробуту – соціально бажаною» [2].
Е. М. Зальцбергер до двох названих підходів економічного
аналізу права додає третій – дескриптивний (описовий), під яким
розуміє спробу описати правові норми, судові рішення
або юридичні приписи, що використовують мову економіки.
Акцент у цьому випадку робиться на описі, а не на прогнозі.
Це є спроба описати загальне право як ефективний набір правил
або як ринкову рівновагу [3].
Таким чином, економічний аналіз права можна розглядати
як застосування методів економічних наук для дослідження
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правових норм і правових інститутів: як вони виникають,
як структуровані, до яких процесів відносяться, і як впливають
на дійсність. «Право та економіка» не тільки сприймає право
як одну зі змінних економічної системи, але й займається
дослідженням галузей права, які можуть здатися далекими
від економічних питань [1, с. 30]. Отже, економічний аналіз права
у науці здебільшого розуміється як метод використання ідей,
взятих з економіки, та поєднання їх з правовими теоріями
і принципами.
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВА НА ЖИТТЯ
ПІД ЧАС ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ
Одним із найважливіших природних прав людини є право на
життя, яке складає ядро прав першого покоління і має неабияку
цінність для людини. Ніхто не має права посягати чи позбавляти
життя іншу людину. У цьому плані право на життя є невід’ємним
та невідчужуваним. Усі інші права людини об’єднуються навколо
цього стрижневого фундаментального права.
Право на життя нині закріплено у багатьох універсальних
і регіональних міжнародних актах та у текстах конституцій
зарубіжних країн. Однак незважаючи на існування численних
норм, як міжнародного, так і внутрішньо національного права
держав, направлених на гарантування та захист права на життя,
під час збройних конфліктів зберегти життя людині видається
надзвичайно складним. Адже будь-який конфлікт – це вже загроза,
небезпека для життя людини. Використання різноманітних засобів
ведення війни, постійне їх оновлення у зв’язку з інтенсивним
розвитком науки і техніки, підвищення військових потужностей у
цілому практично призводить до того, що дедалі важче
забезпечити це право. Взагалі поняття «війна» та «право на життя»
є взаємовиключними, тому досить влучним є застереження
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Олів’є Рюссбака: з однієї сторони, на війні все відбувається
всупереч поняттю гуманності, з іншої – все кличе до збереження
гуманності, а тому завдання права війни полягає, передусім,
у примиренні цих крайнощів [4].
Як відомо, будь-який збройний конфлікт у результаті має
наслідком загибель людей. До прикладу Перша світова війна
коштувала людству 10 млн. життів у пропорції 20 комбатантів на
одну цивільну особу [3, с. 6]. Статистика вражаюча. Безперечно,
гарантувати чи забезпечувати право на життя в умовах
застосування різних видів зброї видається надзвичайно складним.
За таких умов діють спеціальні норми – норми міжнародного
гуманітарного права, частина з яких направлена на забезпечення
права на життя.
Важливо розуміти, що норми міжнародного гуманітарного
права (далі – МГП), покликані забезпечити захист людського
життя, адаптують цей захист до особливих умов та обставин
війни. Ретельно прописані правила поводження із цивільним
населенням, яке не може бути об’єктом нападу, фізичного
знищення, заборонені вбивства. Крім цього, норми міжнародного
гуманітарного права передбачають положення про проведення
операцій з надання допомоги та кошти, які необхідні для
виживання цивільного населення (ст. ст. 67–71 Додаткового
протоколу І). Окремо прописуються норми про заборону
використання голоду серед цивільного населення як методу
ведення війни. Заборонено знищувати об’єкти, які є вкрай
необхідними
для
виживання
цивільного
населення
(ст. 54 Додаткового протоколу І, ст. 14 Додаткового протоколу ІІ).
Окрім цього, в протоколах закріплювалися й інші важливі
положення щодо збереження людського життя. Зокрема, це
встановлення особливих зон, де не могло бути розміщено ніяких
воєнних об’єктів, це зобов’язання підбирати поранених, це
зобов’язання надавати таких особам допомогу, це обмеження
щодо застосування смертної кари, особливо щодо вагітних,
матерів, які мають малолітніх дітей, та осіб, які не досягли
18 років.
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Також доволі прогресивне положення передбачено у ст. 101
Женевської конвенції про поводження з військовополоненими
1949 р. – смертний вирок може бути приведено лише після
6 місяців після його винесення. Щоправда, хоч таке положення і
вельми гуманне, однак на практиці під час збройних конфліктів
воно найбільше порушується. Відомо, що під час Другої світової
війни вироки щодо військовополонених виносилися одразу після
проголошення рішення, до того ж без суду і слідства.
І ми погоджуємося із вітчизняними дослідниками проблем
міжнародного захисту полонених, зокрема, В. М. Репецьким та
В. М. Лисиком, що в плані захисту мабуть військовополонені
найбільш незахищені, починаючи із стародавніх часів
і завершуючи нинішнім становищем, відносно них завжди
вчинялися найбільш жорстокі розправи [2, с. 173]. Так, відомо, що
під час Другої світової війни радянські військовополонені
піддавалися тортурам, катуванням, розстрілам. Німецьке
командування виробило свої особливі правила поводження із
військовополоненими, які повністю нехтували міжнародними
угодами та конвенціями і суперечили принципам гуманності
[1, с. 805].
Незважаючи на такі прикрі історичні приклади, усе ж
вважаємо,
що
конвенції,
які
людство
напрацювало
(і ще напрацює), – це важливий крок у ствердженні гуманних
орієнтирів у відношенні військовополонених. До того ж потрібно
враховувати і специфіку розвитку міжнародного права в цілому та
міжнародного гуманітарного права зокрема. Для прийняття норм
міжнародного права потрібно узгодити позиції держав, які мають
часто протилежні інтереси на міжнародній арені. Безперечно,
це тривалий процес. До того ж динаміка міжнародного права є
позитивною.
Проголошений
в
минулому
столітті
людиноцентристський рух набирає обертів. Людину визнано
найбільшою соціальною цінністю. Держави зобов’язані служити
своєму народові та забезпечувати належний захист. Міжнародна
спільнота теж не стоїть осторонь. Громадянин нині може вже
поскаржитися на державу. Для цього створено і відповідні
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міжнародні механізми, і відповідно прийнято чималу кількість
конвенцій щодо захисту прав людини, серед яких частина містить
спеціальні норми, які створюють істотні умови для захисту права
людини на життя. Зокрема, ст. 2 Конвенція про захист прав
людини і основних свобод (Рим, 1950 р.) передбачає: «Ніхто
не може бути умисно позбавлений життя інакше, ніж на
виконання вироку суду, винесеного після визнання його за
вчинення злочину, за який законом передбачено таке покарання».
Важливим є два протоколи до цієї Конвенції: Протокол № 6, який
стосується скасування смертної кари (Страсбург, 1983 р.),
та Протокол № 13 щодо скасування смертної кари за будь-яких
обставин (Вільнюс, 2002 р.). Згідно з останнім страта
забороняється також під час воєнних дій.
Натомість відсутні норми, які б були направлені на захист
життя комбатантів, які беруть участь у воєнних діях. Однак, на
думку С. Віті та Л. Досвальд-Бека, є окремі норми, які містять
приписи про заборону використання зброї, яка завдає надмірних
ушкоджень, а це призводить до зменшення втрати життя
військовослужбовців, тому мабуть говорити про те, що МГП
не містить жодних норм з цього питання неправильно [5, с. 117].
Отже, на основі вищенаведеного можна зробити висновок
про те, що хоч і складно забезпечити права людини, особливо
право на життя, в умовах збройних конфліктів, гуманні правила,
які лягли в основу МГП, усе ж дають надію, що у майбутньому
людство поступово відмовиться від війни і сконцентрує свою
увагу на взаємовигідному економічному співробітництві
у міжнародних відносинах.
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ЕВТАНАЗІЯ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
Інститут евтаназії занадто складний та неоднозначний
як з теологічного, філософського, так і з правового боку.
У більшості країн світу, у тому числі й Україні, досі ведуться
дискусії серед філософів, науковців, юристів-практиків щодо
необхідності легалізації евтаназії.
Нормами міжнародного права евтаназія не врегульована,
оскільки ряд міжнародних документів проголошують людину
найвищою соціальною цінністю, забов’язуються гарантувати
її права та свободи як основоположні.
До міжнародних нормативно-правових актів, що регулюють
право на життя і опосередковано порушують питання про
евтаназію належать: Загальна декларація прав людини від
16 грудня 1948 р., Міжнародний пакт про громадянські і політичні
права від 4 листопада 1966 р. та ін. Зокрема Європейський суд
з прав людини у всіх розглянутих ним справах, що стосувалися
права на життя, послідовно робив акцент на обов’язку держави
захищати життя громадян. У зв’язку з цим, стаття 2 Конвенції
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захисту прав та основних свобод людини не може бути
розтлумачена як така, що передбачає діаметрально протилежне
право – право на смерть. А Рада Європи (25 червня 1999 р.)
визначила пріоритетним не легалізацію евтаназії, а розвиток
паліативної допомоги, усунення болю та всебічну підтримку
пацієнтів, членів їхніх сімей та інших осіб, які здійснюють догляд
за хворими, що помирають [2].
Водночас, в жовтні 1987 року 39-я Всесвітня Медична
Асамблея у Мадриді прийняла Декларацію про евтаназію.
Документом передбачено, що «евтаназія як акт навмисного
позбавлення життя пацієнта, навіть на прохання самого пацієнта
чи на підставі прохання його близьких, не етична. Не виключає
необхідності шанобливого ставлення лікаря до бажання хворого
не перешкоджати перебігу природного процесу помирання
в термінальній фазі захворювання» [3]. Неетичність евтаназії,
навіть при проханні самого пацієнта та його родичів, закріплені
також у Венеціанській декларації щодо невиліковних хвороб
(жовтень 1983 р.) та у Положенні про самогубство з допомогою
лікаря (44-та Всесвітня медична асамблея, вересень 1992 р.) [2].
При цьому, ряд країн вже легалізували евтаназію.
Так, активна евтаназія легалізована в Бельгії (з 2002 р.),
Нідерландах (з 2002 р.), Швейцарії (в деяких закладах можливо
зробити евтаназію навіть для іноземців), деяких штатах США,
Люксембурзі (з 2009 р.), Канаді (з 2016 р.). Пасивна евтаназія, в
свою чергу, існує в ін. країнах, включаючи країни Європи,
зокрема: Німеччина, Іспанія, Франція, Албанія, Ізраїль [7].
Своєрідний підхід щодо легалізації евтаназії закріплений
у законодавстві США. Там, у законодавстві практично усіх штатів
евтаназія
та
самогубство
з
допомогою
залишається
протизаконною і неприпустимою. Проте, враховуючи, що
в американській правовій системі велику роль відіграють
прециденти, то слід зазначити, що вперше пасивну евтаназію
визнали допустимою у 1976 р. Так, Верховний Суд штату НьюДжерсі у справі In re Quilian вирішив, що лікар мав право
зупинити процес підтримування життя, якщо не було іншої
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раціональної можливості покращувати здоров’я пацієнта, а етична
комісія шпиталю погодилася з таким рішенням. У свою чергу,
активна евтаназія американським законодавством трактується як
убивство, а захист, що базується на мотиві «вбивство з жалості» є
неприпустимими згідно з постулатом забезпечення охорони
здоров’я людини та карністю на його посягання. Винятком
із загального права став штат Орегон, який першим та єдиним
легалізував допомогу у самогубстві шляхом прийняття у 1994 р.
закону «Про помирання з гідністю» [2].
Досліджуючи евтаназію в міжнародному праві, варто
звернути увагу на аналіз процедури евтаназії. У Бельгії право на
евтаназію мають особи, які досягли вісімнадцятирічного віку,
а якщо пацієнт не в змозі висловити своє прохання про евтаназію,
дане прохання може бути висловлене іншою особою [6]. Крім
того, пацієнт, який страждає на невиліковну хворобу, повинен
двічі подати відповідну заяву, засвідчену нотаріусом. Дана заява
розглядається спеціальною комісією протягом трьох місяців.
Водночас, комісія перевіряє всю медичну документацію,
хід лікування, з’ясовує чи дійсно відсутні методики, які б могли
покращити стан пацієнта та в разі, якщо нічого зробити
неможливо, комісія складає висновок, який згодом розглядається
судом. Виключно суд надає остаточний дозвіл пацієнту на
евтаназію. При цьому, варто зазначити, що пацієнт має право
відмовитися від евтаназії. Евтаназія в Бельгії коштує приблизно
4 000 євро. При цьому, більш ніж в 200 аптеках Бельгії продають
спеціальних набір для здійснення евтаназії, рецепт на який можна
отримати виключно у лікаря з чіткою дозою речовини [7].
У Нідерландах в квітні 2001 р. був прийнятий «Закон про
припинення життя за бажанням чи допомогу в самогубстві»
(набув чинності 01.01.2002), який дозволяє відкрито виконувати як
самогубство за допомогою лікаря, так і добровільну активну
евтаназію [7]. Цим законом встановлюються обов’язкові для
виконання лікарями критерії, за яких існує можливість здійснення
евтаназії. Лікар зобов’язаний: переконатися, що прохання пацієнта
добровільне і обдумане; упевнитися, що страждання пацієнта
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нестерпні й немає жодної перспективи поліпшення стану його
здоров’я; інформувати пацієнта про його стан на даний момент і
про подальший прогноз; проконсультуватися ще хоча б з одним
незалежним фахівцем, який повинен оглянути пацієнта й дати
письмовий висновок; надати належне медичне обслуговування й
увагу при здійсненні евтаназії [4, с. 460].
Водночас, у Швеції, Фінляндії і Швейцарії пасивна евтаназія
шляхом
«припинення
безкорисної
підтримки
життя»
не вважається протизаконною [6].
Питання необхідності легалізації евтаназії ніколи не буде
вирішено однозначно, проте варто через призму досліджуваної
теми звернути уваги на офіційну статистику щодо кількості
самогубств та їх причин. Так, на офіційному сайті Всесвітньої
організації охорони здоров’я (далі – ВООЗ) зазначено,
що приблизно 800 000 людей щорічно у всьому світі закінчують
життя самогубством. При цьому, більше 79 % самогубств у світі
відбулися в 2018 р. в країнах з низьким і середнім рівнем доходів.
Водночас, до групи ризику, як вважає ВООЗ, належать випадки,
коли втрачається можливість подолати стресові ситуації в житті,
такі як: фінансові проблеми, розірвання стосунків або важка
хвороба [1]. Вказана статистика безпосередньо свідчить про те, що
однією із причин самогубств є важка хвороба, а тому люди
вимушені через нестерпний біль та неможливість скористатися
правом на евтаназію, самостійно позбавляти себе життя, а отже,
і реалізовувати своє право на смерть.
Питання легалізації евтаназії є надзвичайно важким та
потребує ряду досліджень, адже дозвіл на евтаназію тягне
незворотні наслідки як для самої людини, так і для її родичів та
близьких. Проте, лише людина повинна самостійно вирішувати
питання про розпорядження власним життям, а держава через
прийняття відповідного закону з чітко визначеними підставами та
процедурою евтаназії повинна забезпечити людині реалізацію
цього права, оскільки евтаназаія припиняє страждання та муки
людини та дає можливість законно, не здійснюючи самогубства,
гідно припинити власне життя за власною волею [1, с. 67].
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВА
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЄС
У сучасному глобалізованому світі все більшої ваги набуває
право інтелектуальної власності, що надає охорону чисельним
різноманітним нововведенням. Нині доводиться спостерігати
стрімкий розвиток різних сфер діяльності людини, який з одного
боку відкриває величезні можливості, а з іншого – створює умови
для різного роду зловживань. Саме тому, вкрай важливим
є розвиток права інтелектуальної власності не тільки в межах
національного права, а й в контексті міжнародного
співробітництва.
Прагнення України увійти до ЄС відкриває, поряд із новими
можливостями, ряд небезпек. Зазначене актуалізує необхідність
звернення до вивчення особливостей права інтелектуальної
власності, що склалися на території Європейського Союзу.
Слід зазначити, що право інтелектуальної власності ЄС
пройшло значний шлях у своєму розвитку. Сьогодні воно являє
собою конгломерат численних джерел, що регулюють дуже
широкий
обсяг
питань.
Потреба
регламентації права
інтелектуальної власності не була першочерговою для країнчленів. Підтверджує зазначене те, що в основоположному
документі – Римському договорі про заснування ЄЕС 1957 р.
навіть відсутній сам термін «інтелектуальна власність». Права
«комерційної та промислової власності» згадуються лише щодо
допустимих обмежень свободи переміщення товарів [3].
Обмеженість положень про право інтелектуальної власності
в установчому договорі ЄC стала очевидною вже на перших
етапах функціонування цього об’єднання. Тому було використано
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положення, які стосувалися комерційної і промислової власності.
Їх було інтерпретовано Судом ЄC та пропонувалося для
використання стосовно інтелектуальної власності в цілому.
Про зазначене свідчить ряд справ Суду Європейського Союзу,
де під комерційною власністю пропонувалося розуміти об’єкти
авторського права, а під промисловою – об’єкти суміжних прав.
Попри такий, досить широкий підхід, слід зазначити, що саме
завдяки судовій практиці було визначено взаємозалежність між
правом інтелектуальної власності та економічною інтеграцією
країн-членів. Зазначене розбіжність між виключними правами
інтелектуальної власності, що забезпечують монопольне
становище правовласника, і завданням побудови спільного ринку
вперше було виведено Судом EC в справі 24/67 Parke Davis
Centrafarm. Рішенням Суду було наголошено, що національні
правила стосовно охорони промислової власності не уніфіковані,
тому її національний характер і розбіжності між різними
правовими системами можуть створювати перешкоди і свободи
переміщення запатентованих товарів, і конкуренції на спільному
ринку.
У др. пол. 1960-х рр. для розв’язання проблеми
співвідношення територіального характеру прав інтелектуальної
власності в національних законах окремих країн-членів ЄС
проводив розмежування між наявністю прав інтелектуальної
власності та їх здійсненням. У декількох судових справах було
зазначено, що наявність патентних прав за національним правом
країн-членів не заперечується, але їх реалізація підлягає
регулюванню нормами комунітарного права і може бути
обмежена. Такий підхід існував досить недовго, оскільки значно
обмежував можливості правовласників щодо захисту своїх
законних прав. Уже в 1970-ті рр. очевидним став факт, що такий
поділ питань охорони і захисту суттєво знижує «вартість» прав
інтелектуальної власності. Суд ЄС врахував зазначену обставину
та випрацював ін. підхід [2].
Суть цього підходу ґрунтувалася на виділенні певного
«особливого інтересу» в охороні прав інтелектуальної власності.
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Англійською мовою ця категорія отримала позначення декількома
термінами: «specific subject», «specific subject matter», «specific
object». Тобто йшлося про те, що у кожному конкретному випадку
необхідним є виділення спеціального предмета охорони. Такі дії
дозволяють визначити, в якій мірі можливе вилучення з вільного
переміщення окремих товарів (вилучення можливі тільки в тому
випадку, якщо вони виправдані захистом прав, які складають
особливий предмет охорони).
Свій бурхливий розвиток право інтелектуальної власності
в ЄС отримує, починаючи з 80-х рр. XX ст. Саме в цей період
відбулося створення і функціонування спільного ринку,
завершення формування внутрішнього ринку, ліквідація бар’єрів
між країнами-членами, розвиток загальної комерційної політики,
наслідком якої стало бажання суб’єктів ввести однакові правила
в національні закони про інтелектуальну власність у країнахчленах.
Сформувалася думка про те, що відмінності в правовому
регулюванні є бар’єрами на шляху європейської інтеграції.
Бар’єри між країнами-членами ЄС описані і класифіковані в Білій
папері Комісії, прийнятої в червні 1985 р. (СОМ 85 (310)
Completing the Internal Market). До них були віднесені, крім
іншого, і правові бар’єри, тобто відмінності в національних
законах.
Гармонізацію права інтелектуальної власності країн-членів
здійснено досить широко. Вона охоплює різноманітні аспекти
виключних прав: від охорони до захисту та охоплює практично усі
об’єкти права інтелектуальної власності. Як приклад, варто
навести найбільш наближені до цього часу програмні документи,
що мають безпосереднє відношення до права інтелектуальної
власності ЄС.
Проблеми охорони інтелектуальної власності в умовах
інформаційного суспільства й панування інтернету знайшли
відображення в Декларації Комітету Міністрів Ради Європи про
права людини та верховенство права в інформаційному
суспільстві (Declaration of the Committee of Ministers on Human
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Rights and the Rule of Law in the Information Society, CM (2005)
final. publ. № 060508/b/2) [1]. Основна ідея цього акта полягає в
тому, що такі цінності як права людини, демократія, верховенство
права, суспільна згода й довіра між людьми, зберігаються під час
застосування
інформаційно-комунікаційних
технологій.
Зазначений
документ
демонструє
діалектику
відносин
інтелектуальної власності та технологій. Останні, з одного боку,
забезпечують нові можливості доступу до об’єктів права
інтелектуальної власності, а з іншого – можуть сприяти
порушенню прав інтелектуальної власності та заважати
переслідуванню правопорушників.
У контексті останніх подій, що відбувалися в Україні, слід
зазначити, що підписання та ратифікація Україною Угоди про
асоціацію з Європейським Союзом у 2014 р., Україна взяла на себе
низку зобов’язань у сфері права інтелектуальної власності.
Саме цій темі присвячено главу 9 Угоди [4]. До базових цілей,
що закріплено ст. 157 зазначеної 9 глави Угоди, віднесено
наступні:
По-перше,
спрощення
створення
і
комерційного
використання інноваційних продуктів та продуктів творчої
діяльності на території Сторін.
По-друге, йдеться про досягнення належного та ефективного
рівня охорони і захист прав інтелектуальної власності.
Зазначені положення відбивають зміст Директиви
2004/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня
2004 р. про забезпечення дотримання прав інтелектуальної
власності [4], яка є базовим європейським документом у царині
права інтелектуальної власності.
Отже, на підставі аналізу законодавства ЄС у сфері права
інтелектуальної власності, можна зробити висновок, що в праві
Європейського Союзу охорона інтелектуальної власності посідає
значне місце. Створено значний масив конвенційних норм
імперативного характеру, який доповнюється сукупністю
рекомендаційних норм і правових принципів, які формують
стандарти ЄС у сфері охорони інтелектуальної власності.
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Ці стандарти впливають як на розвиток національного
законодавства країн-членів, так і на формування системи
міжнародно-правової охорони інтелектуальної власності в цілому.
Україні як асоційованому члену ЄС варто приділити багато уваги
розвитку права інтелектуальної власності, враховуючи ті вимоги,
що покладено в основу Угоди про асоціацію.
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СПІВРОБІТНИЦТВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
ТА МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ У СФЕРІ
ОСВІТИ: ПРАВОВІ ЗАСАДИ
Одним із напрямів освітньої політики Європейського Союзу
(далі – ЄС) є співпраця із міжнародними організаціями. Поряд із
Організацією Обʼєднаних Націй із питань освіти, науки і культури
(далі – ЮНЕСКО) та Дитячим фондом ООН ЄС співпрацює
у питаннях освіти із ще однією спеціалізованою установою ООН –
Міжнародною організацією праці (далі – МОП), яка є всесвітньою
міжурядовою організацією у сфері міжнародного правового
регулювання відносин в області реалізації трудової діяльності.
Її створення у 1919 р. на основі Версальського мирного договору
було пов’язано метою просування принципів соціальної
справедливості та міжнародно-визнаних прав людини та прав
у сфері праці 1, с. 115. В аспекті цієї мети основними
проблемами, з якими бореться МОП, є скорочення безробіття та
викорінення бідності. При цьому одним зі способів досягнення
цього є забезпечення усіх рівним доступом та можливостями
у сфері як загальної, так і професійної освіти 2.
У цілому, МОП підтримує міжнародні цілі щодо освіти за
допомогою впровадження програм гідної праці, включаючи
боротьбу із дитячою працею, просування соціального діалогу та
свободи
обʼєднань,
розвитку
навиків
та
стратегій
працевлаштування. Поряд із цим МОП підтримує таку категорію
працівників як вчителі, які безпосередньо забезпечують освіту 3.
МОП здійснює регулювання вищевказаних відносин
за допомогою власних рекомендацій і розроблених міжнародних
конвенцій, з-поміж яких виділимо наступні конвенції: № 142 про
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професійну орієнтацію та професійну підготовку в галузі розвитку
людських ресурсів (1975) 4; № 140 про оплачувані учбові
відпустки (1974) 5; рекомендації: № 195 щодо розвитку
людських ресурсів: освіта, підготовка та навчання протягом
усього життя 2004 р. 6; № 57 щодо професійного навчання (1939)
7 та ін. Також спільно з ЮНЕСКО МОП сприяє принципам
якісного викладання через дві рекомендації стосовно
педагогічного персоналу: щодо статусу вчителів (1966) 8
та щодо статусу викладацького персоналу у вищій освіті (1997)
9.
Із положень даних правових документів стає очевидним
розділення МОП загальної міжнародної позиції щодо ключової
ролі освіти та професійної підготовки у забезпеченні людей
гідною працею та перешкоджанні поширенні бідності. Оскільки
у конкурентних умовах, суспільства, які прагнуть досягти повного
рівня зайнятості та стійкого економічного зростання, визначають
освіту та розвиток людських ресурсів основними напрямами
інвестиційної активності. Країни, що забезпечують якісну базову
освіту та створюють належні умови для набуття основних
професійних навиків та можливості для безперервного навчання,
постійно допомагаючи працівникам підтримувати та покращувати
рівень своїх професійних компетенцій, у результаті отримують
у своє розпорядження більш кваліфіковані та продуктивні трудові
ресурси.
Тому не дивним і не випадковим виглядає бажання ЄС
співпрацювати із МОП у цьому напрямі. Зазначимо,
що кооперація між даними інституціями розпочалася ще у 1958 р.
із підписання відповідної міжнародної угоди між МОП та
Європейським економічним співтовариством, якою передбачалося
встановлення взаємного консультування, обмін спостерігачами та
надання технічної підтримки 10, с. 209. Імплементація ж даної
угоди здійснювалася обміном листами у 1961 р., 1989 р.
та, найпізніше, 2001 р. Саме останній обмін листами охоплював
усі відповідні внутрішні та зовнішні політики ЄС та підкреслював
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важливість сприяння дотриманню основоположних принципів
і прав у сфері праці, поряд із економічним розвитком та
лібералізацією торгівлі 11, с. 79. А вже у 2004 р. було укладено
відповідний Меморандум про взаєморозуміння між МОП
та Європейською комісією із питань розвитку (далі МПВ) 12,
з положень якого стає очевидним, що основним координатором
співпраці виступатиме Європейська комісія та її відповідні
директорати.
Проаналізувавши МПВ, відмітимо, що він відноситься до
тих правових інструментів, що носять політичний характер та не є
юридично обов’язковими і не належать до міжнародних договорів
у прямому сенсі слова. Однак, на наше переконання, це жодним
чином не позначається на якості та інтенсивності співробітництва,
що спостерігається останніми роками із урахуванням еволюції
європейської інтеграції, розширення сфер діяльності Союзу, появі
ЄС як глобального гравця та конвергенції стратегічних цілей,
цінностей ЄС та МОП.
Загалом співробітництво ЄС та МОП в освітній сфері
здійснюється за такими основними напрямами: боротьба
із незаконною дитячою працею, спрямована на забезпечення дітей
освітою та основними навиками, що гарантуватимуть їм краще
майбутнє, зокрема, шляхом впровадження програми «Боротьба
із дитячою працею через освіту» у країнах Африки, Карибського
басейну та Тихоокеанського регіону, яка розглядає базову освіту,
доступну для усіх, як засіб викорінення найгірших форм дитячої
праці та спонукає держави до ратифікації відповідних конвенцій
МОП, а саме: № 182 про заборону та негайні заходи щодо
ліквідації найгірших форм дитячої праці (1999 )13 та № 138 про
мінімальний вік для прийому на роботу (1973) 14; розвиток
навиків, що передбачає покращення якості базових навиків,
забезпечення кращого доступу до навчання та освіти, включаючи
неформальну освіту, і адаптацію у процесі переходу до трудової
діяльності після здобуття відповідного освітнього рівня. Особливо
актуальною в цьому контексті є професійна та технічна освіта
та навчання 15. Водночас, незважаючи на своє раннє визначення
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як одного з найперспективніших напрямів співпраці,
на початкових етапах професійне навчання показувало дуже
скромні результати кооперації 10, с. 213.
Як і у випадку колаборації із ін. структурами ООН ЄС
та МОП, в першу чергу, підтримують реформування сфери освіти,
зокрема, професійно-технічної, у країнах, що розвиваються, через
надання відповідної фінансової та технічної підтримки. Так, ЄС є
одним із найбільших донорів програми МОП співробітництво
заради розвитку, що поширюється на понад 60 країн світу, загалом
надавши понад 260 млн. дол США у період із 2008 по травень
2018 рр. 16. Однак, на цьому допомога ЄС не закінчується,
Союз постійно консультує уряди країн у процесі реформування,
ділиться власним досвідом та знаннями. Наразі успішно
впроваджуються відповідні зміни у Алжирі, Бангладеші, Вʼєтнамі,
Тунісі та на Шрі Ланці 15.
Враховуючи вищезазначене, уявляється можливим зробити
наступне узагальнення: необхідність співробітництва ЄС у
питаннях освіти із універсальними міжнародними організаціями,
зокрема, і МОП є виправданою. Водночас дана кооперація
здійснюється на підставі укладеного МПВ та полягає у підтримці
глобальних проектів організації щодо забезпечення всіх рівним
доступом до освіти, не накладаючи, при цьому жодних юридичних
зобов’язань.
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ЕМОЦІЙНА СКЛАДОВА
У ФОРМУВАННІ ПРАВОЇ ПОЛІТИКИ ЄС
Європа перебуває у двох протилежних процесах: з одного
боку – це інтеграційне залучення нових членів і формування
найширших механізмів багатостороннього співробітництва
з ін. суб’єктами міжнародних відносин, з другого – йде процес
регіоналізації (пошук формату збільшення власної автономності
від основних інституцій ЄС) та вихід окремих держав з союзу
(Великобританія).
У зв’язку з чим варто визначити ключові тенденції та
чинники формування такого різновекторного спрямування
сучасної Європи, ґрунтуючись не лише на соціально-політичних
та економічний чинниках, а й розгляді емоційної складової даних
процесів.
У попередніх дослідженнях [2] було визначено ключові
тенденції поширення популізму в країнах ЄС у результаті
суттєвого зниження довіри громадян до старої еліти, яка тривалий
період
здійснює
управління
країнами
й
спільними
бюрократичними інституціями Європейського Союзу, а також
неможливістю якісно розв’язати нові виклики, які змушують
громадян вдаватися до емоцій страху, занепокоєння та зниження
віри в ефективність вирішення проблем об’єднаної Європи.
Д. Муазі у своїй праці «Геополітика емоцій» [3] зазначає,
що громадяни Європи тривалий період після 90-х рр. ХХ ст. жили
з низкою накопичених за попередній період емоційно забарвлених
установок, які в тому числі відображалися в їх симпатіях щодо
вибору представників та лідерів країни. До таких відносили: страх
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нової війни, повернення фашизму, радянського комунізму, ядерної
війни тощо.
Навіть з поч. ХХІ ст. й формуванням чітких рамок
стабільної та об’єднаної Європи, її громадяни не набули відчуття
довіри та впевненості як власного самовизначення, так і щодо
якісного розвитку своєї держави загалом. Д. Муазі пише про
цікавий феномен «страху Іншого, чужинця, який збирається
захопити нашу батьківщину, поставити під загрозу наше
самовизначення й забрати в нас робочі місця» [3, с. 115–116].
Варто зауважити, що інтенсивна міграція з країн Східної Європи
та колишніх колоній (особливо у Бельгії та Франції), призвели
лише до посилення емоційного несприйняття процесу асиміляції
й відповідно політики мультикультуралізму.
Крім того на європейця поширюється страх тероризму
та зброї масового ураження, економічної нестабільності,
інтенсивного поширення екологічних проблем та епідемій.
Так, він не до кінця розуміє, яким чином Європейський Союз
як сукупність ліберальних демократій та ринкових економік,
що відновився у повоєнний період, поширив відчуття надії
на яскраве майбутнє після падіння Берлінської стіни, раптово
втратив підтримку щодо своїх дій та ключових напрямків
розвитку?!
Інтенсивність зниження довіри до бюрократичних
інституцій ЄС та її представників вперше стала наслідком
політики мультикультуралізму, яку Європа впроваджувала досить
інтенсивно. І як наслідок надмірне заселення в регіонах «Інших»,
вихідців з арабського світу та поширення ісламського вектора
всередині країн.
Наступним фактором зниження відчуття надії та впевненості
в майбутньому став провал процесу прийняття та затвердження
Європейської конституції 2005–2008 рр. (Франція, Нідерланди та
Ірландія проголосували «проти»), у результаті чого пересічним
громадянам стало складніше
усвідомлювати механізми,
за допомогою яких відбуватимуться узгоджені дії щодо вирішення
проблем та викликів, які постають перед Європою.
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Цікавим моментом посилення незадоволення в інституціях
ЄС стали рішення, які були прийнятті під тиском Німеччини
та Франції в період фінансової кризи 2008–2010 рр., які дозволили
застосування протекціоністської політики, що лише більш яскраво
підтвердило слабкість окремих економік Європи та їх пряму
залежність від рішень та позиції більш стійких та сильних
учасників.
Як пише О. Киричук, «субрегіональні та європейські актори
ніде не применшують значення національного уряду у якості
авторитетного суб’єкта прийняття рішень, багаторівневе
управління також припускає, що деякі субнаціональні суб’єкти
(наприклад, німецькі землі) є більш впливовими, аніж інші,
почасти тому, що мають фінансову і політичну владу
на національному рівні» [1].
Ну й насамкінець варто згадати про тиск, який відчувають
європейці у зв’язку з подіями останніх років, а саме: масовий
наплив біженців з Сирії та посилення терористичної загрози.
Безсилля Європи в захисті національних і спільних європейських
кордонів, неможливість прийняти рівнозначні рішення щодо
квотного розселення країнами-членами, засилля невпевненості
перед неконтрольованістю процесу подальшої асиміляції таких
осіб, призвів до збільшення рівня недовіри громадян
як до національних урядів, так і до інституцій Європейського
Союзу.
Ключовими наслідками впливу емоційної складової
на формування політики ЄС стало поширення та підтримка тих
еліт, які виступають з позиції правого спектра інтересів та більш
широкого популізму. Такі політики обіцяють очистити Європу,
закрити
кордони,
посилити
відповідальність
мігрантів
за порушення національного законодавства тощо. Відповідно,
варто згадати посилення тенденцій до сепаратизму, боротьби
за розширення автономій, а також, що є найбільш небезпечним
для цілісності ЄС, вихід країн з об’єднання.
Отже, слід узагальнити, що Європейський Союз як цілісний
суб’єкт міжнародних відносин став можливим під впливом
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емоційного забарвлення інтересів та поглядів своїх громадян –
це страх перед минулим, а вже паростки розвалу ЄС сучасного
співжиття сформувалися під тиском нового типу страху –
за майбутнє.
Список використаних джерел:
1. Киричук О. С. Національний рівень європейського
управління.
Демократичне
врядування.
2012.
Вип. 10.
URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2012_10_5. (дата звернення:
11.02.2019).
2. Міщенко А. Довіра громадян до політики правого
спрямування в країнах Європи: інтеграційний аспект. Міжнародні
відносини: теоретико-практичні аспекти. 2019. № 3. С. 50–59.
DOI: 10.31866/2616-745x.3.2019.159102.
3. Муазі Д. Геополітика емоцій. Як культури страху,
приниження та надії змінюють світ. Київ: Брайт Стар
Паблішинг. 2018. 184 с.
УДК 349.22
Савицький Валентин,
аспірант,
Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка,
м. Київ, Україна
ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
З РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ
Питання трудової міграції є одним із найважливіших
у міжнародному праві. Це пов’язано із тим фактом, що кожного
року кількість трудових мігрантів до розвинених держав світу
збільшується. Особливо наразі із цією проблемою стикаються
держави-члени Європейського Союзу (далі – ЄС). Значні потоки
трудових мігрантів зумовили необхідність розробки правового
регулювання з цього питання. Слід зазначити, що із самого
початку створення Європейського економічного співтовариства
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(далі – ЄЕС) держави домовилися про створення уніфікованих
правових норм, спрямованих на регламентацію міжнародного
трудового міграційного процесу [4, с. 116]. Перш ніж розглядати
особливості права ЄС у питанні трудової міграції слід зазначити,
що трудові мігранти у праві ЄС прийнято розподіляти на дві
категорії. До першої належать громадяни ЄС, які переміщуються
в межах країн-членів з метою працевлаштування. До другої
відносять громадян третіх країн, які прибувають до ЄС з метою
працевлаштування.
Для початку розглянемо особливості пересування громадян
ЄС у межах Союзу. ЄС базується на чотирьох основних свободах
руху: товарів, послуг, капіталів та осіб. Відповідно, громадяни ЄС
можуть вільно пересуватися в межах ЄС з метою
працевлаштування.
Як
зазначає
українська
дослідниця
О. М. Поліванова, важливо розрізняти поняття «свободи
пересування осіб» та «свободи пересування робітників
(працівників)» в ЄС. Право на свободу пересування працівників
віднесене Судом ЄС до фундаментальних прав людини. Завдяки
такому підходу це право було поширене на соціальну
сферу[3, с. 259].
Положення щодо вільного пересування працівників
підтверджено законодавством ЄС. Так, відповідно до ст. 45
Договору про функціонування ЄС (далі – ДФЄС), який є одним із
установчих договорів ЄС, від 2007 р. зазначено, що у межах
Союзу гарантується свобода руху працівників. Така свобода руху
передбачає скасування будь-якої дискримінації на підставі
державної належності працівників держав-членів у питаннях
зайнятості, оплати праці та інших умов праці й працевлаштування
[5]. Свобода вільного пересування працівника включає: право
приймати пропозиції щодо працевлаштування, оголошені в будьякій державі-члені ЄС; право вільно пересуватися територією
держав-членів з метою працевлаштування; право перебувати на
території держави-члена з метою працевлаштування; право
залишатися на території держави-члена після закінчення трудових
відносин. Щоразу статус працівника визначається виключно
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правом ЄС, а не національним законодавством держав-членів.
Сфера праці, так само, як і природа юридичних відносин між
роботодавцем і працівником (наприклад, публічно-правовий
статус чи приватноправовий договір), є несуттєвими. Під поняття
«працівник» підпадають також і працівники, що зайняті частково,
за умови, що вони залучені у реальну та ефективну економічну
діяльність, навіть якщо їх зарплата є меншою, ніж розмір
мінімальної заробітної плати у відповідній державі-члені.
Однак слід відзначити, що економічна діяльність не повинна мати
«додатковий характер» до загальної діяльності працівника.
Крім того «працівниками» у праві ЄС вважаються також особи,
які шукають роботу.
Право вільного пересування надається не лише працівникам,
але і їх родинам. Відповідно до положень Директиви 2004/58
від 2004 р. свобода вільного пересування громадян ЄС
(працівників і не працівників) поширюється на членів їх сімей.
Згідно зі ст. 2 Директиви 2004/58, родина може приєднатися
до громадянина ЄС, який знаходиться в іншій державі-члені.
Членами родини громадянина ЄС, які мають право приєднатися
до нього,
вважаються
інший з
подружжя
включаючи
зареєстроване партнерство, якщо воно визнається державоючленом перебування громадянина ЄС, родичі громадянина ЄС
та іншого з подружжя за низхідною лінією (тобто діти, онуки
тощо) молодші 21 року або якщо вони є утриманцями, і родичі
громадянина ЄС та іншого з подружжя за висхідною лінією
(тобто батьки, дід, баба тощо), які є утриманцями [7].
Таким чином, громадяни ЄС мають свободу щодо
пересування територію ЄС з метою працевлаштування. Свобода
пересування працівників, згідно з положеннями ст. 45 ДФЄС та
актами вторинного законодавства, включає наступні права
працівників: шукати роботу в іншій державі-члені ЄС; працювати
там без отримання дозволу на працевлаштування; проживати там
з цією
метою;
залишатися
там
після
закінчення
працевлаштування; користуватися рівним режимом щодо доступу
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до працевлаштування, умов праці та ін. соціальних та податкових
пільг із громадянами цієї держави.
Щодо громадян третіх країн слід зазначити, що у цьому
випадку мають місце певні особливості. Загалом, на них
не поширюються ті свободи, якими користуються громадяни ЄС.
Передусім зазначимо, що громадяни третіх країн – це особи,
які мають громадянство тих держав, що не є державами-членами
ЄС. Працевлаштування громадян третіх країн у ЄС регулюється
актами вторинного законодавства ЄС, зокрема слід звернути увагу
на Директиву 2009/50/ЄС від 2009 р. про встановлення умов в’їзду
і перебування громадян третіх країн з метою висококваліфікованої
роботи, положеннями якої визначено умови в’їзду і проживання
на строк більше, ніж три місяці на територію держав-членів
громадян
із
третіх
країн,
які
прибувають
для
висококваліфікованого
працевлаштування
і
володіють
Європейською блакитною картою, а також членів їх сімей.
Крім того, положення Директиви визначають умови в’їзду
і перебування вищезазначених громадян, а також членів їх сімей,
в іншій державі-члені, ніж та, в яку видано Європейську блакитну
карту [6].
Зазначимо, що Європейська блакитна карта – це дозвіл
на роботу і проживання для кваліфікованих фахівців, що не є
громадянами ЄС. Блакитна карта ЄС надає комплексні соціальноекономічні права і шлях для отримання посвідки на постійне місце
проживання в Європі [2].
Особливу увагу слід звернути на правовий статус громадян
третіх країн, які протягом тривалого часу офіційно працюють на
території держави-члена ЄС. Відповідне питання регулюється
Директивою ЄС 2003/109/ЄС про статус громадян третіх країн, які
проживають на довготривалій основі від 2003 р. і згідно
з положеннями якої, працівник-мігрант із третьої країни, який на
законних підставах постійно проживає на території держави-члена
ЄС протягом п’яти років має право на отримання статусу
довгострокового проживаючого. Таке проживання повинно бути
законним і безперервним, щоб таким чином свідчити про
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укорінення людини у відповідній державі ЄС. Також Директивою
визначено, що для набуття статусу довгострокового резидента
громадянин третьої країни повинен буде довести наявність у нього
достатніх ресурсів та медичного страхування з тим, щоб
не створювати тягаря для держави-члена. Коли держави-члени
роблять оцінку наявності стабільних і регулярних ресурсів, вони
можуть приймати до уваги такі фактори, як відрахування
до пенсійної системи або виконання податкових зобов’язань [1].
Таким чином, громадяни третіх країн мають право на
працевлаштування на території держав-членів ЄС, однак така
процедура є складнішою, у порівнянні із особами, що є
громадянами ЄС. Зокрема, вона полягає у необхідності отримання
спеціальних дозволів. Такі обставини, на нашу думку, пов’язані
з тим фактом, що ЄС забезпечую охорону робочих місць для
власних громадян з метою захисту від безробіття. Загалом,
питання міграційної політики в цілому та трудової міграції
зокрема, є одним із основних інститутів у праві ЄС, регулювання
якого встановлювалось протягом тривалого часу.
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ПРОТИДІЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ ЗА ВІКОВОЮ ОЗНАКОЮ
У СВІТЛІ МІЖНАРОДНОГО ТА НАЦІОНАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ
Принцип заборони та протидії дискримінації посідає
визначальне місце в універсальній та європейській системі
міжнародно-правових стандартів. Практичне втілення заборони
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дискримінації у національну правову систему є показником
демократичності певної держави та розвиненості її правопорядку.
Основу антидискримінаційній складової у сфері захисту
прав людини закладають Міжнародна конвенція про ліквідацію
всіх форм расової дискримінації та ін. документи. Провідну роль
у європейському механізмі ефективної протидії дискримінації
відіграє Конвенція про захист прав людини і основоположних
свобод 1959 р. (надалі – Конвенція) та практика Європейського
суду з прав людини (надалі – ЄСПЛ).
Згідно ст. 14 Конвенції користування правами та свободами,
визнаними в цій Конвенції, має бути забезпечено без
дискримінації за будь-якою ознакою: статі, раси, кольору шкіри,
мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи
соціального походження, належності до національних меншин,
майнового стану, народження або за іншою ознакою (Конвенція).
На думку О. Панкевича, таке формулювання ст. 14 є «урізаним»,
оскільки обмежується метою забезпечення користування правами
та свободами, лише визнаними в Конвенції, що спричинило
необхідність прийняття Протоколу № 12 до Конвенції, котрий у ст.
1 встановив загальну заборону дискримінації [7, с. 28].
Конвенція була ратифікована Україною 17 липня 1997 р.
Україна, в процесі розбудови демократичної та незалежної
держави, визнала переважну більшість стандартів міжнародного та
європейського права щодо заборони дискримінації. Закон України
«Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»
2012 р., надаючи визначення дискримінації, на відміну від
Конвенції, дає більш широкий перелік ознак, включаючи й ознаки
віку, інвалідності, громадянства, місця проживання та ін. [3].
Захищеними ознаками є раса, колір шкіри, політичні,
релігійні та інші переконання, стать, вік, інвалідність, етнічне та
соціальне походження, громадянство, сімейний і майновий стан,
місце проживання, мовні ознаки. Для цього потрібно поставити
таке питання: чи зазнала б особа менш сприятливого ставлення,
якби вона була іншої статі, раси, віку? Якщо відповідь позитивна,
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причина менш сприятливого ставлення явно полягає в наявності
цієї ознаки [8].
Українські дослідники зазначають, що один з найскладніших
випадків у сфері дискримінації становлять ті, причиною яких є вік
особи [10]. Дискримінація за віком є достатньо новим явищем у
сучасному суспільстві й позначається терміном ейджизм. Поняття
ейджизму
було
запропоноване
американським
ученимгеронтологом Робертом Батлером у 1969 р. На думку українського
соціолога Є. Головахи, на ейджизм звернули увагу в період
переходу суспільства від індустріального до постіндустріального,
а потім і до інформаційного. До цього все було побудовано на
принципі експлуатації працівника, а експлуатувати завжди
простіше людей молодих через їх старанність, мобільність та
меншу здатність захищати свої права [6].
На поч. 80-х рр. явище утиску інтересів літніх людей як одна
з проблем прав людини обернуло на себе увагу міжнародної
спільноти. Права літніх людей були перераховані в Міжнародному
плані дій з проблем старіння, прийнятому у Відні в 1982 р.
Крім того, в Принципах ООН відносно літніх людей були детально
викладені їх права в плані незалежності, участі, догляду, реалізації
внутрішнього потенціалу і гідності [1].
У своїй доповіді про утиск інтересів літніх людей від 9 січня
2002 р. Генеральний секретар ООН визначив класифікацію форм
несприятливого поводження з літними людьми: a) фізичний вплив;
б) нанесення емоційної травми; в) фінансова експлуатація;
г) відсутність догляду [1].
Фізичний вплив – це одноразові дії, які можуть
повторюватися, а також тривалий вплив, який передбачає
незаконне обмеження волі або руху, що завдає болю або тілесні
ушкодження. Нанесення емоційної або психічної травми
(вербальна агресія), передбачає вживання слів і видів поведінки,
що принижують літніх людей, ображають їх особу та гідність.
Фінансова експлуатація, або матеріальні утиски: a) незаконне
використання чи неправомірне привласнення майна та/або
фінансових коштів престарілої особи; б) примушування
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престарілого до зміни заповіту або інших юридичних документів;
в) відмова в праві доступу до особистих засобів або контролю над
ними; г) фінансове шахрайство і шахрайські махінації [1].
За результатами загальнонаціонального соціологічного
дослідження «Права людини в Україні», проведеного восени
2018 р., найбільш актуальними проблемами у сфері дискримінації
українці вважають дискримінацію за віком (37 %). Далі –
дискримінація людей з інвалідністю – 33 %, і від 20 до 25 %
населення відмічали наявність дискримінації за майновим станом,
за ознакою сексуальної орієнтації, за статтю, за станом здоров’я та
за політичними поглядами [5].
Науковці стверджують, що з розвитком ринкових відносин
люди похилого віку найчастіше стають жертвами ейджизму
і знаходять роботу переважно з низькою оплатою (няні, охоронці,
завідувачі господарством, прибиральниці тощо), хоча й мають
великий професійний та соціальний досвід. Водночас при
скороченні робочих місць вибір роботодавців також падає на
людей старшого віку, насамперед, пенсійного.
Однією з найпоширеніших сфер дискримінації за віком є
сфера трудових відносин. Важливе значення в означеній сфері
мають Рекомендації МОП № 162 «Щодо літніх працівників»
1980 р. Вони закріплюють низку позитивних і негативних
обов’язків держави для забезпечення недискримінації у сфері
працевлаштування літніх осіб [11].
Особливо часто дискримінація за віком відбувається при
працевлаштуванні. Потерпають від неї і молодь, і люди старшого
віку. У залежності від вакансії, роботодавці легко можуть
дозволити собі сказати, що ти для їхньої вакансії застарий,
або замолодий. Завдяки вимогам ЄС на шляху до асоціації з
Україною у Трудовому кодексі закріплюється заборона вказувати
у вакансіях вік шукачів (Марченко, 2018).
Коли говорять про дискримінацію за ознакою віку,
то зазвичай мають на увазі несприятливе ставлення до літніх,
хоча слід пам’ятати, що зазначена гарантія рівною мірою
стосується людей будь-якого віку [10].
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Першою у практиці Конституційного Суду України була справа
про віковий ценз, у якій оскаржувалася конституційність
положення Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини» стосовно встановлення 40річного
вікового цензу для кандидата на посаду Уповноваженого.
Вирішуючи цей спір, КСУ не визнав дискримінаційними умови
про віковий ценз та спираючись на критерій доцільності зазначив,
що «Верховна Рада України повноважна встановлювати
кваліфікаційні вимоги до особи, яка претендує на цю посаду»
[9, с. 101].
Вік як захищена ознака означає відмінність у поводженні
з особою на підставі її віку. Хоча вікова дискримінація, на відміну
від дискримінації на підставі релігії чи сексуальної орієнтації,
не охоплюється гарантіями ЄСПЛ як така, Суд може розглядати її
в контексті різних конвенційних прав. ЄСПЛ встановив, що «вік»
входить до категорії «інші ознаки» [8, с. 110].
У справі «Карвальо Пінто де Соуза Мораіс проти
Португалії» (рішення 25.07.17 р.) заявниця наголосила,
що Верховний адміністративний суд зменшив присуджену на її
користь суму відшкодування збитків за невдале лікування на
підставі статі та віку. Суд посилався на той факт, що заявниці було
«вже п’ятдесят років на момент операції і вона мала двох дітей,
тобто вік, коли статеве життя не було настільки важливим,
як у молодші роки і його значення зменшується з віком».
Виявилося, що вік і стать заявниці були вирішальними факторами
в остаточному рішенні Верховного Суду. Нарешті, ЄСПЛ
звертаючи увагу на дискримінаційні ознаки за віком та статтю
прийняв рішення про порушення ст. 8 та ст. 14. Відповідно була
призначено 3 250 EUR відшкодування моральної шкоди [2].
Проведений аналіз національної судової практики та
практики ЄСПЛ щодо справ про заборону дискримінації за віком
свідчить про наявність двох підходів: забороняти обмеження
у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами в
будь-якій формі, окрім випадків, коли таке обмеження має
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правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення
якої є належними та необхідними [3].
Провідну роль у міжнародно-правовому механізмі
ефективної протидії дискримінації відіграє Міжнародна конвенція
про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, Конвенція про
захист прав людини і основоположних свобод 1959 р. та практика
Європейського суду з прав людини. Один з найскладніших
випадків у сфері дискримінації становлять ті, причиною яких є вік
особи. Відноситься до захищених ознак. Дискримінація за віком є
достатньо новим явищем у сучасному суспільстві й позначається
терміном ейджизм. Виявляється як у негативному ставленні до
дітей чи молоді, так і в несприйнятті людей похилого віку.
Забороняється законом, але дозволяється у випадках, коли таке
обмеження має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету.
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м. Київ, Україна
КУЛЬТУРНО-МЕНТАЛЬНІ ТА ПУБЛІЧНО-ПРАВОВІ
ЧИННИКИ УКРАЇНСЬКОЇ ЄВРОПЕЇЗАЦІЇ:
ЗАСАДИ ІНТЕГРАТИВНОГО ПІДХОДУ
Відомий російський опозиційний політик, вчений С. Г. КараМурза зазначає, що і національна самосвідомість, і стратегічні
рішення державної влади виходять з цивілізаційних уявлень про
свою країну [3]. З іншого боку, як зазначає Академік РАН
В. С. Нерсесянц, «право належить до числа фундаментальних
цінностей людської культури». Культурологічний підхід
передбачає бачення права не тільки у взаємодії з якимось
культурним середовищем, але і як невід’ємний елемент культури
[7].
Домінуюча у сучасній науці культуроцентристська
парадигма виходить з визначального впливу культури на умови
життєдіяльності людей, наголошуючи на пріоритетному
дослідженні культурно-ментальних чинників. Саме останні
визначають відповідні ціннісні очікування, які, у свою чергу,
вимагають для їх задоволення відповідного типу економічної
та політичної організації [8].
Сучасні культурологічні дослідження свідчать про прямий
зв’язок між типами суспільств і типами культур, пануючими
у відповідних суспільствах, – як у просторі, так і у часі. З огляду
на пріоритет культуро-центристської парадигми, правильно було б
сказати про детермінованість типів суспільств пануючими
у відповідних суспільствах типами культур.
Наприклад,
Г. Хофстеде (G. Hofstede) [11] класифікує країни за параметрами
культури «дистанція влади» (прийнятна у суспільстві різниця між
керівниками та керованими) та «індивідуалізм – колективізм»
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(табл. 1) та робить висновок, що індивідуалізм характерний для
західних розвинених країн, а колективізм – менш розвинених
східних. Японія займає проміжне становище. Найвищий рівень
«дистанції влади» в азійських, африканських країн (сюди слід
додати також Росію16), найнижчий – для країн германської групи.
Таблиця 1
Класифікація країн за типами культур [8, 11]
Показники параметрів
Країни
культури
Низька «дистанція влади»
Канада,
США,
Великобританія,
та індивідуалізм
Нідерланди,
Норвегія,
Швеція,
Данія, Австралія
Висока «дистанція влади»
Іспанія, Франція, Італія, Бельгія
та індивідуалізм
Висока «дистанція влади»
Пакистан,
Туреччина,
Тайвань,
та колективізм
Колумбія, Венесуела, Португалія,
Мексика, Сербія, Індія, Японія

Варто
зазначити,
що
безпосередньо
Г. Хофстеде
не здійснював дослідження щодо східнослов’янських країн. Такий
аналіз за його методикою було здійснено пізніше іншими
дослідниками. Наприклад, у статті [5] російських авторів зроблено
спробу довести тотожність культурних менталітетів в Україні
та Росії. Однак відповідні аргументи спростовуються наведеними
у цій же статті цифровими показниками (табл. 2), відповідно
до яких рівень індивідуалізму в українців вищий, а «повага»
до влади – нижча, ніж у росіян, що, до речі, робить прийнятними
для суспільства антивладні виступи.

16

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%82%
D0%B5%D0%B4%D0%B5,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%82
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Таблиця 2
Оцінка хофстедових індексів східнослов’янських країн
(за Д. Майтрі, Т. Бредлі; більший індекс – більший рівень)
[4, с. 166]
Країна
Індивідуалізм
«Дистанція влади»
Росія
31
43
Україна
51
23
Білорусь
58
44

Історико-культурні
дослідження
свідчать
про
те,
що домосковський період розвитку культури в Україні
здійснюється в західній культурній, а відповідно і правовій
традицій, особливістю яких є сприйняття антично-грецьких
традицій. Як зазначає О. Л. Шевнюк, персоналізм набував
особливого змісту в контексті належності України до античногрецької культури з її цінністю людини. При цьому, наслідуючи
християнство через Візантію, українство не сприйняло основного
принципу
візантинізму
–
панування
загального
над
індивідуальним. Зокрема, у космогонічному міфі «Про перший рік
творіння»
чітко
виражена
міфологема
індивідуалізації:
мотив «засіяли разом» витісняється мотивом «стали битися» і
«тільки один птах вийнявся». Ще забудова протоукраїнських
поселень відображала прагнення персоналізації, підкреслення
самостійності родини і приватності майна [12, с. 210]. З такими
культурними традиціями пов’язане ствердження традицій
гуманістичної законності, що спостерігається на українських
землях. Як правильно вказується у монографії [2, с. 94], навіть
не маючи своєї державності, українське населення позитивно
сприймало
демократичні
форми
права,
що
панували
на відповідних територіях (Литовські статути, Магдебурзьке
право). У короткі періоди української державності (Гетьманська
держава, УНР) впроваджувалися гуманістичні правові норми
(підпорядкування влади закону, забезпечення прав людини тощо).
Зокрема, в «Історії Русів» зазначається, що «чины и народ
Малороссийский… вкусили и напитались слишком вольностей»
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європейських [8]. В епоху Європейського Просвітництва вищі
здобутки європейської культури також проникали в Україну
і знаходили своє застосування і розвиток. У XIX ст. європейська
культура стає могутнім чинником у боротьбі за національну
незалежність. Гнобителі українців це розуміли, і саме тому
з’явилася царська заборона української культури в Емському указі
1876 р. Олександра II [4].
У дисертаційному дослідженні [10] встановлюється,
що конституційні ідеї в Україні періоду УНР-ЗУНР та їх
реалізація на практиці відповідали тогочасному рівню розвитку
європейського конституціоналізму. У науковій праці [9]
наголошується, що до початку 1930-х рр. вихідці із західних
теренів національної території, які мешкали й працювали
у Наддніпрянщині
міжвоєнної
доби,
окрім
власного
безпосереднього
трудового
й
інтелектуального
внеску
у загальноукраїнську справу, відігравали у своєму оточенні
й важливу комунікативно-інформаційну роль завдяки власній
виразній самоідентифікації не лише з українством, а й з
«європейськістю»,
втіленою в колишній приналежності
до єдиного державного утворення не з євразійськими Тамбовом
і Ташкентом, а з Венецією і Віднем.
Російський філософ М. О. Бердяєв писав, що в історії Росії
ми бачимо п’ять різних Росій: Росію київську, Росію татарського
періоду, Росію московську, Росію петровську, імператорську і,
нарешті, нову радянську Росію [1]. Вважаємо, що у цій
періодизації згадування про «Росію київську» є відлунням
притаманного російським «державникам» прагнення привласнити
на користь Росії історію Київської Русі-України і вважати історію
та культуру останньої частиною історії і культури Росії. Якщо ж з
цієї періодизації прибрати «Росію київську», то з’ясується, що цій
так званій «Росії київській», як описано вище, притаманний
європейський вектор становлення та розвитку культури, а власне
Росії залишається те, що носить авторитарний, імперський,
закритий характер – Росія татарського періоду, Росія московська,
Росія петровська, імператорська і радянська Росія. Як зазначав
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М. О. Бердяєв, російський народ по своїй душевній структурі
народ східний... Московська культура була східна культура,
культура христианізованого татарського царства. Ця культура
вироблялася у постійному спротиву латинському Заходу
і іноземним звичаям [1]. Зазначене цілком слушно можна
інтерпретувати і так, що «європейська» частина «російської»
культури – це культура західних народів, які тимчасово
(але, можливо, надовго) потрапляла під владу Російського царя
чи Генерального секретаря (Фінляндія, Естонія, Литва, Латвія,
Польща, Україна, Молдова як частина Румунії). Без такої частини
російська культура – це культура азійського типу17.
Отже, спостерігається стійка пряма кореляція між типом
культури у суспільстві (індивідуалістська чи колективістська)
і моделлю публічного управління (відкрита чи закрита). Україні
історично, ментально та культурно притаманний перший тип
культури (індивідуалістська), тому для України неприйнятні
недемократичні моделі права і управління, що визначає
об’єктивність європейського вектора розвитку України.
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SYMBOLISM AND SYNTHESIS OF THE CHINESE THEATRE
ARTS: AN INTERNATIONAL ASPECT
In today's geopolitical conditions, when a number of globalist
processes causes social development, there are problems associated
with the study of national cultures, their history and characteristics.
The acquired knowledge can greatly influence the acquisition of
positive experience that can be used in solving contemporary problems
in the sphere of spiritual culture of Ukraine and other countries.
The problems of the mutual influence study of the Eastern and
European stage art, where the most influential, in the context of the
traditional aspect, the theatre of China is becoming increasingly
relevant.
Culture and art of China is a unique phenomenon that has a
centuries-long history and is a world cultural treasury. Formed
persistent world-view constants, cultural and historical models,
philosophical concepts, the system of spiritual values accumulated in
the traditional culture of China, which today continues its history.
Of course, the society of this state is also subject to the processes
of Americanization and Europeanization; in this connection,
the transfer of scientific research into the history of culture and art in
this country becomes particularly relevant. At the level of practice,
there is a need for the revival of many traditions and the preservation of
cultural values.
The traditional Chinese theatre, with its history been around for
almost nine thousand years, is one of the pages of culture,
the beginning of which dates back to the centuries. If we compare
the time of the theatrical art emergence in China with the European
tradition formed in the context of the ancient Greek theatre in the
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V century. BC, it is possible to note how far the theatre of China has
a more ancient origin.
The emergence of theatrical traditions is determined by
the appeal to the song and dance forms, with the dance being of
paramount importance, thus showing a plot with every gesture been
symbolic. Theatralization of dance allowed to reveal the content and
contributed to the creation of images. The most popular were
mythological and historical stories [3].
The XXth century synthetic nature of the Oriental theatre was
the subject of research by many prominent directors (A. Artaud,
P. Brook, E. Grotowski, E. G. Craig, L. Kurbas, V. Meyerhold,
A. Tairov, etc.).
Some researchers pay attention to the fact that the practices of
the theatre, thanks to the tradition of the East, redefined their own
views on both the staging process and innovations in the spectrum of
the play expressiveness means. These were namely: E. G. Craig
(renovation of the makeup, principles of decor and actor’s technique),
V. Meyerhold (change of the usual stage space, techniques of using
masks and technology of “plastic thinking”), A. Artaud (principles of
acting as healing), E. Grotowski (ritual traditions of spectacular
aesthetics), etc. [2, p. 201].
The symbolism of the Chinese theatre differs from the
symbolism of the European type. If European symbolism is completely
immersed in irreality, contradicting itself to naturalism, the symbolism
of the Eastern Theatre is characterised with a real perception of the
moment, the details. The symbol in the East is full of deep wisdom and
life-affirmation.
Symbolic conditionality of the Chinese theatre has been evolved
over the centuries and become simple, understandable and natural for
the viewer. Conditional canons passed from teacher to pupils from
generation to generation, and the criteria for assessing these
conventions implementation are quite severe. No condition is perceived
separately from the general perception of the play as a whole. Synthesis
is at the basis of many productions; moreover, it is actualized in the
Beijing Opera performances as a special type of stage art [1].
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The Chinese theatre is characterized by a combination of fine,
musical, dance, and circus art. Fine art is reflected in the traditional
combination of colours, both in the traditional artistic positions of the
actors, and in the understated sophistication of movements and gestures
of performers, as if they were came from canvases in the style of
traditional Chinese painting [1].
We can see the influence of circus art in militant scenes that are
largely built on acrobatics and juggling. There is a peculiar role of
music in the play. It is equal to other components of the performance,
does not dominate over others, but thus performs the function of
a conductor and a host, a soloist and an accompanist.
In the centre of the play, there is an actor who has mastered
the art of singing, recitative, dance, acrobatics, and makeup since
childhood. Later, throughout life, he improves these skills, enriching
his performing skills. A universal artist, whose life is entirely oriented
to creativity and which at the same time is not torn from life, grows,
but sees it through the prism of his acting craft.
The Beijing opera is no exception. Its interplay of arts is also
subject to its specific rules. If in some moments of the staging there is
an alternate of music, voices, and dance, then this sequence has an
exclusively continuous, smooth course. Thus, a poetic word, at the top
of its appearance, is combined with music, enriched and coloured by it.
Narrative recitation at the time of the rise and concentration of events
creates special plastic images in the form of dance and pantomime or
just dance, which, according to the author of the study, does not arise
for the sake of a word replacing, but for the sake of enhancing it with
visualization. The word in the Beijing Opera is rhythmic and measured,
firmly carrying the elements of music. Moreover, what is important, in
our point of view, the word is embodied through plastic. Each art form
lives here independently from others, in parallel with them, and does
not replace them, but exists jointly and in a line with other arts. This is
an important algorithm for the synthesis of the Beijing Opera arts.
According to our belief, the essence of the Beijing Opera
synthesis is in the formula “one in everything and everything in one”.
Theatrical synthesis in the performances of the most famous variety of
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Chinese theatre gives a unique example of the interaction of arts on the
stage.
Watching the performances of the Chinese theatre, V. Alekseiev
wrote that the Chinese theatre is a manifestation of all Chinese culture
... all the conventions of the Chinese theatre exist only in the
imagination of Europeans [4, p. 54]. In his opinion, the Chinese
theatrical performance in its very principle is intended for knowledge
and response to the viewer imagination. The system of stage
conditionality, similar to a complex alphabet, which must be known to
be able to read what is proposed, requires the viewer to work with the
artist. Fantasy and knowledge are needed from the viewer... [4, p. 54].
Theatrical art has always been a complex system of “symbolic
forms”, which can only function through the interaction of all kinds of
arts, complementing each other, which in turn will allow us to create
an ideological culture formula.
Probably, there is no country in the world, with the theatre
having not played or still playing such a huge role as in China.
The Chinese theatre is essentially one for all population classes; this
applies to its classical form, not folk by its ideology, language and
game; it can be classified as an extreme symbolism.
The originality of the ancient Chinese culture, with the society
having grown in the patriarchy, and the specific spiritual life built on an
ethical outlook, created a kind of environment in which Chinese
traditional theater developed.
Further perspective study of traditional Chinese theatre, in our
opinion, can be carried out in the following areas: a special
comprehensive analysis of theatrical samples; identifying features of
the relationship between the traditions of Chinese and European
theatres; comparative study of various genres of traditional Chinese
theatre; research on the development patterns of traditional theatre;
studying performing techniques and techniques in various local
traditions of the Chinese theatre; consideration of acting
improvisationalism as a performing freedom; continuation of
adaptation of Chinese texts for European performers.
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ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ
У ПУБЛІЧНОМУ І ПРИВАТНОМУ СЕКТОРАХ ЄС:
МІЖКРАЇНОВИЙ БЕНЧМАРКІНГ У РОЗРІЗІ
СПІВВІДНОШЕННЯ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ
НА КЕРІВНИХ ПОСАДАХ
Сучасний
поступ
демократичних
країн
світу
характеризується прагненням побудувати економіку знань,
основним
фактором
розвитку
якої
є
креативний
та інтелектуальний капітал. Саме тому політика країн-лідерів
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спрямована на те, щоб гарантувати кожному члену суспільства
можливість розкрити свій потенціал і досягнути найвищих щаблів
у кар’єрі, не зважаючи на стать та ін. характеристики. Відтак,
забезпечення рівних можливостей та недискримінація є вагомими
чинниками сталого розвитку людства, зокрема країн-членів ЄС.
Україна також приєдналася до глобального тренду стосовно
підтримки гендерної рівності, що є логічним кроком, зважаючи на
фундаментальне значення євроінтеграційного вектора у зовнішній
політиці нашої держави.
Прагнення до встановлення абсолютної гендерної рівності
у ЄС є прагматичним підходом, адже активне залучення жінок до
ринку робочої сили гарантуватиме зростання ВВП та привнесення
нових ідей для європейського бізнесу та публічного сектора.
Так, у попередніх дослідженнях ми довели, що посилення
гендерної рівності має сприятливий вплив на економічне
зростання в країнах-членах ЄС [2] та посилює їх інноваційну
конкурентоспроможність [1]. Тим не менше, динаміка досягнення
рівності між чоловіками і жінками суттєво різниться серед країн
ЄС, зокрема у напрямі жіночого лідерства в економічній царині.
Для
міжкраїнового
бенчмаркінгу
ми
використали
статистичну інформацію з глобального рейтингу «Індексу
Глобального Гендерного Розриву» за 2008 та 2018 рр.,
розробленого експертами Всесвітнього економічного форуму
у 200 р. Зокрема, ми обрали субіндекс «економічної участі
та можливостей» у розрізі доступу жінок на найвищі посади
у публічному та приватному секторах. Окрім того, ми використали
методологічні підходи ЄС і пропонуємо, за аналогією
з класифікацією регіонів Європейського Союзу за рівнем
економічного розвитку (на основі ВВП на душу населення) [3],
розрізняти три групи країн за рівнем гендерної рівності в розрізі
чисельності законодавців і представників вищого керівництва
в публічному й приватному секторах, а саме: менш розвинуті
країни, де співвідношення чоловіків і жінок на зазначених посадах
складає менше 75 % від середнього показника по країнах-членах
ЄС; транзитивні країни – зі значенням показника в межах 75–90 %
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від середнього значення; та розвинуті країни – понад 90 %
(таблиці 1–3).
Результати нашого дослідження свідчать про те,
що не зважаючи на позитивний поступ у зменшенні гендерного
розриву у чисельності законодавців та вищого керівництва
у приватному та публічному секторах, цей прогрес має різну
динаміку серед країн-членів ЄС. Лідером залишилася Латвія,
яка цілеспрямовано наближається до встановлення гендерного
паритету на керівних посадах. Високі темпи скорочення
гендерного розриву в цій сфері також показують Польща,
Словенія, Угорщина, Литва. Слід також відмітити позитивні
результати України, яка поки що не є членом ЄС, але має високі
темпи приросту частки жінок на топ-посадах у публічному та
приватному секторах, що свідчить про справжність намірів нашої
держави адаптувати європейські цінності у напрямі гарантування
рівних можливостей жінкам у просуванні кар’єрними щаблями.
Таким
чином,
умови
для
розкриття
креативного
та інтелектуального потенціалу жіноцтва в економіці України
з кожним роком покращуються.
Таблиця 1
Розвинуті країни-члени ЄС за рівнем дотримання гендерної
рівності в розрізі чисельності законодавців і представників вищого
керівництва в публічному й приватному секторах у 2008 і 2018 рр.
Ранг
1
2
3
4
5
6

2008
0,7
0,68
0,61
0,59
0,59
0,55

Країна
Латвія
Польща
Словенія
Угорщина
Литва
Болгарія

2018
0,861
0,702
0,7
0,649
0,648
0,644

0,53

Швеція

0,637

8

Країна
Латвія
Литва
Німеччина
Угорщина
Франція
Польща
Об’єднане
Королівство
Естонія

0,51

0,626

9

Словенія

0,49

10

Португалія

0,49

Естонія
Об’єднане
Королівство
Ірландія

7
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11
12
13
14
15
16
17
18
19

Продовження Таблиці 1
Італія
0,49
Португалія
0,522
Швеція
0,48
Бельгія
0,505
Іспанія
0,46
Франція
0,501
Болгарія
0,46
Бельгія
0,46
Люксембург
0,45
Ірландія
0,44
Румунія
0,43
Фінляндія
0,42
У середньому
У середньому
0,458
0,499
по країнах ЄС
по країнах ЄС
Україна
0,62
Україна
0,697
Джерело: розраховано й складено авторами на основі [4–5]

Таблиця 2
Транзитивні країни-члени ЄС за рівнем дотримання гендерної
рівності в розрізі чисельності законодавців і представників вищого
керівництва в публічному й приватному секторах у 2008 і 2018 рр.
Ранг
1
2
3
4
5

Країна
2008
Країна
2018
Чехія
0,41
Словаччина
0,487
Австрія
0,4
Австрія
0,466
Словаччина
0,39
Фінляндія
0,455
Греція
0,36
Нідерланди
0,35
У середньому
У середньому
0,458
0,499
по країнах ЄС
по країнах ЄС
Україна
0,62
Україна
0,697
Джерело: розраховано й складено авторами на основі [4–5]

Тим не менше, слід звернути увагу на те, що кількість країнлідерів, як і транзитивних країн скоротилася, натомість зросла
когорта
відстаючих
країн.
Наприклад,
Люксембург
характеризується зростанням гендерного розриву та топ-посадах
майже вдвічі за 2008–2018 рр., Німеччина, Румунія, Іспанія
та Італія з країн-лідерів перемістилися у групу аутсайдерів.
Ці негативні тенденції свідчать про те, що держави повинні
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постійно здійснювати моніторинг ефективності своїх гендерних
ініціатив, а також посилювати та удосконалювати їх.
Таблиця 3
Менш розвинуті країни-члени ЄС за рівнем дотримання гендерної
рівності в розрізі чисельності законодавців і представників вищого
керівництва в публічному й приватному секторах у 2008 і 2018 рр.
Ранг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Країна
Хорватія
Данія
Мальта
Кіпр

Країна
Іспанія
Румунія
Греція
Німеччина
Хорватія
Мальта
Італія
Данія
Нідерланди
Чехія
Кіпр
Люксембург
У середньому
У середньому
0,458
по країнах ЄС
по країнах ЄС
Україна
0,62
Україна
Джерело: розраховано й складено авторами на основі [4–5]
2008
0,34
0,33
0,23
0,18

2018
0,441
0,436
0,425
0,413
0,41
0,398
0,379
0,369
0,362
0,327
0,261
0,232
0,499
0,697

Отже, країни-члени ЄС демонструють прогрес у напрямі
посилення жіночого лідерства у публічній та приватній сферах
економіки, адже середній показник співвідношення жінок
і чоловіків на керівних посадах упродовж 2008–2018 рр. зріс
з 0,458 до 0,499. Динаміка змін має неоднорідний характер: Латвія
лідирує з показником 0,861, а Люксембург є аутсайдером – 0,232,
відповідно. На нашу думку, гендерні ініціативи у таких країнах
як Люксембург, Німеччина, Румунія, Італія та Іспанія мають
низьку ефективність, відтак потребують удосконалення.
Що стосується України, то вона має посилити програми обміну
досвідом з Латвією та Польщею у напрямі створення сприятливих
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умов та заохочення жіноцтва до
у публічному та приватному секторах.

кар’єрного

зростання
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ВІДОБРАЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ГОЛОКОСТУ
У РАДЯНСЬКОМУ ТА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ
КІНЕМАТОГРАФІ
У сучасному світі загострюються міжнаціональні конфлікти,
поширюються ксенофобські настрої та розпалюється нетерпимість
до представників іншої нації, іншої культури, до носіїв іншої
моделі поведінки та логіки мислення, питання вивчення,
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осмислення та комеморації Голокосту набуває особливої
актуальності і значущості. Настають часи, коли майже
не залишилося живих свідків і людей, які пережили Голокост.
Однак уроки Катастрофи повинні залишитися в пам’яті людства,
щоб подібна трагедія ніколи більше не повторилася. Важливим
моментом у збереженні пам’яті про Катастрофу та необхідності
недопущення подібного у майбутньому є художнє осмислення
Голокосту, зокрема, в кінематографі.
У СРСР весь процес створення кінострічок перебував під
суворим контролем партійних та державних органів,починаючи
від сценарію, акторських проб і закінчуючи кінопрокатом.
Так, через злощасне «єврейське питання» радянський
кінематограф був змушений обходити проблему Голокосту
стороною. Однак багато талановитих режисерів так чи інакше
порушували цю проблематику в фільмах про війну [3]. Більш того,
на відміну від західних фільмів на тему Голокосту, радянські
фільми завжди були про щось інше: про перемогу всього
радянського народу, або про героїчні подвиги, тобто знищення
євреїв залишалося «на полях оповідання». Доктрина соцреалізму
також ускладнювала показ Голокосту [5].
Як правило, на екрані належність окремих осіб до єврейства
зазвичай позначалася за допомогою напису «Jude» або зображення
зірки Давида на одязі або нарукавних пов’язках. Одне з небагатьох
винятків – художній фільм М. Донського «Нескорені» (1945),
у якому створено перший дійсно реальний образ Катастрофи.
Стрічка була знята за романом «Родина Тараса» Б. Горбатова,
що був присвячений окупації Донбасу [6]. Лінія Катастрофи
сконцентрована всього в декількох епізодах картини. У короткій,
як саме життя персонажів, сюжетній лінії доктора Арона
Давидовича і його маленької внучки, а з ними і всіх інших євреїв
невеликого шахтарського містечка на їх смертному шляху.
М. Донський засобами кіно реконструює масові страти. Про те,
що стратять євреїв, можна здогадатися по появі в кадрі доктора
на ім’я Арон Давидович, у якого в попередніх епізодах був
нарукавник з шестикутною зіркою [1, с. 256].
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Коли настала «відлига» 60-х, виник новий сплеск інтересу
до єврейської теми [8]. Правда, найчастіше вона зводилася до
появи у фільмах нових героїв – солдатів-євреїв, як наприклад,
у фільмі «Солдати» Олександра Іванова або «Хроніка пікіруючого
бомбардувальника» Наума Бирмана. У числі забутих фільмів часів
«відлиги»–«Східний коридор» Валентина Виноградова.
О. Гершензон говорить про те, що, починаючи з 1968 р.
аж до перебудовних часів, єврейська тема в радянському кіно
виявилася під щільною цензурною забороною. Ось чому
в багатьох фільмах на військову, антифашистську тему автори
старанно уникали навіть найменшої згадки про нацистські репресії
проти євреїв. У радянському кіно 1970-х виникла парадоксальна
ситуація «євреїв без голокосту і голокосту без євреїв» [2].
Як не дивно, два найсильніших фільми про війну,
де присутня єврейська тема, були зняті за часів застою –
це «Сходження»(1976) Лариси Шепітько і «Іди і дивись» (1984)
Елема Климова. Дія обох відбувається на території окупованої
Білорусі. Правда, і в цих картинах вбивства персонажів-євреїв –
лише епізоди. У ці ж роки знову повертається на екран тематика
невблаганності відплати нацистським пособниками в роки Другої
світової війни: в Ростові виходить стрічка «Розплата
невідворотна» (режисер Г. Денисенко, 1978), в Мінську «Останнє
слово» (режисер В. Дашук, 1979), у Вільнюсі «Діалог з совістю»
(режисери Л. Лазенас і К. Матузявічус, 1980), а також
«Ціна свободи» (режисер Л. Лазенас, 1984) – фільм, у значній
своїй частині присвячений розповіді про знищення литовського
єврейства в Дев’ятому форті в Каунасі. І в кожному з цих фільмів,
де прямо, де глухо, а де й просто нерозбірливо, можна знайти
згадку про те, що євреїв під час війни теж вбивали [3, с. 37].
З поч. 80-х рр. заборона була знята і радянські, а пізніше
і пострадянські автори, почали знімати кіно про бідування євреїв
за часів Голокосту. Серед цих картин виділяється робота
Л. Горовця «Дамський кравець» (1990), яку можна вважати
єдиним радянським українським ігровим фільмом, що показував
убивства у Бабиному яру. Ця кінострічка показує події,
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що відбуваються у Києві в ніч на 29 вересня 1941 р. напередодні
масових розстрілів євреїв у Бабиному яру, а також марш
приречених, що йдуть у бік яру безпосередньо у день убивств
[1, с. 264–265].
Як і за радянських часів, у пострадянській Росії з’являється
велика кількість фільмів на воєнну тематику. Історик кіно
Дж. Хікс пояснює це тим, що найважливішою складовою пам’яті
для російського народу є світоглядна парадигма перемоги
як джерела гордості. Втрата єврейського населення не
заперечується, але представляє меншу значимість, ніж на Заході.
На Заході, у свою чергу, переважає тенденція сприймати війну
через призму Голокосту, показуючи, наскільки нелюдськими
і жорстокими можуть бути люди [6].
Такі тенденції сприйняття війни мають відображення
і у кінематографі. Російські фільми, які розкривають, осмислюють
та увічнюють тему Голокосту фактично відсутні. Є лише деякі
стрічки, у яких проблема Голокосту звучить відкрито та більшменш суттєво, але і в них вона не є основною сюжетною лінією.
Це такі кінострічкияк: «Із пекла в пекло» Д. Астрахана (1996),
«Папа» В. Машкова (2004, Росія), «Рай» А. Кончаловського
(2016, Росія).
Фільм «Із пекла в пекло» Д. Астрахана – це історія двох
молодих сімей: єврейської та польської з невеличкого польського
містечка. З початком німецької окупації, коли німці женуть євреїв
до табору, польська пара ховає єврейську дитину та виховує її як
польку. Основні події картини розгортаються вже після війни –
повернення батьків, які дивом врятувалися, небажання польської
родини віддавати їм дитину, яка навіть не знає, що вона єврейка,
та єврейський погром у містечку, влаштований сусідамиполяками. Ще одна російська стрічка, в якій малою мірою звучить
тема Голокосту – це режисерська робота В. Машкова «Папа»
(2004). Абрам Шварц – папа з містечка Тульчин щодня змушує
сина Давида грати на скрипці, допоки той не вступає
до Московської консерваторії і не стає знаменитим виконавцем.
Батько приїздить розділити радість сина, але той його соромиться
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і відкидає. Під час війни Абрам гине в гетто. Давид захворів
і в маренні до нього приходить батько. Саме в короткому монолозі
батька розкрито тему Голокосту – життя в гетто та знищення гетто
і євреїв.
Важливе місце мав фільм А. Кончаловського «Рай» (2016).
Хоча сам автор зазначає,що: «Я хотів зняти фільм не про
Голокост, а про природу зла» [4]. Тема Катастрофи дійсно не є
центральною у цій кінострічці. У картині три героя: французький
комісар-колабораціоніст, німецький функціонер і російська
аристократка, яка рятує в Парижі від смерті єврейських дітей та
гине за це в концтаборі, але її подвиг фактично залишений за
кадром. Євреї в фільмі – швидше, символи і знаки, ніж повноцінні
персонажі. Автора куди більше хвилює драматична доля самої
Ольги, її нещасливе кохання до німецького офіцера, ніж той
вчинок, який виявився вирішальним і відкрив їй ворота раю.
Перший український фільм, присвячений темі Голокосту
і розстрілам євреїв у Бабиному яру зокрема, з’явився більше, ніж
через десять років після проголошення незалежності. Це була
картина «Бабин яр» М. Засєєва-Руденко, яку К. Беркгоф називає
невдалою, хоча після її появи на екранах у неї були свої
прихильники [1, с. 266]. Фільм розповідає про єврейку, яка дивом
пережила масові вбивства у Бабиному яру, втративши там всіх
своїх близьких, про її візит до Києва через 60 років для
вшанування пам’яті жертв Бабиного яру та про зустріч героїні
з колишнім нацистським офіцером, який малював її із сином на
краю могили [1, с. 267].
Дещо пізніше з’являється українська драма «Млин»
(2003, реж. – І. Негреску) – фільм про жертв Холокосту і про
містечко, що зникло,ностальгічним символом якого є старий млин.
У фільмі розповідається про українців і німців, які рятували євреїв
на території України. Стрічка складається з восьми сюжетів, один
з яких присвячений українцям села Яруга. Фільм заснований на
документальних фактах, архівних матеріалах і словах очевидців.
Слід відзначити україномовний фільм «Владика Андрій»
(2008) О. Янчука, в основі якого лежить біографія митрополита
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Української греко-католицької церкви Андрія Шептицького,
що протистояв репресіям тоталітарних режимів Сталіна, Гітлера
і вибрав шлях служіння Богові і людям. Він зробив чимало зусиль
для порятунку євреїв в роки нацистської окупації, у Львові
врятував від смерті десятки єврейських дітей і самого рабина Леві.
Таким чином, на українському та російському кінопросторі
майже відсутні фільми, що відображають Катастрофу. Науковці
пояснюють це тим, що Друга світова війна на пострадянському
просторі сприймається крізь призму героїчних битв та перемог,
залишаючи
поза
увагою
антропоцентричні
підходи,
що переважають у сприйнятті війни на Заході.
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ВЫЗОВЫ И ИЗМЕРЕНИЯ
В АЗЕРБАЙДЖАНО-УКРАИНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
В результате больших турбулентных глобальных перемен и
геополитических трансформаций кон. ХХ ст. на политической
карте мира вновь появились независимые Азербайджан
и Украина. Азербайджанцы и украинцы – это народы, имеющие
древнейшие в мире традиции государственности. История
государственности азербайджанского народа насчитывает около
5 тыс. лет. На территории нынешнего Азербайджана существовали
государства. Известно, что и древняя Киевская Русь имела
большое влияние на континенте. Исторические корни
и современная практика взаимодействия устремлены на развитие
сотрудничества наших стран и народов, являющихся весомым
фактором необратимости демократических перемен на огромных
просторах
многоликой
Евразии.
Современное
мировое
сообщество развивается в условиях все большего влияния
глобальных
процессов,
имеющих
как
интеграционную,
так и дезинтеграционную составляющие. Интенсификация
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интеграционных процессов определяется тенденцией преодоления
границ национальных государств и увеличением международного
влияния
наднациональных
межправительственных
и предпринимательских
структур.
При
наличии
общих
проявлений интеграционные процессы имеют определённые
отличия в зависимости от специфики геополитических,
социально-экономических и культурно-цивилизационных условий
конкретного региона.
Многие особенности, детерминированные общей историей
для народов бывшего СССР, характерны всему региону
постсоветского пространства. Различия и общие проблемы
связаны также с культурой и национальными традициями каждого
народа, они влияют на происходящие здесь процессы.
Суть вызовов, с которыми сталкиваются наши два государства
и народа, состоит по большей мере в том, что задекларированные
цели в рамках всего Содружества трудно достижимы, что подходы
России часто игнорируют, собственно, интеграционные [1].
Тем не менее, притягательность данного региона вызывает
возрастающий интерес больших государств-тяжеловесов, мировых
геополитических игроков. Для последних это детерминировано
важным
геостратегическим
положением,
обусловленным
пересечением интересов глобальных и региональных актёров;
динамикой
развития
постсоветских
стран;
большим
сосредоточением запасов углеводородов, металлов, лесных,
водных, земельных и демографических ресурсов. Следует взять
во внимание и то, что здесь пересекаются стратегически важные
транспортные артерии; относительно высокий промышленный
потенциал; обширный рынок для международной торговли;
значительные возможности развития туризма и рекреационной
сферы;
здесь
цивилизационный
перекрёсток
–
место
взаимодействия многих народов, религий и культур.
Для развития сотрудничества современных Азербайджана
и Украины характерна экономическая динамика и политическое
сотрудничество руководства стран. Для геополитических актёров
притягательность определяется факторами приверженности
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политических лидеров необратимости демократических перемен
на огромных просторах в современных Европы и Азии.
Независимые Украина и Азербайджан – самодостаточные
современные
государства
с
многовековой
историей,
устоявшимися традициями и богатой культурой. Исходя из своего
географического положения наши страны смогли обогатиться
наилучшими достижениями и проявлениями духовного
и материального мира западных и восточных цивилизаций,
которые соединял Великий Шелковый путь. Укрепление
азербайджано-украинских отношений в период новейшей истории
обуславливается как историческими корнями, так и живым
спектром взаимодействия наших народов. Впечатляет проведение
исторических аналогий развития украинско-азербайджанских
отношений в нач. ХХ и на рубеже ХХ–ХХІ вв. как залога
движения по восходящей всего спектра отношений и выведения
их на стратегический уровень.
Этому способствует достаточно широкая политико-правовая
база, формы и направления сотрудничества обеих государств,
в частности и в рамках структур ГУАМ, ОЭСЧР и т. д. Усилению
сотрудничества подчинена деятельность института совета
президентов и других формирований, которые способствуют
и олицетворяют расширение стратегического сотрудничества
в экономической,
энергетической,
военно-технической
и гуманитарной сферах.
Ученые и эксперты выделяют особую роль Гейдара Алиева,
его политической мудрости, непоколебимой государственной
позиции, понимания глобальных процессов, благодаря чему
азербайджанское общество получило новый, позитивный толчок
в своём развитии, участвуя в мировых интеграционных процессах.
Ныне Азербайджан все больше ассоциируется с профилем весьма
влиятельного государства не только Закавказского региона,
а и всего Евразийского пространства. Существенно, что президент
Г. Алиев незыблемо стоял на том, что необходимо строить
отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами
и народами.
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В предыдущие годы, когда наши обе страны состояли
в СНГ, данную площадку особенно президент И. Алиев
использовал, прежде всего как универсальный переговорный клуб
для обсуждения наиболее сложных вопросов, которые вряд ли
можно разрешить в формате двухсторонних отношений или
"региональных структур".
Столкнувшись с проблемами и вызовами еще раннего
постсоветского времени, наши страны стали у истоков и создали
в 1997 г. неформальное объединение ГУАМ. Данный проект стал
своеобразной альтернативой СНГ и попыткой политической
и экономической кооперации в регионе без участия России.
Тем самым впервые после распада СССР бывшие советские
республики создали платформу, которая дала возможность для
диалога по вопросам безопасности, транзиту энергоносителей,
торговли и других вопросов без подключения Москвы к этим
странам [2].
Важно подчеркнуть, что неприятие Киевом и Баку подходов
Кремля относительно целей, задач развития интегрированного
экономического и политического объединения государств –
участников СНГ – было важным стабилизирующим формат
межгосударственных отношений фактором. Эта позиция
совместно с непризнанием за СНГ и его исполнительными
органами международной правосубъектности подталкивало
Россию к существенной корректировке ее интеграционных
устремлений. В нач. ХХІ ст. политика РФ в регионе бывшего
СССР характеризуется достаточно мощным стремлением
расширить степень влияние на происходящие процессы вплоть
до применения силовых методов. И этому было немало
подтверждений, собственно деятельностью Кремля.
После
аннексии Крыма,
как известно,
Украина
на протяжении последних лет приняла меры по выходу
из Содружества постсоветских стран. Ныне, собственно,
за исключением «большого формата» СНГ, Азербайджан также
никаким образом не задействован ни в одном из крупных
интеграционных проектов с участием России. Это говорит
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о многом как для наших государств, так и для международных
актоёров и геополитических тяжеловесов.
Изучение и анализ геополитических перемен в мире и на
постсоветском пространстве подтверждает следующие оценки.
В итоге длительных поисков и эволюции российская политика
относительно развития СНГ сформировала конструкцию
достаточно стойких императивов, актуальных для короткой
и среднесрочной перспективы. К ним относятся важность
сохранения Содружества лишь как инструмента обеспечения
лидерства Москвы на постсоветском пространстве; главным
механизмом реинтеграции ряда бывших советских республик под
эгидой России рассматриваются специализированные организации
ЄврАзЕС, ОДКБ, Таможенный союз, а в перспективе –
Евразийский союз. Одновременно место Содружества определено
как платформа для консолидации вокруг конкретных инициатив
Москвы, преимущественно в экономической и гуманитарной
сферах, тех стран, которые проявляют сдержанность относительно
участия в проектах углубленной политической, военнополитической и финансово-экономической интеграции под эгидой
России.
Для Азербайджана и Украины российская интеграционная
политика несёт как очевидные трудности, так и явные риски.
Агрессивная политика Кремля в отношении Украины стала
императивом сворачивания сотрудничества в традиционных
и перспективных областях экономики, энергетики, социальной
сфере, вопросах безопасности международной политики.
Агрессивное стремление России установить стратегический
контроль по целому ряду направлений политики и экономики
соседних стран порождает для них большие угрозы. В этих
условиях для обеспечения своих национальных интересов
Азербайджан и Украина отдают предпочтение развитию
отношений на двустороннем уровне, в рамках ГУАМ, усилению
многопланового
углубленного
сотрудничества
на евроатлантическом направлении [3].
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Следует подчеркнуть, что в настоящее и ближайшее
будущее для наших стран большое значение будет играть участие
в инициативе Китая «Один пояс, один путь» (B & R),
предложенной президентом Си Цзиньпином осенью 2013 г.
Инициатива направлена на строительство Экономического пояса
Шелкового пути и Морского шелкового пути ХХІ-го века для
повышения взаимодополняемости между участниками и усиления
международного сотрудничества. В частности, существует пять
приоритетов сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс,
один путь», включающие координацию политики, подключение
объектов, беспрепятственную торговлю, финансовую интеграцию
и связи между людьми. За последние пять лет инициатива
получила значительное развитие в каждом из приоритетов.
Например, в разработке этой инициативы активно участвовали
более 100 стран и международных организаций. Кроме того,
нефинансовые зарубежные прямые инвестиции китайских
предприятий в страны-участницы (B & R) достигли 14,3 млрд.
амер. долл в 2017 г., а общая сумма прямых иностранных
инвестиций составила 60 млрд. долл США. B & R стала ведущим
направлением внешней политики Китая в отношении участия
в глобальном управлении [4].
Реальным является подключение Азербайджана и Украины
к многоплановому участию в решении инициативы и ее проектов,
оно может обернуться весьма значительными успехами.
Эта работа, как и другие совместные проекты Баку и Киева,
только усилят наши экономические и геополитические
возможности.
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КРЕАТИВНІ ІНДУСТРІЇ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Розвиток креативного сектору вже давно виступає
основоположним складником приросту економіки, торгівлі,
зайнятості, інновацій і соціального єднання в більшості високо
розвинутих країн. В Україні через надзвичайно повільний процес
системних перетворень в соціальній і гуманітарній сферах
формування креативних індустрій відбувається дуже стриманими
темпами. Однак, багатий і самобутній творчий потенціал може
відкрити нові перспективи для переходу на новий рівень
економічного розвитку.
Про культурну індустрію, як про окреме та самобутнє явище
почали говорити лише з появою нових технічних засобів,
які давали змогу примножувати твори мистецтва, фотографії,
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репродукції, звукозаписи тощо. І хоча за деякими твердженнями,
цей процес перетворював мистецтво в предмет масового
споживання та комерційної експлуатації, однак все одно робив
його більш доступним для широких мас. Сам термін «культурна
індустрія» виник значно пізніше, а його авторство приписують
двом діячам Франкфуртської школи соціології Теодору Адорно
і Максу Хоркхаймеру. Вони, видавши у 1947 р. свою книгу
«Діалектика Просвітництва», гостро розкритикували саму ідею
залучення культурної продукції та послуг у маси в післявоєнні
часи. Соціологи зазначали: «розпродаж всього і вся» тільки
підриває будь-яку повагу до мистецтва та культури в цілому.
Осмислення культурних індустрій, пошуки шляхів
комунікацій
між
суб’єктами
культури,
дослідження
їх різноманіття
розпочалися
вже
за
часів
настання
постіндустріальної епохи. Культурні індустрії мали шалений
потенціал стати основним антикризовим засобом, який у тяжкий
період масового відтоку виробництв із високо розвинених регіонів
в регіони з більш дешевою робочою силою, відіграв роль
потужного продуктивного ресурсу. Залучення культурного
сектору в програми міського розвитку допомогло змінити вигляд
багатьох європейських міст. Спорожнілі фабрики і заводи стали
центрами сучасного мистецтва, музеями, галереями і надали
притулок незалежним творчим компаніям.
Креативність дала змогу змінити традиційні методи
управління та поділу ресурсів і швидко реагувати на зміни та
впроваджувати революційні технології. На сьогодні, креативний
сектор у розвинених країнах світу формує значний відсоток нових
робочих місць, сприяє диверсифікації економіки, формуванню
комфортного міського середовища та займає в середньому до 10 %
ВВП. Ефективним шляхом розвитку креативного сектору виступає
послідовна підтримка молодих талантів, малого і середнього
бізнесу, впровадження інноваційних освітніх програм і реалізацію
ефективної культурної політики.
Саме креативний сектор, маючи статус найбільш
інноваційного,
генерує
найвищі
показники
зростання
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в постіндустріальній економіці. Робітники цього сектору мають
найвищий серед усіх фахівців рівень доходів та виступають
стимулом розвитку сфери послуг і є одним із основних методів
економічної реновації міст.
В Україні розвиток креативних індустрій має потенціал
рятівного інструмента від поступового занепаду міст.
На державному рівні цей процес тільки набирає обертів
і відбувається дуже стриманими темпами. Однак не дивлячись
на це, уже було досягнуто значних успіхів у цьому напрямі.
Відтак, у 2015 р. було прийнято Стратегію сталого розвитку
«Україна – 020», яка передбачає:
– підтримку розвитку креативних індустрій,
– розвиток туристичного напрямку,
– підтримку стартапів,
– створення модерних відкритих платформ для комунікацій
та розвиток інноваційних об’єктів інфраструктури.
Основними передумовами розвитку креативної економіки є
освіта та високий рівень доходів споживачів, їх зацікавленість
і профпідготовка у креативному секторі, а також відкритий новим
ідеям робочий простір, який вирізняється високим рівнем
економічного і технологічного розвитку інституціональної бази.
На сучасному етапі світового прогресу в галузі креативної
економіки існує два ключових шляхи розвитку креативного
сектору.
По-перше, це зосередження основних зусиль на забезпеченні
необхідних умов для розвитку креативної економіки, залучення
креативних фахівців і креативних фірм. По-друге, залучення на
територію, яка потребує реновації, не безпосередньо креативних
фірм, а кінцевих споживачів їх продукції або творчих людей,
щоб кошти, зароблені в центрах творчої активності, були
витрачені на місці. Як наслідок необхідно створити відкритий
творчий простір, основним завданням якого буде пошук
фінансового забезпечення для розвитку культурної сфери.
Та заснувати мережу освітніх установ, зусилля яких будуть
спрямовуватися на підготовку фахівців креативного класу.
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Мається на увазі створення повноцінної та незалежної
інфраструктури креативного сектору, яка не буде корелюватися
з інфраструктурою класичного виробництва.
Перспективами нових досліджень у цій галузі є подальше
розроблення рекомендацій щодо напрямів розвитку креативних
індустрій в Україні.
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«ЗАГРАНИЧНІ» ВІДРЯДЖЕННЯ ЧЕНЦІВ І ПОВІРЕНИХ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ ХVIII СТ.
ЯК ГЕОПОЛІТИЧНИЙ МАРКЕР
(ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ)
Закордонні виїзди чорноризців з метою підвищення
духовної освіти, паломництва чи місіонерства у даному випадку
не розглядаються. Мета ставиться більш тривіальна: висвітлити
фрагменти документальних свідчень про підготовку відряджених
від Києво-Печерської лаври і підлеглих їй монастирів
до «заграничних» подорожей; розглянути в історико-церковному
ключі, які наміри спонукали мешканців з боку «латинського»
(Latinitas) мігрувати в бік «кириличного» світу (Cyrillianitas)
і навпаки; перейнятися клопотами поточних справ і зацікавлень
чернечої братії Києва через завдання, відбиті в проїзних
документах та у відповідному листуванні виконавців з Духовним
собором; нарешті, спробувати з’ясувати, як сприймали подорожі
в бік Москви, Туреччини, Польщі, Литви мешканці України
у ХVIII ст. Таким чином, через дослідження різних питань,
пов’язаних із закордонними відрядженнями представників КиєвоПечерської лаври й підпорядкованих монастирів, сподіваємося
додати аргументації щодо виведення дефініцій Latinitas
і Cyrillianitas за межі правничо-історичного поля, з розширенням
тлумачення на цінності, норми, інституції й засоби мислення,
яким наступні покоління надають базове значення [12, s. 184].
Документи – посвідчення особи, зокрема, заради проїзду,
безперешкодного перетинання кордонів, ставали предметом
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дослідження у сфері юриспруденції, з певною зупинкою на історії
системи паспортної реєстрації, зародження якої в українських
землях сягає часів до-козацьких. Однак проблема не розглядалася
у контексті історії Церкви, що обіцяє надати додатковий матеріал
для осмислення місця України в східноєвропейському
цивілізаційному процесі. Виходячи з датування «факультативної
легітимації в країнах Європи у 1649–1878 рр.» [7, c. 10], можемо
розраховувати на достатньо презентативну джерельну базу
з питань бюрократичного супроводження поїздок за межі України
духовних осіб, світських представників монастиря, особливо
такого великого і впливового як Києво-Печерська лавра,
бо документи цього періоду достатньо добре збережені у наших
державних архівних установах.
Додаткові очікування пов’язані з отриманням відповідей на
такі складні для сучасного дослідника питання як об’єктивна
оцінка ступеню толерантності представників православних громад
України до іновірців, різних етнічних груп, усвідомлення ними
свого культурного коріння, спільних і відмінних рис, інтересів,
смаків з людністю оточуючих земель. Мова йде, врешті-решт,
про постановку проблеми – що, власне, було «заграницею»
у ХVIII ст. для православного мешканця Києва чи монастирського
вихованця і ремісника, не в юридично-адміністративному,
а в культурному, духовному розумінні. Дослідження її потребує
міждисциплінарного підходу і широкого географічного простору,
втім, перші результати можна отримати й не виходячи
з читального залу Центрального державного історичного архіву
України у Києві (далі – ЦДІАК України), де збережено потужні
фонди
документів
Київської
духовної
консисторії,
Києво-Печерської лаври та ін., що можуть стати в нагоді.
Генетичний зв’язок сучасного українського суспільства
з географічно і політично об’єднаним населенням Русі
з’ясовується різними методами суміжних історичних дисциплін –
перш за все тими, що застосовуються для вивчення матеріальної
культури, фольклору, писемної традиції. Геополітичні зміни
ХV–ХVII ст. супроводжувалися переіначенням кордонів Русі,
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землі якої ділилися між Литвою, Польщею, Московським
царством та Кримським ханством [2, c. 76; 3, с. 112–116; 193–197;
6, c. 12; 9, с. 374–378]. Урядові пертурбації поволі досягали
околиць, але набували особливостей через паралельну дію
існуючих тут органів управління. Населення усвідомлювало свою
приналежність до історичного ядра руських земель із центром
в Києві, що простежується, зокрема, за тенденцією місцевої еліти
ХVІ–ХVII ст. виводити родоводи від перших князів Русі задля
переконливої легітимації серед підлеглих і рівних за соціальним
статусом (наприклад, підкреслювали походження від князів
Володимира Святославича і Данила Галицького шанувальники
роду Острозьких [10, с. 70, 85, 88, 102–104]). Отже, русини
пишалися своєю відмінністю від домінуючих етносів державсюзеренів. Це зумовило сталість традицій, самобутність устрою
життя в Україні, перш за все, серед автохтонного населення.
Водночас, розвиток краю відбувався «в рамках тогочасних
цивілізаційних структур у складі самостійних або ж іноземних
державних організацій» [6, c. 13].
Церковні
реформи,
ініційовані
Петром І,
разом
із розбудовою нової столиці на Неві, що негативно відбилося на
стані ремонтно-будівельних проектів Києво-Печерської лаври,
ставило ченців перед необхідністю здійснювати більш часті
відрядження до Москви, ніж то було раніше. Представники
монастиря несли великі витрати, стикалися з небезпеками і т. ін.
1725 р. князь М. Голіцин запропонував архімандриту Іоанікію
Сенютовичу «прислать из монахов или из светских доброго
и верного человека в Петербург, чтоб ему жить там для
монастырских дел» [11, спр. 4, арк. 45–45] (подвір’я КиєвоПечерської лаври в Петербурзі виникло значно пізніше).
Чимало документальних свідчень стосуються поточних
закупівель різноманітного краму за межами України, що також
супроводжувалося
оформленням
відповідних
відряджень
[11, спр. 4, арк. 115–116, 146, 153–154]. Цікаві традиційні зв’язки
простежуються в польському напрямі. Малодослідженим
залишається питання замовлень лаврськими ченцями тих чи інших
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матеріалів і готових речей, переважно, ювелірних виробів,
у Шльонську, Гданську, Варшаві. Така інформація міститься
фрагментарно у справах, за назвами яких зазвичай важко
передбачити подібний зміст. Скажімо, в справі щодо грошових
позичок можна прочитати про поїздку 1745 р. київського
міщанина Г. Каневського до Шльонська за білим залізом для робіт
у Ближній печері Києво-Печерської лаври [11, спр. 4,
арк. 172–179]. Звичайно, прикладів можна знайти багато,
але у даному разі стоїть завдання визначити потенційні напрями
актуальних досліджень.
Демографічні зрушення, спричинені війнами, навалами
іноземців, як наслідок, швидким поширенням епідемій,
тим не менш, не знищили місцевий колорит, за яким стояло
багатовікове культурне надбання. Навіть провідники імперської
політики поглинання і розчинення Русі-України, перетворення цих
земель на свої провінції, зачаровувалися старожитностями
і звичаями «Малоросії», «Козаччини», «Гетьманщини» – землі
й народу, що при зміні назв не втрачали самобутності. А нащадки
колонізаторів, народжені тут, часто засвоювали місцеві звичаї
і проростали корінням в правдивій батьківщині.
У 1771 р. Нектарія, черниця Флорівського монастиря,
підпорядкованого києво-печерському архімандриту, донька графа
Бориса Шереметєва, в листі до сина з невісткою, котрі замислили
переїхати з України до нової столиці Російської імперії, писала:
«Что же вы требуете совету, что намерены ехать в Питербурх,
это воля ваша, как вам рассудится… Здесь хотя Волынское
убежище; хотя и скучно, да по своей воле живёте, так как вы
хотите, а там все чужие, и выехать некуда». Здавалося б, мова йде
лише про втрачені зв’язки і можливості (трагічна доля черниці
Нектарії (в шлюбі – княгині Наталії Долгорукової) достатньо
відома [5, с. 158–160; 4, с. 142–144]. Однак, виявляється,
що в сприйнятті доньки петровського вельможи, народженої
1714 р. в Лубнах, майже наприкінці ХVIII ст. землі за межами
України сприймалися як «закордонні». «Непременно надобно мне
ехать к Московским странам, потому что я не гулять поеду,
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а по обещанию. Когда не поеду без причины по своей воле,
это будет уже грех: солгу Богу. Разве не пустят или слабое мое
состояние не дозволит…» [1, с. 249] Обіцянка була пов’язана,
вочевидь, з відвідуванням могил батька в Олександро-Невській
лаврі, котрий заповідав поховати себе у Києво-Печерській лаврі,
але з обмовкою на волю імператора, і чоловіка, страченого 1739 р.
недалеко від Новгорода [1, с. 19, 132–133].
Цей епізод звертає увагу на малодосліджену проблему
відмінності юридичного і фактичного відношення українського
чернецтва до сусідніх країн, кордони яких вони перетинали під
час відряджень з тих чи ін. причин. Щодо першого, то,
за збереженою
церковно-адміністративною
документацією,
простежується визначення у ХVIII ст. як «закордонні»
або «польські», православних монастирів Правобережжя України.
Тут начебто все зрозуміло і комплекс бюрократичних заходів для
оформлення відрядження у західний бік не викликає ніякого
здивування й давно досліджується без особливих складнощів
за опублікованими джерелами як-то «Акты по истории
заграничных монастырей Киевской епархии ХVII–XVIII» [8].
Натомість
умови перетину московського кордону
відрядженими від київських монастирів людьми фактично
залишалися поза увагою, так само як і листування на цю тему.
Між тим, у процесі вивчення документів з історії КиєвоПечерської лаври звертає на себе увагу доволі специфічна
ситуація українсько-московських відносин протягом всього
XVIII ст., в котрій спостерігається, зокрема, підозріле ставлення
до єдиновірних, але етнічно відмінних з боку московських
урядовців.
Наведемо приклад за документом 1762 р.,
що стосувався
лаврських
майстрів-іконописців:
достатньо
відомого і шанованого ієромонаха Аліпія, прозваного «Галиком»
(часто в документах ХVIII ст. імена супроводжувалися
прізвиськом, яке згодом ставало прізвищем) і його вихованцясироту з польської шляхетської родини, Костянтина Ігнатовича
Сабатовича, народженого в Підгайцях. У 1769 р. він забажав
виїхати на проживання до Москви, і тут з’ясувалося, що свідоцтва
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з підписами лаврських ієромонахів, атестату за печаткою
канцелярії Духовного собору для того було недостатньо
«без надлежащего по иностранству в России прожитию
пашпорта». Далі йдеться, що в наданих у колегію іноземних справ
документах не вказано, якої він національності, тому «не имея
о природе ево Саботовича и о вывозе из заграницы в Россию
обстоятельного известия, по тому ево прошению решение учинить
не можно, и велено от киево печерския лавры изтребовать об нем,
Константине Сабатовиче, известие, что он подлинно ли поляк
из лавры, а помянутым свидетельством уволен и что окажется
Государственной коллегии иностранных дел в кантору
репортовать» [11, спр. 384, арк. 7 зв.]. Спливає невідомий до того
факт про те, що й відомий іконописець Аліпій був поляком
[11, спр. 384, арк. 12] – приятелем, а можливо й родичем вуйка
Костянтина, золотаря Василя Сабатовича, котрий також виконував
замовлення Києво-Печерського монастиря. Ситуація з паспортним
контролем щодо українців з боку московської влади потребує
більш детального вивчення, бо в тій же справі стикаємося,
між іншим, із засвідченим у зверненні до соборного старця, писаря
Феодосія близько 1760 р. Аліпієм Галиком таким станом речей:
«прошу выдать ему [Костянтину Сабатовичу – Авт.] пашпорт
из святой лавры за тим, что у губернской, малоросияном бог весть
чему не видаются в нынешнее время пашпорты» [11, спр. 384,
арк. 6].
Підсумовуючи результати цієї невеликої розвідки,
слід зазначити очевидну актуальність теми, яка дає можливість
зазирнути, за великим рахунком, у глибини світосприйняття
людності з теренів України. Геополітично зумовлена
толерантність,
постійні
міжкультурні
зв’язки
Latinitas
і Cyrillianitas у ХVIII ст. не сприяли конфронтаційному мисленню.
Дійсні
факти,
підтверджені
документально,
доводять,
що протиставлення
сходу-заходу,
несприйняття
за
віросповідними, національними ознаками не мали природнього
ґрунту в Україні.
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СОЦІОЛОГІЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ:
ВИТОКИ ТА СУЧАСНИЙ СТАН
Кінець ХХ ст. характеризувався розквітом різних теорій,
міждисциплінарних підходів дослідження сучасного суспільства.
У цей період формується такі напрями у теоретичній соціології як
західній і вітчизняній, який передбачає вивчення мегарівня
соціальної реальності, що пов’язаний з глобалізацією
і формуванням глобального соціуму. Це такі лінії теоретизування
як теорії глобальної системи (Валерстайн, Гіденс, Склер),
глобальної соціальності (Робертсон, Бек), детериторіалізації
соціальності (Ападураі, Уотерс), соціокультурної травми
(Штомпка), глобального капіталізму (Робінсон).
Сам термін «глобалізація» етимологічно (від лат. globus –
шар; франц. global – загальний) передає цільову функцію
історичного процесу руху до цілісності, що є однією
з найважливіших характеристик процесу глобалізації.
Глобальні трансформації охоплюють економічні, соціальні,
політичні, культурні, екологічні, демографічні процеси, що
відбуваються в усіх країнах світу і не мають аналогів в історії
людства. Важливою характеристикою цих процесів є висока
ступінь невизначеності наслідків та пов’язаних з ними ризиків.
Глобалізація означає стягування усього світу у відкриту систему
фінансово-економічних, суспільно-політичних та соціокультурних
264

УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2019
зв’язків на основі новітніх комунікаційних та інформаційних
технологій.
Як зазначав У. Бек, глобалізація – це всі ті процеси, завдяки
яким народи світу інкорпоруються у єдине світове суспільство,
«глобальне суспільство».
Найважливішими ознаками глобалізації вважають:
– процес зміцнення всебічних зв’язків між максимально
віддаленими куточками світу;
– поширення у світовому масштабі єдиних, фактично
спільних для всього людства технологій, культурних практик,
ідей, ціннісних орієнтацій, способу життя, поведінки;
– виникнення спільних для всього людства проблем, ризиків
(економічного, політичного, військового, екологічного та
ін. характеру);
– процес усталення вселюдських інтересів у всіх сферах
людського буття, породжуваних поглибленням взаємозв’язків
і взаємозалежності країн та народів.
Дискурс глобалізації триває багато років, але існує безліч
підходів та інтерпретацій цього складного феномену.
Бек, наприклад, зазначав, що при дослідженнях глобалізації
зазвичай виокремлюються два основних підходи. Перший
пов’язаний з акцентуацією на розвиткові світової капіталістичної
системи, хоча провідна роль може відводитися і політичним,
і культурним процесам. Другий – з визначенням глобалізації як
процесу, який обумовлюється багатьма чинниками. Тобто,
водночас існують різні власні логіки глобалізації – екологічної,
культурної, економічної, політичної та суспільно-громадянської,
які не зводяться одна до одної та такі, які піддаються розумінню
тільки із урахуванням їхньої взаємозалежності.
Зростання інтенсивності інтегративних процесів на земній
кулі (від глобального фінансового ринку до уніфікації культури та
моделей споживання) змушує соціологів розробляти нові підходи,
концепти, об’єктом дослідження яких є вже не окремі соціальні
групи, спільності або суспільства, а людське співтовариство
в цілому. При цьому підґрунтям аналізу соціальної реальності
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стають такі параметри як детериторіальність та позачасність;
глобальне та локальне; гібридизація та фрагментація.
Предмет соціології глобалізації може бути визначений як
комплекс теоретико-методологічних і праксеологічних підходів
до аналізу феномену глобалізації та його складових.
Як зазначає Бек у праці «Влада та її опоненти в епоху
глобалізму. Нова всесвітньо-політична економія», новою
парадигмою у соціології стає космополітизм, а на зміну
національній соціології приходить транснаціональна. Учений
зазначає, що «теорія Другого модерну ставить у центр питання
про те, як перед обличчям невизначеності державного
суверенітету виникають інші, специфічні для даного контексту,
тобто мінливі, множинні пограничні конструкції [1, с. 84].
Цей факт набуває особливої вагомості, тому що в умовах, де світ
позбавляється кордонів, де стираються розрізнення між
національним та інтернаціональним, слід не в останню чергу
вирішувати питання щодо того, хто повинен приймати рішення та
нести за нього відповідальність.
Глобалізація може бути охарактеризована як об’єктивний,
але вкрай суперечливий процес. Об’єктивність процесу
передбачає залучення усіх членів світового співтовариства,
послідовне удосконалення умов існування та усвідомлення себе
єдиним цілим – людством.
Суспільство, що глобалізується, набуває таких основних
ознак:
– всеохопність і комплексність змін при переході
до глобальної стадії;
– глобальні цінності та орієнтири отримують апріорне
домінування по відношенню до місцевих, локальних цінностей;
– гібридизація культури;
– акцентування
на
докультурних,
доцивілізаційних,
архаїчних феноменах;
– зміна
орієнтації
раціональності
від
модерну
до постмодерну з його акцентами на мозаїчність і внутрішню
незв’язність сприйняття та конструювання соціальної реальності;
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– визнання громадянського суспільства єдиною формою
впорядкування глобального соціуму.
Системна
складність
об’єкта
дослідження,
його
багатовимірність визначає мультипарадигмальність дослідження
різних аспектів глобалізації, в тому числі впливу тенденцій
транснаціоналізації на особливості функціонування сучасного
українського соціуму.
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РЕГІОНАЛІСТИКИ
(ДІАСПОРНИЙ ПЕРІОД)
Становлення
лемкознавства
як
міждисциплінарного
напряму, сфокусованого на всебічному дослідженні історії
та культури українського населення карпатського регіону,
припадає на злам ХІХ–ХХ ст. Робота з інституціалізації
лемківських студій продовжилася у міжвоєнний час на сторінках
русинських періодичних видань, при цьому зустрічаючи що далі,
то більші труднощі з боку польської адміністрації краю [7]. Новий
імпульс лемкознавство як складова історичної регіоналістики
отримало вже у повоєнний час, коли зусиллями русинів-емігрантів
на американському континенті було створено необхідні
матеріальні та організаційні умови. Тож актуальним завданням є
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відтворити розвиток лемкознавства як інтегрального напряму
історичної регіоналістики в діаспорі протягом др. пол. ХХ ст.
Передумовою становлення та розвитку діаспорного
лемкознавства стало інституційне оформлення лемківського руху.
Витоки цих процесів сягають міжвоєнного часу. Так, у 1934 р.
в Нью-Йорку було засновано Комітет Допомоги Лемківщині, який
змінив свою назву на Організація оборони Лемківщини
(далі – ООЛ). Ця інституція в короткому часі стала
пан’американською, поширивши свій вплив на ін. країни
компактного проживання лемків, у першу чергу, Канаду.
З початком Другої світової війни ця лемківська організація
вимушено призупинила своє існування на кілька років.
Саме з діяльністю ООЛ пов’язаний розвиток лемкознавства
у повоєнний час, коли організацію було відновлено
в американському Йонкерсі. Важливою рисою ідеології
засновників та активістів цієї інституції була виразна українська
світоглядна оптика, відповідно до якої лемки трактувалися
як найбільш західна етнографічна група українського народу.
Така чітка позиція була надзвичайно важливою, адже на гроші
антиукраїнських сил в США та Канаді засновувалися русинські
інституції, котрі проповідували т. зв. лемківський сепаратизм або
поширювали пропагандистські гасла польського та радянського
режимів про «загальноросійське» етнічне коріння українських
мешканців карпатського регіону.
Популяризація ідеологами ООЛ образу Лемківщини
як питомо українського етнічного регіону дала поштовх
до становлення лемкознавства у руслі методологічних практик
історичної регіоналістики. Важливою подією тут стало заснування
журналу «Лемківщина», що постав як квартальник у 1979 р.
Довкола цього авторитетного у лемківських та західних
академічних колах друкованого органу об’єдналися такі знакові
діячі русинського руху на американському континенті як Орест
Питляр, Іван Гвозда, Катерина Мицьо, Меланія ЧайківськаКуделя, Михайло Черешньовський та Микола Дупляк.
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Лемкознавчі амбіції нового журналу вже були відображені
у редакторській передмові до першого числа [2, c. 2].
Саме на сторінках «Лемківщини» в рубриках «Культура
і мистецтво», «Народні традиції» та «Спогади» відбувався
важливий процес накопичення різнопланового емпіричного
матеріалу та осягнення феномену лемківського світу в його
історичному, духовному та матеріальному аспектах [7]. Завдяки
талановитому авторському колективу, цей історичний регіон
України врешті утвердив в очах широкої громадськості свій
історичний родовід, котрий виводився з давньоруських часів.
Іншою важливою друкованою трибуною лемкознавства
на американському
континенті,
що
виконувала
подібні
до «Лемківщини» національно-консолідуючі функції, став часопис
«Лемківське слово». Він постав у 1957 р. як тематична сторінка
«Нашого слова». На сторінках «Лемківського слова»,
як переконливо показав дослідник цього видання Олександр
Турчак, порушувалися важливі для екзистенції діаспорних русинів
проблеми політичного, культурного та освітнього життя лемків
[10].
Утім, значно важливішими для становлення лемкознавства
як напряму історичної регіоналістики були опубліковані
на сторінках «Лемківського слова» змістовні матеріали,
що фокусувалися на минулому та етнографії українців-горян.
Такі автори видання як С. Герасим [1], М. Юрченко [11] та
О. Торонський [9] послідовно проводили ідею про спадкоємність
історичної долі лемків з рештою українського народу від часів
Київської Русі аж до бурхливих подій ХХ ст. Таке бачення в
короткому часі запанувало як серед лемківського загалу,
так і серед західних дослідників цієї етнографічної групи
українського народу. Але особливої значущості для становлення
академічного лемкознавства мали численні праці знаного
дослідника русинського субетносу Івана Красовського.
Сприяти розумінню Лемківщини як унікального феномену
української історичної регіоналістики були покликані й численні
здійснювані представниками діаспори культурні проекти.
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Для прикладу згадаємо чи не найбільш голосну літературну
акцію – видання творів «співця Лемківщини» Богдана-Ігоря
Антонича, що вийшли за редакцією Святослава Гординського
і Богдана Рубчака. Цей складний у технічному аспекті
та витратний у фінансовому плані проект став свідченням
культурної зрілості лемківської діаспори, її можливості ставити
перед собою завдання суто академічного рівня, адже йшлося
про фахове впорядкування та коментування поетичних текстів
лемківського літературного генія.
Важливим кроком у напрямі інституціалізації будь-якого
феномену історичної регіоналістики є створення таких культурноосвітніх та науково-дослідних закладів як музеї. Діячам
русинського руху присвячувала ідея, щоб унікальна культура –
не лише матеріальна, але й духовна – їхнього субетносу,
що піддавалася безупинному руйнуванню на батьківських
теренах, була можливо повно реконструйована та збережена для
наступних поколінь. Проект лемківського музею було вперше
поставлено на обговорення під час проведення ХІІ З’їзду ООЛ
у Нью-Йорку. Під час одного із засідань з’їзду новообраний
голова ООЛ проф. Іван Гвозда звернувся до присутніх
з пропозицією втілити в життя культурну потребу лемків цілого
світу у власному музеї [3, с. 22]. Відповідальним за реалізацію ідеї
лемківського музею було призначено одного з найбільш
авторитетних діячів русинського руху на американському
континенті Миколу Дупляка. Після багатьох років збирання
коштів, пошуку найбільш цінних експозиційних матеріалів та
розробки концепції виставкового простору в 1981 р. було
урочисто
відкрито
Український
лемківський
музей,
що й дотепер є одним із найбільш повних колекційних зібрань,
котре уможливлює всім бажаючим осягнути лемківський етнічний
феномен у всій різнорідності його духовних і матеріальних
проявів.
Зрештою, своєрідним підсумком діаспорного лемкознавства,
що став переконливим свідченням перетворення його
на академічну галузь історичної регіоналістики, стала підготовка
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та видання своєрідної енциклопедії культурного світу українцівгорян – двотомника «Лемківщина: земля-люди-історія-культура».
Реалізацію цього проекту, що був задуманий ще в перші повоєнні
десятиліття, взяла на себе Фундація дослідження Лемківщини
в Америці. В 1988 р. друком з’явилися одразу перший і другий
томи фундаментальної студії «Лемківщина: земля-люди-історіякультура» [4; 5]. Ця праця енциклопедичного характеру
узагальнила в своєму змісті все розмаїття лемківського світу.
На її сторінках бачимо ґрунтовні розвідки про матеріальну
та духовну культуру українців-горян, їхню багато в чому трагічну,
але разом із тим героїчну історію, особливості фізичної географії
та культурної антропології тощо. Головною теоретичною
домінантою всієї праці було послідовне простеження віковічної
єдності лемків з іншими українськими етнографічними групами,
що остаточно зруйнувало спроби польських та радянських
шовіністів відірвати русинів від матірного українського тіла.
Таким чином, саме протягом др. пол. ХХ ст.
на американському континенті зусиллями русинів-емігрантів було
розпочато всебічне осягнення Лемківщини як історикорегіонального явища. Цей процес відбувався в інституційному та
концептуальному вимірах. Важливим підсумком такої тривалої в
часі наполегливої праці кількох поколінь лемківських діячів стала
підготовка та публікація унікальної енциклопедії лемківського
світу – двотомної студії «Лемківщина: земля-люди-історіякультура», котра остаточно утвердила в свідомості пересічного
читача та представників експертного середовища розуміння
Лемківщини як самобутнього українського історичного регіону.
Перспективним
напрямком
дослідження
є
з’ясування
особливостей конструювання лемківського етнічного феномену в
сучасних історико-регіональних студіях.
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Сірий Євген,
доктор соціологічних наук, професор,
старший науковий співробітник
Державного інституту сімейної та молодіжної політики,
м. Київ, Україна
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ
КОМПОНЕНТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
НЕДЕПРИВАЦІЙНИХ ЧИННИКІВ ГЕНЕРУВАННЯ
СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ
Складність вивчення соціальної напруженості пов’язане
не лише зі специфічністю та складністю цього феномена, його
латентністю і нестійкістю, але й з вибором або вибудовою
оновленої валіднішої методики та інструменту його вивчення.
Останнє ж набуває все більшого значення як через активізацію
цієї соціальної проблематики, так і у зв’язку з оцінюванням
можливостей різних методик її дослідження та інструментів
її вимірювання.
Цей матеріал представляє собою аналіз інструментальних
компонентів
дослідження
соціальної
напруженості,
які використовуються у дослідницькій практиці на предмет
їх когнітивного потенціалу для подальшої вибудови методики
вимірювання соціальної напруженості. Логіко-інтелектуальному
аналізу були піддані т. зв. недиприваційні психосоціальні
(внутрішньо-психологічні) та ін. чинники її генерації.
Подібні питання, прямо чи опосередковано, в різних
аспектах
піднімалися
багатьма
дослідниками,
зокрема:
Є. Головахою,
Н. Паніною,
А. Горбачиком
(методологічні
проблеми розробки та вимірювання соціальних показників),
О. Резніком (динаміка громадсько-політичних практик, рівні
соціальної напруженості, М. Міщенком (проблеми вияву
та аналізу
соціальної
напруженості),
В. Судаковим
(концептуалізація теми соціальної напруженості в соціології),
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В. Головенько, Е. Клюєнко(методологічні проблеми дослідження
соціальної
напруженості),
І. Мартинюком,
Н. Соболєвою,
О. Злобіною (проблеми дослідження соціальної напруженості),
М. Слюсаревським
(проблеми
показників
соціальної
напруженості),
І. Бекешкіною
(проблеми
прогнозування
соціальних протестів), С. Дембіцьким (проблеми валідизації
інструментарію) та ін. Кожний із таких дослідницьких проектів
містить власні (авторські) методологічні установки і є
адаптованим під конкретні умови, в яких кожний із представлених
індикаторів чи синтезованих показників як інструмент містить
свої особливості та пізнавальний потенціал.
Залежно
від
предмету
дослідження
відповідний
інструментарій проявляє свої валідні сторони та когнітивний
потенціал.
Однак завдання
своєрідної перебудови
чи
удосконалення методики виміру соціальної напруженості
(далі як СН) вимагає не тільки вивчення та використання
практичного досвіду дослідників, але і поновлення теоретичного
надбання (як онтологічної складової), аргументації та
обґрунтування
методико-методологічних
розробок
(як гносеологічної складової) виміру соціальної напруженості
з надійнішими валідними та верифікаційними характеристиками
з причини постійних суспільних змін та інформаційних потреб.
Це і визначає наукову проблему методологічного характеру.
Етика наукових досліджень та їх презентацій, як показує
публікаційний досвід, жорстко не зобов’язує і не вимагає
у дослідників методологічного опису складання інструментарію та
звітності щодо його валідизації. Подібного роду валідизаційний
аналіз та гносеологічна оцінка (знову ж таки, як показує
публікаційний досвід) займають досить невеликий кластер
у дослідницькій і науково-публікаційній практиці, з причини його
специфічності (в позитивному розумінні) щодо інших сегментів
соціологічного пізнання (хоча існують й ін. причини
суб’єктивного характеру).
Як свідчить досвід вивчення соціальної напруженості,
у сучасній дослідницькій практиці застосовується немало різних
274

УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2019
показників та індикаторів, що характеризують рівень якості життя,
достатку, як прийнятні та валідні засоби виміру окремих сторінкомпонентів соціальної напруженості. Однак, стверджувати про
валідність та верифікаційність окремих таких вимірювальних
засобів (показників, індикаторів, шкал) не доводиться.
Як показав оцінювально-когнітивний аналіз досліджуваних
нами інструментальних компонентів, індикаторів впливу
«внутрішніх» чинників на формування соціальної напруженості,
мотиваційності протестних акцій та іншого, котрі представлені
у різних дослідницьких проектах – усі вони характеризуються
неоднорідними та різномірними пізнавальними якостями,
ґносеологічним потенціалом, стосовно замірювання соціальної
напруженості (немає доцільності конкретизувати порівняння
когнітивних рівнів кожного індикатора, що вже різнобічно
здійснено у процесі дослідження). Одномірний аналіз
порівняльної бази показників вказує лише на один бік
досліджуваної проблеми – характеристики опитувального
інструмента не повністю відповідають пізнавальним вимогам.
У завданні пошуку валідних засобів, запитання-індикатор
повинен якомога більше уможливлювати тлумачення найбільш
«значимих» ознак предмета, що виявляють більш близькі сторони
соціальних проблем, ризиків, причин, наслідків, впливовості, міри
прояву – інтегральних характеристик СН. У цьому сенсі доцільно
опиратися на: проективні характеристики запитання, які мають
забезпечити інформацію про можливу реакцію респондента
в певній ситуації з урахуванням його глибинних потреб і почуттів;
оцінювальні,
позиційні,
стверджувальні
характеристики,
що виражають певний стан, характеристики установок, «зрілості»
поведінково-дієвого континінума з ефективним застосуванням
квантифікаційних процедур. У цьому випадку у представлених
для оцінки та аналізу вимірювальних засобах щодо соціальної
напруженості такі когнітивні ресурси виявляються досить слабо,
а тому вони потребують відповідної модифікації.
Як один із можливих варіантів когнітивного аналізу
вищезазначених
інструментальних
компонентів,
наше
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дослідження виявило їх окремі ґносеологічні ресурси,
що у подальшому дозволятиме синтез окремих вимірювальних
засобів. Потрібно дати належне зусиллям і пізнавальним
можливостям апробованим вищезазначеним засобам вимірювання
СН, однак оцінка його ґносеологічного потенціалу, у використанні
з врахуванням сьогоденних реалій, вимагає видозміни та
конструювання
модифікованих
«чутливіших»
засобів
вимірювання
соціальної напруженості.
З
цією
метою
і здійснювався т. зв. перший етап у оптимізації та розробці
методики, а саме: інвентаризація, оцінка та аналіз наявних
вимірювальних засобів СН. Подальша робота у здійснюваному
проекті (про що йтиметься далі) полягає в дослідженні системи
вимірювальних засобів СН в екстраполяції низки ключових
індикаторів щодо крайніх проявів СН – протестності, а також
їх міжрегіональне порівняння.
УДК 316.772 (430)
Солошенко Вікторія,
кандидат історичних наук, доцент,
заступник директора з наукової роботи,
ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»,
м. Київ, Україна
ГІЛЬДЕБРАНД ГУРЛІТТ – ПОСТАТЬ ЧОТИРЬОХ ЕПОХ
Вагомий внесок у розвиток культурної складової Третього
рейху зробили «солдати і офіцери культури» та цілі установи,
які працювали на Гітлера і нацистський режим. Їх долі складалися
по-різному, одним вдалося досягти висот, інші пройшли крізь
страшні випробування. У цьому контексті варто згадати постать
Ганса Поссе, ідейного противника режиму, який ледь не потрапив
до концтабору, а згодом став улюбленим мистецтвознавцем
фюрера, Адольфа Вейнмюллера – власника аукціонних будинків
у Мюнхені та Відні, інших відомих арт-дилерів епохи націоналсоціалізму.
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У цьому контексті інтерес для дослідників становить
постать та історія життя Гільдебранда Гурлітта, яке пройшло крізь
чотири епохи – Кайзерівську імперію, Веймарську Республіку,
епоху
націонал-соціалізму,
Федеративну
Республіку – і
віддзеркалювало трагічні виміри, злочинну торгівлю та відчуття
провини за зроблені вчинки.
Чому саме постать Гурлітта викликала неабияку
зацікавленість фахівців мистецтвознавців, істориків, юристів,
детективів? Випадок Гурлітта сколихнув Німеччину та мав
відлуння у різних країнах світу. Так, у Мюнхені, у звичайній
орендований квартирі Корнеліуса Гурлітта – сина Гільдебранда
Гурлітта – було знайдено більше 1 400 живописних картин
(1 285 необрамлених і 121 обрамлена картина, які були оцінені
в мільйони євро) [2]. Відомий німецький журнал «Focus»
повідомив на своїх сторінках про сенсаційну знахідку століття.
Частина картин була конфіскована за часів нацистської Німеччини
як зразки «дегенеративного мистецтва» і з того часу вважалися
безслідно зниклими. Підкреслимо, що більше 200 з цих полотен
знаходилися в міжнародному розшуку, а на деякі з них спадкоємці
колишніх власників заявили свої права [1]. Художні шедеври,
попередньо оцінені в мільярди євро протягом десятиліть
зберігалися в квартирі. Усі вони у задовільному стані.
Нез’ясованими залишалося чимало питань і серед них –
хто був власником цієї безцінної колекції, знайденої у центрі
Мюнхені. Як вдалося з’ясувати німецьким експертам – це син
відомого арт-дилера нацистських часів Гільдебранда Гурлітта,
який займався продажем творів «дегенеративного мистецтва».
Персона Корнеліуса Гурлітта нікому не була відомою. Він навіть
не мав прописки, не отримував пенсії, жив на кошти, отримані
в результаті продажу картин з колекції свого батька. Син Гурлітта
випадково потрапив у поле зору правоохоронців на
швейцарському кордоні, коли перевозив готівку, походження якої
не зміг пояснити. Це і було підставою для подальших перевірок
його особи і в подальшому обшуку у його помешканні [1].
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Варто зазначити, що навіть після майже вісімдесяти років
ті дії арт-дилера Гільдебранда Гурлітта не мають терміну давності,
оскільки кожна картина має свою неповторну історію, тривалі
пошуки колишніх господарів, Підкреслимо, що інформація про
цю велику
«знахідку
століття»
майже
два
роки
не розголошувалася, проводилися пошукові та слідчі дії. До цієї
важливої справи були залучені найкращі експерти – історики
мистецтв, юристи. Також було встановлено, що Гурлітт незадовго
до обшуку продав на аукціоні у Швейцарії картину Макса Бекмана
«Приборкувач левів». Уклавши контракт, колекціонер тим самим
дав згоду на дослідження походження усієї своєї колекції картин.
Корнеліус Гурлітт дав обіцянку повернути будь-яку роботу
нащадкам колишніх власників, у разі, якщо будуть підтверджені
підозри про її незаконне привласнення нацистами. Як відповідь
на це з Гурлітта зняли звинувачення в укритті награбованого.
Показово, що колекціонер одразу ж повернув картину
Анрі Матісса «Сидяча жінка» онуці французького колекціонера
єврейського походження Поля Розенберга – Анн Сінклер,
яка роками розшукувала цю та інші картини, відчужені нацистами
у її діда.
Колекціонер і арт-дилер Гільдебрандт Гурлітт народився
15 вересня 1895 р. у Дрездені у родині Корнеліуса Гурлітта, який
був істориком мистецтв, дід – Луі Гурлітт – видатний пейзажист.
Повернувшись після Першої світової війни, маючи численні
поранення Гільдебрандт вивчав історію мистецтв у Дрездені,
пізніше в Університетах Берліна та Франкфурта на Майні.
У 1923 р. одружився, у шлюбі мав двох дітей – сина Корнеліуса
(1932 р. нар.) і доньку Ніколін (1935 р. нар.). У 1924 р. він
захистив дисертацію з історії архітектури. У 1925 р. очолив
відкритий у Цвікау муніципальний Музей короля Альберта, куди
були передані, зібрані ним твори мистецтва. Гурлітт поставив
за мету перетворити провінційний музей на загально германський
центр сучасного мистецтва. Він залучав до співпраці художників,
які дарували музею свої картини, колекціонував, організовував у
музеї у Цвікау виставки – персональну виставку Макса Пехштейна
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(1925), «Молодий Кетте Кольвіц у Дрездені» (1926), виставку
Еріха Хеккеля і Карла Шмідт-Ротлуфа та велику персональну
виставку Еміля Нольде (1928) [4].
Завдячуючи своїй завзятості і міцним дружнім зв’язкам
з митцями, Гурлітту до кінця 1920 р. вдалося зібрати одну
з найкращих у Німеччині колекцій, на той час сучасних
художників. Це роботи Василя Кандінського, Ернста Людвіна
Кірхнера, Пауля Клєє, Ловіса Корінта, Оскара Кокошкі, Макса
Лібермана, Еміля Нольде, Отто Дікса, Макса Слефогта, Ліонеля
та ін. майстрів.
Зі зміцненням позицій націонал-соціалістів активна
діяльність Гурлітта все більше не подобалася прибічникам суто
німецької культури. У звинуваченнях лунали закиди на рахунок
того, що Гурлітт сам наполовину єврей підтримує єврейських
художників, чия творчість чужа духу німецької нації. Так, під
тиском правих і консервативних сил «через фінансові обмеження,
у квітні 1930 р. муніципалітет Цвікау звільнив Гурлітта з посади
директора
музею.
Однак завдяки підтримці відомого
мистетцтвознавця Людвіга Юсті він очолив галерею Kунстферейн
(Kunstverein) у Гамбурзі й успішно працював за підтримки
муніципальної влади. Уже в 1933 р. Гільдебранд Гурлітт та його
друзі відчули значний тиск. Спочатку вони чинили опір, але після
того, як мером Гамбурга було призначено нациста Карла
Крогмана, опір став неможливим. У липні 1933 р. Гурлітт пішов
у відставку, хоча планував відкрити виставку сучасного
німецького та італійського мистецтва. Після чого він заснував
фірму з продажу творів мистецтва «Кунсткабінетт др. Г. Гурлітт»
(Kunstkabinett Dr. H. Gurlitt). Фірма мала успіхи у продажу робіт
німецьких та європейських художників, однак прибуток складала
саме торгівля творами авторів «дегенеративного мистецтва», які
компанія продавала нелегально. Невідомою донині залишається
інформація про клієнтів фірми, однак можна припустити, що це
були не німці, а швидше за все, Гурлітт встановив зв’язки з
філіалами західних антикварних фірм, які працювали в Німеччині
і конфіденційно купували у нього твори «дегенеративного
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мистецтва», а він перекуповував їх у німецьких колекціонерів
єврейського походження, допомагаючи їм, даючи гроші і шанс
виїхати з Німеччини. Це було доволі небезпечне заняття, однак
Гурлітт займався ним, що пізніше було підтверджено учасниками
подій. Саме так, Гільдебранд розпочав збирати колекцію,
яку через вісімдесят років знайшли у мюнхенській квартирі його
сина.
Колекціонування «дегенеративного мистецтва» загрожувало
концтабором і, усвідомлюючи це, арт-дилер запланував закрити
свій магазин. Однак на початку 1938 р. Г. Гурлітта як відомого
господаря поважної фірми, запросили цілком законно продавати
за валюту твори мистецтва, які рейху через ідеологічні та ін.
причини були не потрібні. Для Гурлітта залишався вибір між
концтабором та справою життя, яка йому була до душі. Він та ін.
професіонали Б. Бьомерб К. Бухгольц і Ф. Меллер отримали
доступ до берлінських складів, де зберігалися конфісковані
режимом твори «дегенеративного мистецтва». Один із цих складів
знаходився у підвалах відомства Геббельса [3].
Варто зазначити, що Г. Гурлітт успішно виконував,
покладені рейхом завдання. Він багато подорожував Німеччиною
та Європою, скуповував твори мистецтва та продавав їх через
свою фірму та на аукціонах, встановив зв’язки зі швейцарськими
арт-дилерами та музеями, у т. ч. з Музеєм образотворчого
мистецтва в Базелі. Казна рейху отримувала від його діяльності
мільйонні валютні надходження.
Для унаочнення результативності його діяльності наведемо
такий приклад у 1943 р. оподаткований прибуток Гільдебранда
становив 178 000 рейхсмарок, а навесні 1945 р. на його
банківському рахунку вже було 300 000 рейхсмарок [1, с. 138].
На початку 1943 р. мистецтвознавець фюрера Герман Фосс
запропонував Гурлітту працювати в його команді, яка формує
особисту колекцію Адольфа Гітлера для музею фюрера в Лінці.
Таким чином Гільдебранд увійшов до складу групи
мистецтвознавців і арт-дилерів, які працювали в рамках
«особливої місії Лінц». Основним місцем його діяльності стала
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Франція, а також Нідерланди і Бельгія. Партнерами Гурлітта були
айнзатцштаб
рейхсляйтера
Розенберга,
зондеркоманда
штурманфюрера СС Кюнсберга та ін. грабуючі організації рейху.
Наприкінці 1944 р. він брав участь у створенні схованок для
награбованих нацистами скарбів.
Гурліттом
зацікавилися
офіцери
спецпідрозділів,
які наприкінці війни займалися пошуками награбованих скарбів
Третього рейху. 10 червня 1945 р. у замку Ашбах Гурлітта
допитували американці. Він відмовився визнати свою участь у
грабунках, заявив, що відбирав лише картини, продані на
паризькому арт-ринку у 1942 р. З тим, щоб врятуватися він видав
американцям відомі йому схованки і заявив, що сам є жертвою
нацистського режиму, а до війни допомагав євреям – торговцям
творами мистецтва і колекціонерам тікати з нацистського пекла.
Він підтвердив, надану інформацію конкретними прізвищами, що
і допомогло йому вціліти у такій непростій ситуації [1 с. 145].
Однак, оскільки він був пов’язаний з особливою «місією Лінц»,
його денацифікацією займалися п’ять років. Важливим, фактом є
те, що на допиті на питання про долю зібраної ним колекції
«дегенеративного мистецтва» він відповів, що вона згоріла в його
дрезденському будинку під час бомбардувань, про це він і пізніше
неодноразово стверджував. У 1950 р. Гурлітт зміг повернутися до
звичного укладу ужиття і знову зайнявся антикварною торгівлею.
На початку листопада 1956 р. він загинув у автомобільній
катастрофі і був похований в Оберхаузені. Приводом для дискусій
у новітній історії послужила згадана «знахідка століття».
На прикладі життя і діяльності Гільдебранда Гурлітта ми
показали наскільки сильним був вплив епохи націонал-соціалізму
і її віддзеркалення у долях арт-дилерів, колекціонерів, істориків
мистецтв, вона впливала на їх кар’єру, рід занять і буденне життя і
має відлуння сьогодні.
Список використаних джерел:
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ПРОБЛЕМИ І СТАН РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Радіаційна небезпека прийшла в Україну на багато віків –
це сумна об’єктивна реальність. Стійкість ізотопів стронцію та
цезію дозволяє їм зберігати свою уражаючу дію на людину
впродовж десятків і сотень років. Із цього випливає необхідність
у постійних і незвичайних за стандартами звичайного, спокійного
життя заходах, до яких мусять вдаватися уряд, місцева влада
і кожен громадянин, щоб захистити і себе, і ще ненароджених
нащадків.
Світ вже неодноразово потерпав від страшних ядерних
катастроф, які змінили його назавжди. Маленькі поліські містечка
Чорнобиль, Прип’ять. Десятки сіл осиротіли навіки. Ці містечка
і села оживуть не скоро. Загороджені кілометрами колючого
дроту, ці землі чекають свого часу. Рано чи пізно природа
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відновиться. Але за страшним «ЧАЕС» ховаються тисячі
зруйнованих людських доль.
Для запобігання подібних катастроф і був створений
Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної
безпеки (ДНТЦ ЯРБ) – сучасне державне підприємство, яке
керується трьома принципами:
– технічна компетентність та об’єктивність;
– відповідальність;
– незалежність
від
експлуатуючих
організацій
та
ліцензіантів.
ДНТЦ ЯРБ є невід’ємним елементом системи державного
регулювання ядерної та радіаційної безпеки в сфері використання
ядерної енергії в мирних цілях і здійснює науково-технічну,
експертну та інформаційно-аналітичну підтримку аналітичного
органу.
Чорнобиль не дає про себе забути: тривають роботи
зі зведення нового укриття, зона посилено охороняється. Проте
до якості цієї охорони є чимало запитань. Скажімо, з важкої
військової техніки, що зберігається на спеціальному полігоні,
знято все, що можливо було скрутити, для цього навіть
бронетранспортери перевернуті догори днищем. Залишились
порожні коробки, які й сьогодні сильно «фонять», а куди зникли
зняті вузли й агрегати, ніхто ніби не знає. Цей приклад – ще одне
підтвердження того, що не лише вітер розносить зараз радіацію
по всій Україні [2, с. 192–196].
Поширеність дитячої онкології та інших важких
захворювань іде слідом за радіацією. В дочорнобильський період
рак щитовидної залози у дітей зустрічався не більше 10 випадків
за рік на всю країну. А починаючи від 1990 року захворюваність
у дітей до п’ятнадцяти років зросла у 10 разів (по Чернігівській
області – в 60разів!).
З роками увага людей до наслідків чорнобильської
катастрофи зменшується. Це явище небезпечне, хоча для людини
поясниме, і його можна вибачити – так спрацьовує
її психологічний захист від постійного напруження. Але втрата
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контролю, зниження, а не нарощування зусиль зі створення
безпечних умов життя, а надто байдужість на державному рівні,
у кабінетах чиновників – неприпустимі. Нам варто скористатися
досвідом Японії щодо потерпілих від ядерних бомбардувань
і ліквідації наслідків Фукусіми. Уряд надав їм упродовж усього
життя найкращу медичну допомогу, забезпечив пострадіаційним
харчуванням та іншими методами оздоровлення, а головне оточив
їх турботою і увагою. На мітинги протесту, як наші чорнобильці,
там люди не виходили. Результатом став «променевий парадокс»:
тривалість їхнього життя (на той час малолітніх дітей, що вижили
в атомному пеклі) перевищила на 3–4 роки середній показник
по країні, де, як відомо, люди й так живуть довше за інші народи
[2, с. 192–196].
Вчені можуть пояснити це явище. Сила «натиску життя»
(за В.І. Вернадським) в сотні разів вища у вольових, сильних
духом і світлих розумом людей, які живуть за законами природи
й знаходять підтримку в менталітеті суспільства та з боку
держави.
Майже три десятки років, що минули від моменту
чорнобильської аварії, не зняли проблем безпеки життя і загроз
здоров’ю, а навпаки, – вимагають підвищити увагу до них.
Не можна не врахувати високу ймовірність ушкодження
генетичного апарату, внаслідок чого спадкові хвороби можуть
проявитися в наступних поколіннях.
Дитячий організм порівняно з дорослим більш чутливий
до дії радіації. Тому після аварії загальна захворюваність дітей
зросла в 2,6 рази, змінилася її структура. Якщо до аварії
найпоширенішими були хвороби органів дихання, ендокринної
системи та інфекційні, то після неї різко збільшилася
захворюваність органів травлення і нервової системи набуває
лавиноподібного характеру [1].
Водночас невеликі дози радіації можуть сповільнити
й навіть зупинити ріст кісток, спричинити помутніння кришталика
та інші хвороби очей. Ще вищу чутливість до радіації виявляє
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дитячий мозок, а опромінення майбутньої матері підвищує ризик
народження дитини з розумовою відсталістю [2, с. 192–196].
Наведемо ще один приклад необхідності вжити негайних
заходів. Українські діти почали застуджуватися і хворіти частіше
і важче. Можливо, що вплив Чорнобиля дався взнаки, але цілком
очевидно й інше. Ослаблене здоров’я більшою мірою піддається
впливові різних ризик-факторів, наприклад, нових порцій
шкідливої дії радіаційно-забруднених продуктів харчування.
Чи поставлено завдання виробляти в Україні під державне
замовлення продукти із радіопротекторною дією? [3].
З усього сказаного робимо висновок: потрібні концепція
і стратегія, потрібні програми конкретних дій щодо радіаційного
захисту населення України, особливо стосовно дітей.
Список використаних джерел:
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ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ
У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗАПОВІДНОЇ СПРАВИ
На сучасному етапі розвитку і діяльності історикокультурного заповідника в Україні повинні бути гармонійно
поєднані між собою всі соціальні, культурні, традиційні
та інноваційні складові. Відтак, надзвичайного значення набуває
міжнародний досвід державного регулювання у заповідній справі.
Одразу варто навести думку відомого вченого Анн Дорньє,
у дослідженні якої зазначається, що діяльність державних установ
безпосередньо не пов’язана із потребами ринку, а тому дуже
важливо визначити її рівень і якість. Яким би складним не було це
завдання, керівні працівники органів охорони культурної
спадщини мають можливість вимагати і добиватися високої якості
[2, с. 10]. У країнах із командною економічною системою керівна
верхівка вимагала від підлеглих беззастережного дотримання
інструкцій і вказівок, а не ефективної діяльності. Внаслідок цього
службовці орієнтувалися, головним чином, на виконання завдань,
а не на досягнення ефективних результатів. Державне
регулювання у сфері заповідної справи повинне чітко довести до
відома підлеглих, що визначення пріоритетних завдань
і встановлення термінів їх виконання – це ще не кінець роботи:
головне – не просто виконати завдання, а виконати його, як слід
[2, с. 10].
В ідеалі, процес державного регулювання заповідної справи,
на думку В. І. Сенченко та Є. Г. Панченко, має запобігати
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виникненню проблем, а не реагувати на них. Інакше кажучи,
він покликаний відвертати небажаний розвиток подій – сприяти
успішній діяльності у справі охорони культурної спадщини,
а не наздоганяти події і розв’язувати проблеми, які виникли.
Необхідно розробити стандарти високоякісної діяльності у сфері
державного регулювання заповідної справи, що дасть можливість
отримати важливий зворотній зв’язок, який допоможе визначити,
в якому стані вона перебуває і які зміни слід запровадити. Успіх
регіонального органу охорони культурної спадщини, а отже,
її престиж, значною мірою, буде залежати від кадрового
потенціалу, команди однодумців. Це є найважливішим завданням
менеджменту [4, с. 78].
Керівник як посадова особа є громадським діячем, який
виконує різні представницькі функції. Спільно з громадськими
організаціями, причетними до справи охорони культурної
спадщини, він вирішує соціальні питання, бере участь
у громадських заходах, внаслідок чого одержує різноманітну
інформацію, вдале застосування якої дозволяє відчутно впливати
на психологічний клімат та діяльність колективу [5, с. 232].
Національні, державні історико-культурні заповідники,
значною мірою, укомплектовані працівниками, які не мають
спеціальної освіти і відповідної кваліфікації. Тому у найближчі
роки зусилля органів виконавчої влади у сфері управління
заповідною справою мають бути зосереджені на розв’язанні трьох
головних і взаємопов’язаних завдань: по-перше, на зміцненні
системи підготовки кадрів, здатних працювати в умовах ринкової
економіки; по-друге, на зміцнення матеріально-технічної бази
вищих навчальних закладів; по-третє, на посиленні матеріального
заохочення працівників закладів культури, що сприятиме
стабільності штату, утриманню кваліфікованих фахівців, здатних
створювати і примножувати культурні цінності та управляти їх
діяльністю [3, с. 18].
Необхідність
вирішення
вищезазначених
питань
підтверджується і результатами опитування, проведеного серед
працівників історико-культурних заповідників, спеціалістів
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археологічної інспекції, науковців пам’яткоохоронного відділу
обласного краєзнавчого музею. В опитуванні взяли участь 26 осіб.
Дані анкетування свідчать, що респонденти одностайні щодо
необхідності реформування сфери охорони культурної спадщини
на регіональному рівні. Респондентами визначено, що стан
законодавчої та нормативно-правової бази у сфері охорони
культурної спадщини задовільний, проте механізми її
застосування є недостатніми у площині контролю за виконанням
нормативно-правових актів через обмежене фінансування галузі.
У результаті опитування рівень кадрового забезпечення
на регіональному рівні респондентами одностайно визнаний
як незадовільний. У зв’язку з тим, що стан фінансування сфери
охорони культурної спадщини та рівень заробітної плати
працівників галузі усіма респондентами також визнано
як незадовільний, ними визначено найбільш оптимальні форми
заохочення працівників за сумлінну роботу. Хоча дані, які ми
наводимо, були зібрані ще у 2005 р., ситуація в галузі практично
не змінилася і дотепер[1].
Таким чином, виникла гостра необхідність запровадження
моніторингу у регіоні. Справа ця досить масштабна та об’ємна, і
органи виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини
самостійно не можуть її вирішити. Тому є доцільним,
за прикладом міжнародного досвіду, створення громадських
організацій з охорони культурної спадщини, які можна було б
залучити до цієї справи. Наведемо декілька прикладів таких
організацій, які можна було б рекомендувати для вирішення
означеного питання.
Однією із вищезазначених організацій могла б стати
Науково-методична рада з охорони культурної спадщини
(далі – Науково-методична рада). Це має бути постійнодіючий
колегіально-дорадчий орган, утворений відповідно до Закону
України «Про охорону культурної спадщини» з метою внесення
наукових рекомендацій та пропозицій щодо розроблення основних
напрямів розвитку охорони культурної спадщини. Діяльність
Науково-методичної
ради
повинна
бути
спрямована
288

УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2019
на моніторинг, обговорення найважливіших програм, проектів
з питань пам’яткоохоронної справи. До складу Науковометодичної ради повинні увійти представники органів виконавчої
влади та місцевого самоврядування, провідні вчені, архітектори,
музеєзнавці, працівники галузі охорони культурної спадщини,
представники громадських культурологічних організацій та
фахових друкованих органів. Якщо є можливість залучити
у співзасновники людей, що володіють певним майновим
ресурсом, в організації буде більше шансів на успішну діяльність.
Довірча рада може стати одним з головних джерел
надходження коштів або ін. дивідендів до сфери охорони
культурної спадщини у регіоні. До неї мають увійти люди,
що володіють грошовим, владним ресурсом або великим
авторитетом – відомі
культурні
або
наукові
діячі.
На регіональному рівні до такої Ради слід запрошувати місцевих
депутатів усіх рівнів, перших осіб державних установ. Через вміло
підібраний склад Довірчої ради можна створити умови
конкуренції між окремими її членами – хто більше допоможе
цій конкретній організації.
Внески членських організацій або індивідуальних членів
є традиційно занедбаним джерелом надходження коштів
до організації. Внесок членів може бути не лише грошовим,
а й інтелектуальною або фізичною працею, правом
на використання авторських розробок щодо проведення
моніторингу культурної спадщини регіону або відсотків від
використання цих прав.
Волонтерська праця – найдешевший людський ресурс,
що зацікавлений у чомусь, відмінному від грошей. Це робота
аналітична,
кур’єрська,
секретарська,
перекладацька.
До волонтерської
праці
відносяться
також
різноманітні
чергування, збирання інформації з відкритих джерел чи
поширення власної інформації. При цьому необхідно продумати
систему заохочень для волонтерів. Волонтерська праця дозволяє
виявляти лідерів, які можуть провести статутні проекти організації
моніторингу заповідної справи.
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Гранти та реколонізація власних ресурсів – державного
фінансування на культуру і бізнес-інтеграція культури та
історичної спадщини. У процесі пошуку грантів потрібно
не забувати звертатися до областей, які не стосуються суто
напряму заповідної справи регіону, який є в якийсь спосіб
дотичними до неї.
«Парасолькова» організація – один зі способів залучення
коштів операційних проектів: надання юридичного «даху» для
проекту в обмін на якісь дивіденди – або грошові, або престижні.
Так, у проекті, для якого надається «парасоля», можуть бути
прописані витрати цільового проекту або загальні офісні витрати,
зарплати бухгалтера, юриста та ін. Не треба нагадувати,
що партнерів у таких проектах слід ретельно перевіряти.
Приватні пожертви і спонсорські кошти є одним
із найпроблемніших питань для України. У сучасній державі
немає законодавчого стимулу для легалізації таких пожертв.
У такому випадку альтернативою може виступити партнерство
із залученням коштів.
Концептуальним підґрунтям діяльності фандрейзингової
(англ. – залучення коштів) структури може бути принцип
діяльності т. зв. «майстерні ідей». У нашій країні лише команда,
здатна до неординарних інтелектуальних ходів і розумових вправ,
може зрушити з місця вартісні моніторингові проекти, для чого
необхідне об’єднання зусиль кількох організацій зі створення
спільної команди фандрейзингу [6, с. 17–23].
У контексті трансформаційних соціокультурних процесів,
що відбуваються в країні, формується новий тип історикокультурного заповідника, основні функції якого мають бути
адекватним вимогам часу. Головним завданням такого закладу
є збереження основних музейних функцій, незважаючи на зміни
у формах і методах його діяльності, а головною особливістю
в його роботі є експериментування. У результаті творчих
експериментів і пошуків в Україні повинен утворитися новий тип
заповідника – провідний науково-культурний центр. У таких
закладах будуть діяти сучасні галузеві експозиції, в яких поряд
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з музейною діяльністю з’являться «немузейні». Отже, сучасні
заповідники зможуть долучитися до організації і проведення
концертних програм, шоу та фестивалів. На їх базі будуть
функціонувати майстерні з виготовлення сувенірної продукції,
кав’ярні, магазини тощо.
Таким чином, за умови запровадження у регіоні різних форм
і
методів
діяльності
історико-культурних
заповідників
та громадських організацій, співпраці їх з органами виконавчої
влади й органами охорони культурної спадщини, можливо
державне регулювання заповідною справою на регіональному
рівні привести у відповідність до сучасних міжнародних
стандартів.
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INTERCULTURAL COMMUNICATION
BARRIERS AND DIFFICULTIES
In the modern world, the process of foreign language learning is
one of the most advanced tasks. It helps not only to communicate with
native speakers while traveling abroad, but also to penetrate deeper into
global events, such as political, economic, social, and environmental.
The knowledge of one or several foreign languages allows you to use
the original sources of information, read not adapted news, literature,
etc. But it is important to remember that one cannot simply learn
individual words, phrases and grammatical rules, the main thing is to
realize the connection between the language and culture of a certain
country. Nothing reflects the reality, culture, way of life, traditions,
habits and mentality of nations as language and word.
Once professor of speech communication W. Gudykunst said:
“Effective communication implies an absolute understanding of the
interlocutor”. In reality, its achievement is hardly possible, but one
should strive to make communication adequate, that is, correspond to
reality. Researchers of intercultural communication need to answer the
question of how to make communication effective, that is, determine
what leads to misunderstanding and how to avoid it. People who have
experience of intercultural communication invariably note the difficulty
of this process and existence of difficulties, obstacles, barriers
accompanying it.
These difficulties can be both subjective and objective, that is,
they can be connected neither with the personality of the communicant,
his internal state, nor with the individual lack of intercultural
communication experience, etc., and be caused by a number of
objective factors [2]. These kinds of difficulties are of particular
293

УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2019
interest, since their objective nature makes them possible to study in
real communication situations.
Knowing the difficulties, barriers that complicate the process of
communication, and often make this process ineffective, helps, firstly,
to make this process conscious (it is about recognizing cultural
differences) and, thus, controlled; and secondly, it makes it possible to
foresee and predict possible options of communication situation
development; thirdly, allows you to correctly explain the causes of its
occurrence and, if possible, manage them and, thereby, contribute to
the achievement of communication goals.
The study of communication difficulties and barriers should be
included in the process of training and preparation specialists
in intercultural communication, as this will allow them to understand
other people's behaviour based on different experience and culture and
to build their communication within these differences.
Barriers and difficulties arise primarily where there are some
differences. Analysing these differences, we came to the conclusion
that there are the following barriers, difficulties that accompany the
process of communication and hinder the achievement of success [4]:
– cultural barriers that are based on the differences of cultures
to which communicants belong. The basis of communication in any
culture is behaviour rules, determined by value orientations, beliefs,
norms. Belonging to the same culture facilitates the process of
communication, and belonging to different cultures on the contrary
complicates it;
– communication barriers associated with the characteristics of
the communication process itself, which involves the simultaneous
encoding and decoding of messages, the context of the communication
process, symbolic unconscious nature of communication. Cultural
differences in communication styles also present significant
difficulties;
– social and cultural barriers arise due to different cultural
identities of communicators representing different cultures, their
various status and situational roles, differences in age, social affiliation,
etc.;
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– language barriers associated with differences in language
systems – differences in the dictionary, grammatical structures,
phonetic structure of the language, differences in the rules of dialogue
construction, the presence of dialects, etc.;
– the barriers of non-verbal communication are related
to differences in the emotions expression, in those signs, signals and
symbols that carry a certain cultural meaning, in their interpretation, in
the way how interlocutors contact in the process of communication,
etc.
Allocation of intercultural communication barriers groups
implies a rather large level of abstraction, since it is only conditionally
possible to divide them into, for example, language, cultural, and
communicative barriers, since the inextricable link between language,
culture and communication has been proven. This kind of separation
seems to us appropriate for methodological purposes.
In the process of training specialists in intercultural
communication, it is necessary to teach them how to realize the
existence of barriers, to develop the ability of their nature
understanding, to take into account their features, to be able
to overcome them in order to achieve a full understanding of
the interlocutor, which is the main purpose of communication.
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ПИТАННЯ МОВНОЇ ТА КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
В УМОВАХ МУЛЬТИКУЛЬТРАЛІЗМУ
Сучасна світова культурна неоднорідність вимагає нового
рівня співіснування представників різних культур. Культурні
групи створюють своєрідну етнічну та культурну мозаїку, завдяки
якій усі культури збагачують одна одну. У свою чергу,
неприйняття сучасними країнами ідеалу культурної однорідності
та забезпечення культурного розмаїття сприяє відродженню
культурних ідентичностей. Однак існування такої різноманітності
як етнічна, культурна та мовна, ще не може закласти основ для
визнання суспільства багатокультурним, оскільки представники
різних етнічних груп можуть належати до однієї культури,
залежно від самосвідомості своєї ідентичності.
Сучасний глобалізований світ ставить цілий ряд питань.
Велике значення має проблема мовної та культурної ідентичності,
тісно пов’язаної з процесами самосвідомості та світоглядної
спрямованості сучасної особистості. Особливу увагу в умовах
трансформацій сучасного суспільства набуває мовна та культурна
ідентичність
як
важливий
засіб
самосвідомості
та самоідентифікації.
296

УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2019
Основою кожної конкретної культури є специфічна модель
світу, що визначає світогляд людини, природу творчості, провідну
культурну парадигму, цілий ряд морально-естетичних імперативів
людської діяльності, причому ці моделі є результатом культурної
практики та історичного досвіду. Ця модель допомагає зрозуміти
особливості культури духовних і матеріальних явищ,
її унікальності та внутрішнього значення.
Нині концепція мультикультуралізму прийшла на зміну
концепції суспільства «плавильного котла» з асиміляційною
ідеологією в країнах Заходу, які не знайшли реальної підтримки.
Завдяки навіть багатокультурному суспільству людина зберігає
свою ідентичність, незважаючи на вплив ін. культур.
Мультикультуралізм є одним зі специфічних аспектів
глобалізації. Сучасна концепція мультикультуралізму охоплює
багато аспектів сучасного суспільства. Мовні аспекти
мультикультуралізму, здається, є однією з головних і найбільш
обговорюваних питань, оскільки у процесах соціальної інтеграції
мова особистості є першим засобом соціалізації людини.
Сучасні підходи до проблем мультикультуралізму або
культурного плюралізму базуються на фактичному визнанні
культурної та етнічної прихильності як складової частини
індивідуальної психології. Більш того, ідея про взаємне збагачення
культур стає все більш популярною.
Мультикультуралізм – це політика, яка передбачає
культурне розмаїття і сприяє його розвитку. У багатокультурному
суспільстві всі громадяни мають рівні права на розвиток своєї
культури, мови, традицій, етнічних і релігійних цінностей.
Це політика дуже близька за своєю суттю до політики
толерантності. Найважливішою особливістю толерантного
суспільства
є
паралельне
існування
різних
культур.
У толерантному
суспільстві
мультикультуралізм
сприяє
взаємному збагаченню культур; одна культура проникає в іншу
для подальшого культурного об’єднання людей.
Процес формування та розвитку мультикультурного
суспільства визначався особливостями історичного розвитку,
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більш конкретно соціальними факторами. Слід зазначити,
що демократія відіграє ключову роль у процесі освіти та розвитку
багатонаціонального суспільства. Перш за все, мультикультурне
суспільство виникло в демократичних частинах Західної Європи
та Північної Америки, з високим рівнем толерантності,
моральності та демократії цих регіонів, що забезпечує сприятливі
умови для поширення ідей мультикультуралізму.
Однією з головних проблем мультикультуралізму нині є те,
що культуру слід сприймати як стійку цілісність, певну групу,
об’єктивний
атрибут,
етнічну
культуру.
Ось
чому
мультикультуралізм часто виступає синонімом сегментованого
суспільства або культурного плюралізму, і навпаки, культурний
плюралізм
іноді
називають
мультикультуралізмом
у нормативному сенсі.
Стартовою тезою мультикультуралізму є заперечення
єдиного культурного стандарту. У той же час термін
мультикультуралізм може бути використаний для позначення
індивідуальної соціалізації під впливом різних культурних
середовищ, права особистості на самовизначення та вибір
життєвих стратегій, різних типів багатомовності, наслідків
секуляризації та вестернізації, розвиток споживчих ринків,
наслідків глобалізації тощо. Але на практиці все це потенційне
розмаїття зводиться до одного і називається мозаїчним
мультикультуралізмом, якому притаманне заперечення існування
єдиного суспільства із визнанням існування лише конгломерату
«спільнот» [2, p. 300; 3, pp. 2–3].
У свою чергу, в умовах глобалізації кожне суспільство
спілкується з ін. суспільствами і є зацікавленим в збереженні своєї
мовної та культурної ідентичності, що є досить складним
завданням через глобальний інформаційний простір і легкість
транскордонних умов впливу [1, с. 46]. У сучасній філософській
науці поняття культури належить до фундаментальних, а пошук
форм мовного осмислення як культурно-комунікативної складової
в умовах глобалізації не відповідає стереотипу її вивчення як
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інструментального явища, що являє собою логічне поєднання
суб’єкт-об’єктних етичних відносин.
Існує багато народів, кожен з яких розвинув свою особливу
культуру, мову, символи, норми, мораль, способи спілкування та
діяльності тощо. Однак найважливішим чинником процесу
існування і діяльності людини все ж таки є мова: вона становить
основу універсальності в межах різноманіття культур одночасно
завжди належить до певної нації. Історія розвитку нації
відображає процеси формування культури, її соціальні різновиди
та міжнародні відносини. Тому мовний матеріал кожного народу
є незамінним джерелом для вивчення культурного розвитку,
в якому культура – це, перш за все, повідомлення: засоби
вираження, побудовані за правилами певної мови та лексичного
матеріалу; це набори кластерів, семантично і прагматично
пов’язані, і реальність, яку вони називають. Зв’язок знакової
системи з реальністю утворює прагматичний аспект культури,
побудований на певних правилах і нормах, які вивчаються
традиційними носіями цієї культури [1, с. 47].
Мовна та культурна складова ідентичності не скрізь має
однаковий статус. Представники моноетнічних країн не виносять
на порядок денний мовне питання, якою мовою спілкуватися:
або рідною, або іншою. Люди чітко розрізняють рідні та іноземні
мови, усвідомлюють свою роль, сенс і функцію. У свою чергу,
у поліетнічних країнах мовні проблеми завжди є актуальними,
такими що викликають дискусії та міжетнічні суперечки.
Тому нинішня ситуація породжує нові моделі ідентичності,
її специфікою є людина, яка відчуває себе «своїм» для світу
і «іншим» для свого близького оточення. У стані повної
невизначеності практика ідентифікації стає все більш важливою.
А специфіка питання мовної та культурної ідентичності
визначається тенденціями розвитку сучасного суспільства:
глобалізаційними процесами, поверненням до автентичності,
акцентом на ідентичність, а також тенденціями сучасного
соціального
та
гуманітарного
пізнання,
пов’язаними
з особливостями соціальної реальності.
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РУЙНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ
ЯК ФАКТОР РУЙНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ
В СУЧАСНОМУ АРАБСЬКОМУ СВІТІ
Соціальні стосунки є основою існування будь-якого
суспільства і будь-якої держави. Саме їх міцність визначає багато
в чому стабільність існування соціальних систем, а відповідно і
тих же суспільств та держав. Руйнування соціальних стосунків чи
їх ослаблення призводить до руйнівних чи навіть катастрофічних
наслідків. Водночас одну із визначальних ролей у цих процесах
виграють саме соціальні комунікації, які можуть виступати
цементуючим елементом соціальних відносин.
Загальноприйнятним є на сьогодні трактування соціальних
систем як певної сукупності тих різноманітних процесів та
суспільних явищ, в результаті яких і формуються такі суб’єкти
міжнародного життя як держави (при цьому, ми розуміємо
суспільство фактичною основою будь-якої держави). Мабуть
можна погодитися із німецьким соціологом Нікласом Луманном
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(1927–1998), котрий висловив думку, що саме процеси комунікації
і є визначальними для будь-якої соціальної системи.
Сучасний арабський світ – це одна із самих найскладніших
соціальних систем. По-перше, тому, що це фактично окреме
цивілізаційне явище, ядро якого достатньо міцно закріпилося
в рамках двох континентів – Азії та Африки. По-друге, тому,
що воно має свої достатньо потужні відгалуження на інших
контентах, зокрема в Європі та Америці. По-третє, тому, що цей
світ ще й сам складається із різноманітних підсистем, які є інколи
суперечливими між собою аж до взаємознищення, а окрім того,
ще й такими, що знаходяться на різних рівнях свого соціального,
політичного, культурного, економічного розвитку.
Саме тому, що арабський світ сам по собі є досить складним
явищем та ще й надзвичайно різноманітним, що було сказано
вище, він завжди був нестійкою соціальною системою. Найбільш
сильним укріплюючим його елементом слід вважати безумовно
іслам – одну із найбільших світових релігій. Фактично арабський
світ і був сформований як єдина соціальна система лише завдяки
йому і завдяки йому ж, не дивлячись на різноманітні внутрішні
протиріччя і потрясіння ще залишається значним міжнародним
фактором.
Формування арабського світу як соціальної системи на основі
ісламу розпочалося від початку VII ст. А Коран як священна книга
ісламу від того ж часу почав здійснювати комунікаційну роль.
Завдяки йому відбувався обмін інформацією, ідеями, емоціями
тощо.
Одне з найбільших соціальних потрясінь в усій цій арабській
системі припадає на таке міжнародне явище як Арабська весна.
Початок йому було покладено у 2010 році. І до сих пір ще не
можна говорити про його завершення. Розпочавшись у Тунісі,
вона перекинулася й на інші країни – Алжир, Єгипет, Йорданію і
т. д. Як головна причина цього явища багатьма дослідниками
визначається внутрішня політика керівників цих держав. Тобто ми
бачимо розрив комунікації між політичними елітами з однієї
сторони та різними суспільними прошарками з іншої.
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Однак, тут
треба відмітити, що іслам не відіграв
консолідуючої ролі в соціальній комунікації арабських країн,
не став тим елементом, який міг би зняти соціальну напругу.
Навпаки, можна побачити в багатьох випадках навіть його
деструктивну роль. Так, у 2011 році арабський письменник Айман
аль-Завахірі заявив про необхідність впровадження в арабському
світі т. зв. «справжнього ісламу» [2]. Але така заява вже сама
по собі є руйнівною для системи соціальної комунікації, оскільки
вона побудована не на ідеї зближення, а на ідеї протистояння та
нав’язування власного бачення соціальних відносин.
Розрив по релігійній лінії в соціальних комунікаціях
арабського світу відомий ще з того ж VII ст., коли невдовзі після
появи самого ісламу, в ньому почали з’являтися різні секти, течії
та напрями. Найбільший розрив ми спостерігаємо між шиїтами та
сунітами. Що ж до Арабської весни, то тут дослідники виділяють
дві основні групи – салафітський напрям та помірний
ісламістський. Різниця між цими двома групами має в основі
своїй, крім суто релігійних моментів, ще й бачення перспективи
суспільної комунікації. Для першого напряму вона полягає у
підпорядкуванні всього суспільного життя суто
релігійним
нормам, а у другому випадку навпаки – у спробі побудувати
комунікацію на основі поєднання сучасних загальносвітових
тенденцій із релігійним світобаченням [1]. Таким чином, тут ми
бачимо ставлення до суспільної комунікації як до об’єднуючого
чинника, але оскільки в обох випадках шляхи досягнення мети
є взаємовиключними, то й відповідне протистояння між
суб’єктами-носіями цих ідей є роз’єднуючим фактором
комунікаційних стосунків.
Відсутність релігійної комунікації є досить тяжким фактором
для арабського світу. В першу чергу тому, що саме той же іслам і є
його основним комунікаційним засобом, формальним вираженням
чого є Коран як священна книга. При цьому слід брати до уваги,
що іслам сам по собі є надзвичайно догматична релігія,
що практично не піддається реформуванню. Це й впливає
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на відповідну певну закритість ісламського суспільства та
ісламського світу.
В процесі розгортання Арабської весни особливу роль
відігравали ще й засоби масової комунікації – зокрема, соціальні
медіа тобто масова комунікація, що здійснювалася шляхом
використання інтернет-ресурсів. Саме завдяки їм здійснювалася
в основному організація протестів, демонстрацій, страйків,
мітингів, загонів самооборони тощо. Саме ці ресурси стали
і основними поширювачами лозунгів, ідей, пропаганди тощо.
Звичайно, у всіх цих процесах Арабської весни можна
вбачати не стільки розрив соціальних комунікацій, скільки їх
об’єднавчу роль. Насправді це не так. Якби вони відігравали свою
об’єднавчу роль, то процес Арабської весни вже давно мав би
закінчитися. Бо об’єднання веде до стабілізації і розвитку. Розрив
же соціальних комунікацій в арабському світі розпочався і
в подальшому відбувався по кількох лініях. В першу чергу
по вертикалі між всією віссю організації влади та суспільством.
І, крім того, ще й по горизонталі, між різними соціальними
групами.
Найтяжчим же проявом Арабської весни, де розрив
соціальних комунікацій призвів майже до краху держави, стала
затяжна громадянська війна в Сирії, відлік якій було покладено
у березні 2011 року. Налагодженню внутрішньої соціальної
комунікації тут заважає цілий ряд моментів, пов’язаних не лише
з внутрішніми проблемами, але й із зовнішніми, зокрема
з деструктивною діяльністю Російської Федерації та Ірану.
Таким чином, ми можемо стверджувати, що розрив
соціальних комунікацій в арабському світі на сьогодні викликаний
багатьма чинниками, у т. ч. соціальними, політичними,
економічними, культурними тощо ускладнений ще й відсутністю
релігійної комунікації. Останнє дає можливість стверджувати,
що руйнування соціальних систем в сучасному арабському світі
може стати затяжним процесом, який буде дуже важко подолати.
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ПРОБЛЕМАТИКА, МЕТОДИ
ТА СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ
Науково-практичний інтерес представляють складові галузі
політики, економіки, комунікаційних досліджень, історії,
демографії, географії, соціології, антропології в контексті
вивчення міжнародного досвіду з метою науково-технічного,
економічного і культурного співробітництва, міжнародної
кооперації чи впровадження науково-практичних інновацій. Сфера
міжнародних відносин охоплює широке коло питань зовнішньої
політики,дипломатичних відносин, державного суверенітету,
міжнародної і національної безпеки, політичного моделювання
і прогнозування, екологічної безпеки, економічного розвитку,
міжнародного фінансування, міжнародних валютних відносин
та ін. Кожен із цих напрямів є цікавим у контексті аналізу,
моделювання
і
прогнозування
соціально-економічних
і соціокультурних систем і явищ, кількісної та якісної оцінки.
У цій публікації розглянуто питання доцільності й можливостей
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аналітично-прогностичної діяльності в контексті бурхливого
розвитку інформаційних технологій.
Головне призначення прогнозування як однієї з форм
інформаційно-аналітичної діяльності полягає у виявленні
основних закономірностей і тенденцій розвитку системи,
передбаченні змін умов і факторів розвитку, мінливих умов
зовнішнього
і
внутрішнього
середовища
як
джерела
невизначеності і ризику, вивченні взаємозв’язків і взаємодії
складових елементів системи, створенні наукової бази для
розробки короткострокової чи довгострокової політики, створенні
оптимальної функціональної моделі об’єкта, бізнес-моделі тощо.
Наразі спостерігаємо процес становлення дослідницьких
інституцій на регіональному і міжнародному рівні, наприклад,
мережі експертних і аналітичних центрів (обсерваторій, think-tanks
тощо), які фокусуються на аналізі динаміки процесів
досліджуваного об’єкта з метою конструювання його поведінки.
В останні десятиліття бурхливий розвиток науковотехнічного і технологічного прогресу забезпечив потужні
можливості впровадження ІТ-технологій, створення глобального
інформаційного Web-простору, хмарних технологій тощо для
новітніх способів обміну, обробки, зберігання,захисту великих
масивів інформації, що, в свою чергу, сприяло практичному
впровадженню
нової
культури
інформаційно-аналітичної
діяльності,сучасних підходів і методик прогнозування розвитку
соціально-економічних систем.
Існує думка [2] про неможливість прогнозування соціальноекономічної діяльності людини, що трактується складністю
новітніх процесів, багатовекторністю впливу політичних,
економічних, фінансових, правових, соціальних, екологічних та ін.
чинників на стабільність функціонування досліджуваної системи.
Природа новітніх процесів дійсно описується як нелінійна
і стохастична, особливо в сучасних глобалізаційних умовах
невизначеності, нестабільності, непередбачуваності розвитку.
Так, при побудові моделі міжнародної міграції робочої сили
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абсолютно доцільно враховувати чисельні політичні, правові,
економічні та ін. чинники такої ж складної природи.
У той же час, світова практика демонструє цікаві зразки
макроекономічних моделей: однофакторні і багатофакторні моделі
коливання
валютних
курсів,
економічного
зростання,
економічного розвитку, моделі розподілу національного доходу,
структурні і галузеві, сіткові моделі та ін. Об’єктом моделювання
можуть бути наслідки впровадження реформ грошової, бюджетної
й податкової політики, зміна рівня цін на енергоносії, внутрішні
й зовнішні зміни економічного середовища тощо[4; 6; 7].
Так, відомою є модель макроекономічного моделювання
Уортонської асоціації економетричних прогнозів, призначена для
довгострокового прогнозування розвитку економіки США, опису
основних виробничих галузей, динаміки цін, вивчення наслідків
державного економіко-політичного курсу. Глобальна модель
LINK базується на об’єднанні національних макроеконометричних
моделей розвинутих країн і країн з перехідною економікою
в єдину з метою моделювання показників міжнародної торгівлі.
Модель Льюїса дозволяє дослідити вплив альтернативних
варіантів грошово-кредитної та фіскальної політики, монетарних
і фіскальних впливів на зміни загальних сукупних витрат,
реального ВВП, безробіття, цін і процентних ставок. З точки зору
математичного
аналізу
й
програмування
такі
моделі
характеризуються великою кількістю рівнянь з великою кількістю
ендо- і екзогенних змінних (декілька сотень), кожне з яких описує
свій аспект економічного розвитку.
Програмно-аналітичний інструментарій «Макропрогноз
економіки України», розроблений «на базі системи інтегрованих
економіко-математичних моделей прогнозування економіки
України (у розрізі реального, бюджетного, монетарного
та зовнішньоекономічного умовних макросекторів) для динамічної
оцінки взаємозв’язків та виявлення факторів, що впливають на
ефективну міжсекторну взаємодію національної економіки та
сценарного прогнозування ключових макроіндикаторів соціальноекономічного розвитку», дає можливість отримати прогностичну
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модель розвитку країни на середньостроковий та довгостроковий
період. Описані і запропоновані до впровадження інтегровані
моделі прогнозування економіки [1] складаються зі стохастичних
регресійних рівнянь і тотожностей,які згідно з критеріями
класифікації
економіко-математичних
моделей
належать
до нелінійних, агрегованих, змішаних, імітаційно-стохастичних.
Сконструйовані моделі реалізовані в середовищі системи
економетричного моделювання E-Views на базі даних НБУ,
Державної служби статистики України, Євростату, МВФ та ін.
джерел статистичних даних із застосуванням методології
й інструментарію кореляційно-регресійного аналізу,факторного
аналізу, імітаційного прогнозного моделювання .
У цілому, побудова моделі на мікро-, мезо- чи макрорівні
з метою науково-практичних досліджень вимагає від аналітика
комплексних кваліфікаційних властивостей: знань, умінь і
навичок:
 соціології міжнародних відносин, методики проведення
якісних соціологічних досліджень,пошуку й ідентифікації якісних
інформаційних джерел статистичних даних як бази науковопрактичних досліджень;
 міжнародної економіки, макроекономіки, ін. галузі
міжнародних відносин у залежності від об’єкту аналізу
й моделювання: глибокого розуміння сутності процесів і явищ,
які вивчаються, їх динамічного розвитку, взаємодії;
 системного
аналізу:
виявлення
функціональних
складових, їх структурного взаємозв’язку; якісний аналіз
інституційних умов впливу на перебіг процесу (політичні,
економічні, соціальні, правові, культурологічні та ін. аспекти);
перетворення при необхідності якісних показників у кількісні для
формування бази соціологічних даних; відсіювання другорядних
маловпливових факторів та ін.;
 сучасних
IT-технологій,
зокрема
синергійного
комплексу концепцій, технологій і програмних засобів аналізу
первинних даних і візуалізації результатів Data Analytics (DA)
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і Business Intelligence (BI), які об’єднали спеціальні статистичні
засоби, засоби звітності і онлайн-аналітичної обробки даних
швидкого багатовимірного аналізу; засоби Data Mining і візуальної
аналітики; засоби деталізованої й узагальненої візуалізації
результатів аналізу, технологій Big Data (BD)та ін.
Доступними персональними інструментами DA і BI для
науковця-аналітикає пакети програмного забезпеченняTableau
і Microsoft PowerBI [5; 8]. Аналітичний пакет «Аналіз даних»
редактора електронних таблиць Microsoft Excel включає такі опції
кореляційно-регресійного аналізу, перевірки статистичних гіпотез,
роботи з масивами статистичних даних як «Кореляція»,
«Регресія», «Одно- і двофакторний дисперсійний аналіз»,
«Коваріація»,
«Описова
статистика»,
«Експоненційне
згладжування», «Гістограма», «Вибірка» та інші. Пакет «Пошук
розв’язку» автоматизує процес побудови і розв’язання
оптимізаційних моделей.
Зручними є пакети візуалізації даних, які доцільно
використовувати для створення діаграм, графіків та ін. елементів
інформаційної графіки. Опції візуалізації даних включаються
в додатки панелі моніторингу BI, а елементи візуалізації
(графіки, діаграми, гістограми та ін. елементи) можуть
обновлятися в режимі реального часу в процесі надходження
оновленої інформації. Так, платформа Microsoft Power BI
є потужним сучасним сервісом для обробки, аналізу й візуалізації
інформації.
Отже, аналіз, моделювання і прогнозування соціальноекономічних і соціокультурних систем і явищ,їхня кількісна
і якісна оцінки – це синергійна взаємодія сучасної теорії
і практики, наукових методів збору і обробки великих масивів
емпіричної інформації та впровадження у практику новітнього
інструментарію і модельних технологій аналізу і прогнозування
з метою отримання адекватних науково обґрунтованих прогнозів.
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ЗАПЕРЕЧЕННЯ ЯК КОГНІТИВНО-ДИСКУРСИВНЕ
УТВОРЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ
ОФІЦІЙНО-ДІЛОВІЙ КОМУНІКАЦІЇ
Сучасна теорія міжкультурної комунікації характеризується
тенденцією до вивчення стратегій і тактик спілкування
представників різних соціумів, які сприяють успішності такої
взаємодії. Проблема ускладнюється, коли йдеться про ділову
міжкультурну комунікацію (Н. Ботвіна, О. Ганіш, M. Clyne,
S. Lynn та ін.), від ефективності якої залежить перспектива
не лише приватних бізнес-взаємин, а й співпраця державних
установ та імідж країни загалом. Очевидно тому все частіше
у функціональній
стилістиці,
комунікативній
прагматиці
та дискурсології акценти вчених зосереджено на дослідженні
як офіційно-ділового стилю, так і офіційно-ділового дискурсу,
насамперед
на
аналізі
комунікативної
компетенції,
яка виявляється у здатності мовців послуговуватися релевантними
мовними засобами для встановлення контакту, його підтримки,
згідно з правилами міжкультурного спілкування. Міжкультурний
аспект актуалізує зіставлення тих засобів офіційно-ділової
комунікації носіїв різних мов, які властиві для кооперативної
стратегії спілкування і сприяють попередженню конфліктної
комунікативної ситуації. З огляду на це твердження, особливий
інтерес становить одна з комунікативних ситуацій, що є
надзвичайно делікатною стороною офіційно-ділового дискурсу –
заперечення.
З одного боку, заперечення є мовною універсалією,
зумовленою прагненням людини до диференціації явищ буття
через дихотомію «так/ні» й відображенням цього процесу в мові,
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а з іншого, – у різних ситуаціях спілкування має національнокультурну специфіку.
Останнє положення стимулює розгляд категорії заперечення
як когнітивно-дискурсивного утворення, яке в офіційно-діловій
сфері з її чіткою регламентацією й усталеним набором мовних
етикетних форм все ж таки містить дискурсивно марковані
мовленнєві засоби вираження (що в свідомості носіїв певної мови
не співвідносяться із заперечною семантикою) в різних типах
документів, детерміновані соціальним контекстом документа,
його мотивацією і адресатом.
Комплексний когнітивно-дискурсивний аналіз механізмів
об’єктивації заперечення в офіційно-діловій комунікації
є необхідним для визначення як загальних закономірностей
мовних засобів, які різноструктурні мови використовують для
вираження заперечення, так і етноспецифічних відмінностей
мовленнєвих засобів, що актуалізують заперечну семантику
в конкретному типі документа.
Категорія заперечення відображає засадничий принцип
когнітивної лінгвістики, який В. Гак охарактеризував так: усе йде
від дійсності через думку в мову, і все від мови повертається через
думку в дійсність [3].
У мові заперечення є акумулятором філософського
й логічного розуміння цього міждисциплінарного феномену,
становлячи водночас категорію, когнітивна природа якої дає змогу
простежити зв’язок дійсності, мислення і мови. Спираючись на
це твердження, заперечення розглядаємо як результат мовномисленнєвої діяльності людини: заперечні висловлювання
формуються як мовні форми об’єктивації суджень заперечного
змісту.
Витлумачуємо заперечення у трьох аспектах: 1) як мовну
універсалію,
яка
корелює
зі
своєю
протилежністю –
ствердженням; 2) як семантико-граматичну універсалію, для якої
характерні різнорівневі мовні засоби із загальним значенням
заперечення;
3) як
когнітивно-дискурсивне
утворення,
що актуалізує заперечну семантику мовленнєвих засобів у тісній
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взаємодії з експресивністю, модальністю й оцінкою у різних типах
дискурсів, зокрема й офіційно-діловому [1; 5].
Офіційно-діловий дискурс
є
продуктом
інтеграції
функціонального стилю, норми і комунікативної діяльності.
До офіційно-ділового
дискурсу
належать
документально
оформлені акти державної, політичної, економічної діяльності,
ділові відносини між організаціями, державами, а також між
членами суспільства у сфері офіціального спілкування – закони,
установи, накази, акти, розпорядження тощо.
Офіційно-діловий дискурс – це сфера реалізації офіційноділового стилю, необхідними умовами якого є точність
(досягається за допомогою усталених слів та зворотів, т. зв.
мовних штампів: структура речень складна, має своєрідну схему,
не властиву іншим функціональним стилям, уникнення
багатозначності слів) і відсутність емоційно забарвлених висловів.
Ці умови роблять офіційно-діловий стиль консервативним,
бо вони є незмінними тривалий час: порушення спеціально
встановленої форми кожного документа є неприпустимим. Існує
дві форми офіційно-ділового викладу: усна й писемна. Усна форма
спілкування передбачає проведення нарад, засідань, зборів;
монологічний
виступ
перед
аудиторією
з
доповіддю
чи повідомленням. Писемна форма спілкування передбачає
відсутність співрозмовника, вона реалізується в різних
документах.
З погляду дискурсивної реалізації ділова комунікація
становить інституціональний дискурс і є статусно-орієнтованою.
Ділове спілкування завжди відбувається в межах відповідних
соціальних, державних і міжнародних установ. Відповідно,
учасники ділового спілкування виступають в офіційних статусах
і зорієнтовані на розв’язання конкретних завдань. Простір
застосування ділового мовлення визначається статусно-рольовими
взаєминами комунікантів у сферах державно-політичної,
громадської,
економічної,
адміністративно-господарської
діяльності. Відповідно до цих сфер інституціонального дискурсу
вирізняються основні його види: законодавчий (закони, укази,
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статути, постанови); дипломатичний (міжнародні угоди –
конвенції, повідомлення – комюніке, звернення – ноти,
протоколи); адміністративно-канцелярський (накази, інструкції,
розпорядження, довідки, заяви, звіти) [4].
Будь-яка ділова комунікативна ситуація відповідно до трьох
видів інституціонального офіційно-ділового дискурсу містить
поряд з твердженням важливу інформацію із запереченою
семантикою, яку в роботі представлено як фрейм заперечення.
Усвідомлення когнітивної природи заперечення створює
передумови для конкретизації його змісту з використанням
фреймової моделі категоризації офіційно-ділової інформації.
Це сприяє визначенню фреймової структури заперечення
як когнітивно-дискурсивного утворення – сукупності комунікативних ситуацій і мовно-мовленнєвих засобів трансляції
заперечної семантики у тісній взаємодії з експресивністю,
модальністю й оцінкою в офіційно-ділових документах.
Комунікативна ситуація офіційно-ділового дискурсу дає змогу
визначити сферу дії заперечення [6]. Якщо заперечення
відноситься до ситуації загалом, то має місце категоричне загальне
заперечення, якщо ж заперечення стосується будь-якої частини
ділової ситуації, то йдеться про часткове заперечення.
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КОМУНІКАЦІЯ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ:
ДУХОВНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАГРОЗИ
Духовно-інформаційна безпека є одним з фундаментальних
чинників існування та розвитку сучасної держави. Деформація
духовних цінностей суспільства та особистості негативно впливає
на ін. сфери життєдіяльності держави, зокрема політичну,
правову, моральну тощо. У сучасних умовах широкого
розповсюдження
інформаційних
технологій,
створення
віртуальних світів, популярності різноманітних соціальних мереж,
проблема духовної та інформаційної безпеки набула нових форм
й вимірів. Так, соціальне комуніціювання людини знаходить вияв
як у реальному світі, який є достатньо публічним та традиційним
з точки зору ціннісних детермінант, так і у віртуальному світі −
анонімному,
деперсоналізованому,
«безвідповідальному».
Нині соціальні мережі стали одним з найпопулярніших засобів
комунікації, які на жаль часто-густо замінюють безпосереднє
спілкування.
Надаючи
людини
нові
можливості
для
самовираження та спрощуючи комунікацію як таку, соціальні
мережі стали не тільки полем свободи, але й простором
маніпулятивних технологій, аморальності, що негативно впливає
на духовно-інформаційну безпеку суспільства, людини та держави
у цілому.
На думку В. Баранівського, духовна безпека – це система
умов, що дозволяє якомусь суспільному суб’єктові (культурі,
суспільству) зберігати свої життєво важливі параметри в межах
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норми, що історично склалася. Їх вихід за рамки норми під
впливом різного роду чинників (перш за все культурного,
ціннісно-нормативного характеру) веде до дезорганізації і кінець
кінцем – до національної катастрофи, тобто до розпаду
суспільства як цілісної системи у зв’язку з руйнуванням тих
елементів що створюють його духовні засади [1, с. 209].
З точки зору фахівців, духовні загрози – це негативні
тенденції, пов’язані з деформацією ціннісних основ суспільства.
До зовнішніх загроз у сфері духовної безпеки суспільства фахівці
відносять: політику країн; блокування рівноправної участі
в міжнародному розподілі культурних надбань людства,
насадження чужої ідеології; розгортання країнами «культурної
експансії» щодо ін. держав; розробку концепцій «інформаційної
війни»; злочинну діяльність релігійних сект, організацій
та окремих осіб у духовній сфері; практику економічних
і політичних структур у духовній сфері, що спрямована проти
національних інтересів країни. Внутрішніми загрозами для
духовної безпеки є відставання країни від провідних держав світу
за рівнем інформатизації суспільства; недостатня співпраця
органів державної влади у формуванні та реалізації єдиної
державної ідеології; низький рівень освіти громадян; недієва
законодавча база захисту, поширення та укріплення традиційних
національних ідеалів та цінностей [4].
Як відомо сучасні соціальні мережі формують у молоді т. зв.
«кліпову свідомість», яка характеризується несистемністю,
фрагментарністю та низьким рівнем аналітичності, що стає
підґрунтям для деформації або не сприйняття духовних цінностей.
Сама сутність такої комунікації не передбачає глибини, вона
націлена на спрощення смислу повідомлення, швидкість його
формування й ретрансляції. Духовні якості людини при такій
взаємодії набувають другорядного характеру, головним стає зміст
повідомлення й реакція на нього якомога більшої кількості
аудиторії. За таких умов можливості негативних впливів
на духовно-інформаційну безпеку людини та суспільства значно
посилюються.
315

УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2019
Як справедливо зауважує американський дослідник
Н. Постман, сучасні люди не обмінюються ідеями, вони
обмінюються картинками, що є особливо очевидним тепер у час
розквіту соціальних мереж, таких як Facebook, Instagram, та ін.,
де основною метою спілкування та обміну інформацією є саме
розважання один одного. У такому спілкуванні майже
не залишається місця для обміну важливими ідеями або
духовними чи культурними цінностями, адже вони не мають
розважального підґрунтя, що є основою сучасних засобів масової
інформації і головною метою спілкування користувачів цих
засобів [7].
З духовно-інформаційної точки зору,
комунікація
у соціальних мережах маючи низку безумовних переваг, також
несе в собі й певні загрози для особистого простору користувача.
Фахівці переконують, що можливості технологій соціальних
мереж вносять нові корективи в уявлення про інформаційну
безпеку. Особисті дані користувачів, що знаходяться в загальному
доступі, можуть бути використані без дозволу в рекламних цілях,
з вини мережі може бути здійснено витік платіжних даних.
Серйозні неприємності для користувача можуть бути пов’язані зі
зломом акаунта і використанням всієї інформації для шкоди йому,
в т. ч. з метою політичного чи економічного шпигунства,
дискредитації, дій з метою помсти. Загрозливим є т. зв. фішинг,
вірус, що непомітно для користувача краде його логін і пароль, а
потім використовує їх для автоматичної розсилки спаму від імені
користувача по всьому списку його контактів [3, с. 137].
На загальнодержавному рівні, застосовуючи соціальні
мережі, можуть здійснюватися інформаційні атаки проти цілих
народів з метою дестабілізації ситуації, створення сприятливого
психологічного клімату для подальших маніпулятивних дій,
деструктивного впливу на існуючи системи політичних та
економічних відносин.
У цьому контексті О. Гіда стверджує, що свобода слова
є одним із головних елементів демократії. Але, з іншого боку,
існує небезпека її використання для маніпулювання людською
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свідомістю. Спеціально підготовлений маніпулятор здатний
змусити користувачів соціальних мереж сприймати ту чи ін.
соціальну інформацію так, як йому це вигідно, й спрямовує їхні
соціально значущі дії у потрібне для замовника русло.
Інформаційно-мережевий вплив здебільшого спрямовується
на підрив і наступне руйнування базових характеристик нації.
Він здійснюється, як правило, у прихованій формі та спрямований
на компрометацію з подальшим усуненням з політичної арени
національно свідомої еліти, яка не розділяє і не підтримує ідеї
маніпулятора, в арсеналі маніпуляторів також розповсюджені
організація провокацій і загострення протиріч між групами різних
політичних поглядів чи етнічного походження. За необхідності в
майбутньому все це може стати підставою для звинувачення влади
в порушенні фундаментальних людських прав і виправдати
необхідність здійснення силової акції [2, с. 272–273].
Якість захисту від маніпулятивних впливів у соціальних
мережах, як основа духовно-інформаційної безпеки людини та
суспільства, залежить від низки взаємопов᾽язаних чинників −
інформаційної культури й рівня інтелекту суб᾽єкта, розвиненості
в нього критичного мислення та здатності працювати
з інформацією, законодавчої бази країни, яка регулює
інформаційну сферу, особливостей функціонування структур
громадянського суспільства тощо.
З цього приводу О. Курбан зазначає, що найбільш надійним
засобом боротьби з інформаційними атаками є створення
тотального ментального бар’єру, який може витримати будь-які
несподіванки. При цьому одержувачі інформації перебуватимуть
на певних ідеологічних позиціях, що дасть їм змогу критично
сприймати або взагалі не реагувати на шкідливу інформацію.
Створення такого механізму є довготривалим процесом
і передбачає налагодження системного інформування на основі
мультимедійного
ефекту
та
багатократного
повторення
відповідних попереджень, розкриття механізмів можливих
маніпуляцій і типових фейків, з якими може стикнутися основна
маса населення. Формування такого роду захисту є комплексною
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роботою, до якої необхідно залучати зусилля та ресурси
суспільства, держави та окремих громадських лідерів [5, с. 158].
Розвиваючи вищеозначені ідеї, І. Сопілко зауважує,
що з метою попередження зловживання інформацією та для
захисту інформаційних прав сучасний стан забезпечення
національної та інформаційної безпеки України потребує розробки
науково обґрунтованої державної політики та стратегії в цій
галузі, визначення системи національних цінностей, життєво
важливих інтересів особистості, суспільства та держави,
визначення зовнішніх і внутрішніх загроз цим інтересам, пошуку
ефективних заходів для забезпечення безпеки в усіх її сферах,
захисту від інформаційних загроз та реалізації права на отримання
достовірної інформації [6, с. 158].
Отже, комунікація у соціальних мережах надає суб᾽єктам
низку нових можливостей для обміну інформацією. Разом з тим,
викликає серйозне занепокоєння «етика спілкування» у соціальних
мережах та їх використання задля маніпулятивних впливів на
суспільну свідомість.
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ЗОЛОТІ ВОРОТА В КИЄВІ ЯК ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТКА
У МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ
Золоті ворота нині є візитівкою Києва, що не потребує
особливого представлення чи реклами. Ця пам’ятка, що вражає
своєю величчю, є певним комунікаційним елементом
в українському суспільстві, але водночас і в рамках
загальносвітових культурних процесів. Як споруда оборонного
характеру Золоті ворота вражають наших сучасників. Проте, так
само вони вражали і в попередні століття. І впродовж століть
Золоті ворота неодноразово ставали об’єктом уваги звичайних
жителів українських земель, мандрівників, письменників,
науковців.
Золоті ворота як фортифікаційна споруда з’явилися в
ХІ столітті. Уже тоді вони стали символом сили, міцності та
розвитку Києва і Давньоруської держави. І вже від самого початку
свого
функціонування
Золоті
ворота
були
об’єктом
міжкультурних відносин.
Перш за все це знайшло відображення у назві цієї споруди.
Адже вона була, як вважає більшість вчених, запозичена по
аналогу від назви головного в’їзду до Константинополя –
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наймогутнішої імперії Південно-Східної Європи. Хоча за своєю
архітектурою обоє воріт не мали між собою нічого спільного.
Після цього Золоті ворота опиняються у центрі уваги
польських хроністів. Оскільки в середньовічній практиці ворота
будь-якого міста вважалися одним із найважливіших елементів
його життя, проходження їх також символізувало і захоплення
самого міста. Саме на основі цього в польській літературі ХІІ ст.
зародився переказ (достовірність його часто заперечується
вченими) щодо взяття воріт польськими королями Болеславом І
Сміливим та Болеславом ІІ Щедрим. В основі його лежить
розповідь про королівський удар по воротах мечем. Цей меч
відтоді став символом польської державності і використовувався в
політичній ідеології аж до ХХ ст. включно.
Польська
наукова
традиція
відтоді
постійно
зосереджувалася на цьому епізоді в історії Золотих воріт. Проте,
в усій іншій інформації щодо цієї пам’ятки використовувалися
факти, запозичені із давньоруських літописів. Зокрема, це видно
у «Рочніках» відомого польського історика ХV ст. Яна Длугоша.
Він, зокрема, пише, що «князь руський Ярослав зайнявся
[після закінчення] війн справами церковними, звівши у Києві
багато церков, також заснувавши чоловічі та жіночі монастирі.
Збудував також коштовний мурований собор св. Софії, вежі якого
покрив позолоченим дахом, церкву ж оздобив золотими
і срібними предметами, книгами і обладнав коштовними шатами
[церковними]. Крім того, для виказу свого багатства і своєї
могутності, будує з боку Польщі великими коштами браму,
оздоблює її золотою жерстю і позолоченим дахом і наказує
називати Золотими воротами» [5].
Золоті ворота впродовж всього свого функціонування аж до
сер. ХVIII ст. неодноразово ставали об’єктом зацікавлень
іноземців, котрі з’являлися у Києві з політичною, торговою,
релігійною метою. Після польських хроністів про них писали і їх
малювали австрійський дипломат Еріх Лясота, німці Рейнгольд
Гейденштейн та Мартин Груневег, голландець Абрагам ван
Вестерфельд, сирієць Павло Алеппський та багатьох ін. Кожен
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з них відображав їх у своїх творчості. Наприклад, Мартин
Груневег (1562–1606), купець із Гданська, побувавши у Києві
у 1584 р., залишив про Золоті ворота свої спогади, відмітивши,
що «Двері звідти, мабуть, знаходяться у Гнізнинському соборі
і поганого золота. Я впевнений, що вони зроблені із корінфської
міді і позолочені за грецьким звичаєм» [2, с. 172].
З приходом на українські землі російської влади Золоті
ворота поступово перетворюються на символ, що отримує
політико-ідеологічний характер. Їх саме у такому ракурсі і згадує
у своїй «Истории российской» Василь Татіщев (1686–1750)
[4, с. 106].
Після початку наукових досліджень Золотих воріт у 1832 р.
як пам’ятки головне питання, яке ставилося перед науковцями
і громадськістю – зберегти їх. Пов’язано це було з проблемою їх
руйнування в результаті природного та антропогенного впливу.
Нарешті, у 1982 р. над пам’яткою було завершене спорудження
захисного павільйону. Одночасно був створений і музей «Золоті
ворота», що на даний момент є частиною Національного
заповідника «Софія Київська».
Створення музею дозволило не лише уберегти Золоті ворота
від руйнування, але й використовувати пам’ятку в якості
культурного та туристичного об’єкта, за допомогою якого
здійснюється комунікація не тільки в самому українському
суспільстві засобами поширення історичної інформації, але й між
Україною та іншими країнами світу.
Особливо ця комунікація активізувалася в останні роки,
після зближення України із Європейським Союзом. Окрім того,
що Золоті ворота є об’єктом відвідування міжнародними
делегаціями (у т. ч. офіційними) і туристичними групами,
на їх території регулярно проводяться різноманітні міжнародні
заходи, що мають мистецький чи науковий характер.
Для прикладу, можна зупинитися лише на деяких, найбільш
помітних подіях. Вони є свідченням того, що Золоті ворота стали
своєрідним об’єднавчим майданчиком різних культур. Наприклад,
27 травня 2017 р., до 45-ї річниці дружби Києва та Кіото,
321

УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2019
у присутності посла Японії Сумі Шігекі тут відбулися концерт та
балет «Картинки з виставки» традиційного японського театру
кабукі. А 29 червня в стінах пам’ятки виступав музичний колектив
«Аваедел», назва якого у перекладі з фарсі означає «мелодія
серця». Тоді прозвучали арабські, іранські, українські композиції
у стилі етно-фьюжш-джазу.
Навесні 2018 р. на Золотих воротах відбулося проведення
одного із етапів ІІІ Міжнародного бієнале середньовічної зброї.
Частиною його форми стала наукова конференція «Зброя: право
на гідність». Окрім суто наукового інтересу, ця конференція дала
можливість її учасникам ознайомитися із зразками військового
обладунку і зброї періоду Х–ХV ст., що використовувалися в цей
час на європейському просторі, у т. ч. й на Русі.
Влітку 2018 р. в центральному проході Золотих воріт
проходив міжнародний конкурс «Міжнародна літня музична
академія 2018», участь в якому брали представники як України,
так і США, Франції, Великої Британії, Швейцарії. У тому ж році
на Золотих воротах пройшов і ще один фестиваль – «Bouquet Kiev
Stage». Це міжнародний фестиваль, в якому було поєднано
симфонічну і камерну музику із джазом, електронною
та експериментальною
музикою,
театром
і
visual
art.
Цей фестиваль також виявився надзвичайно представницьким,
адже в ньому були представлені в якості учасників представники
із США, Китаю, Тайваню, Ізраїлю, Франції, Австрії, Іспанії та ін.
країн.
А от у вересні 2018 р. пройшов історичний фестиваль,
який фактично підкреслив і визначив як одну із пріоритетних саме
комунікаційну роль Золотих воріт. Це фестиваль «Княжа родина /
Regio genus». У пресі з цього приводу зазначалося: «Мета
фестивалю – продемонструвати зв’язки між Київською РуссюУкраїною, Швецією, Францією та ін. європейськими країнами,
їх взаємовплив, зокрема в царині культури від Х–ХІ ст.
до сьогодення, та створити платформу для міжкультурного
діалогу та сприяння співпраці між європейськими країнами,
Європейським Союзом та міжнародним співтовариством» [1].
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Можна відзначити й інші проекти, що мали міжнародний
характер і стосувалися Золотих воріт. Так, у 2009 р. був
здійснений спільний випуск поштових марок України та Китаю,
на яких містилися зображення Золотих воріт та Башти Жовтого
Журавля (Хуанхелоу) в Ухані. Остання є пам’яткою китайської
архітектури ІІІ ст. н. е.
Крім того, у тому ж 2009 р., на замовлення комерційного
банку «Райфайзен Банк Аваль» держава Острови Кука (столиця
Аваруа), відома не одним випуском монет інвестиційного
характеру, відчеканила монету номіналом «10 $» із зображенням
Золотих воріт. На її аверсі у центрі був розміщений портрет
королеви Єлизавети II, а на реверсі у центрі – в обрамленні
орнаменту позолочене зображення самої пам’ятки [3].
Таким чином, Золоті ворота відігравали комунікаційну роль
між різними культурами від самого початку своєї появи і
до сьогоднішнього часу. Ця роль з часом змінювалася –
від політичного характеру до наукового і культурно-мистецького.
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ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ
ТЕРМІНОЛОГІЇ ТЕКСТІВ
З МІЖНАРОДНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ
З АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВ
Актуальність дослідження зумовлена потребою цілісного
вивчення особливостей перекладу текстів з міжнародної
проблематики на українську мову. Питання нагальності перекладу
текстів з цієї проблематики активізувалося з початком
незалежності України. Наша держава повинна була негайно
розбудувати
вітчизняне
дипломатичне
представництво
закордоном, прийняти та налагодити діалог з іноземними
дипломатами на своїй території. Іншим чинником було
становлення вітчизняної науки у сфері міжнародних відносин.
Врешті
з’явилася
спеціалізація
політолога-міжнародника.
Вітчизняні науковці з даної спеціалізації повинні постійно
опрацьовувати та перекладати іноземні джерела, безумовно,
більшість з них не мають і не матимуть в найближчому
майбутньому фінансової спроможності скористатися послугами
перекладача. Отже, знати особливості перекладу текстів
з міжнародної проблематики становить неабияку значущість для
певного кола фахівців.
Виникнення та застосування нових термінів у політичній
науці відбувається достатньо швидко, іноді причиною цьому є
нагальні зміни на міжнародній політичній арені.
Зокрема, в ХХ ст. певний час існувала біполярна система
світоустрою, за якої у світі домінували дві держави США та СРСР.
В англомовній літературі широко використовується поняття
«superpower». Перекладачеві належить знати, що часто мова йде
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власне про супердержаву, ресурси та можливості якої перевищили
відомі до того часу складові, притаманні великим державам
класичного типу.
Далі, у результаті розпаду СРСР, США залишилися єдиною
супердержавою та ще більше збільшили свій потенціал та вплив у
світі, у цьому контексті міністр закордонних справ Франції Юбер
Ведрін у 1999 р. застосовує слово hyperpuissance / hyperpower,
даючи визначення США наприкінці ХХ ст. (мається на увазі націю
або конгломерат націй, вплив у світі якої в усіх царинах є
незаперечним). Таким чином, слово hyperpuissance / hyperpower
швидко набуває політичного значення і перекладається як
«наддержава».
Звернімо увагу на той факт, що деякі позначення
міжнародних реалій викликають дебати вітчизняних політологів.
Зокрема, у французькій політологічній пресі загальновживаним є
слово «moteur» для позначення рушійної сили певного процесу.
Не всі вітчизняні політологи можуть впоратися з його перекладом,
перекладаючи його або як «двигун» або взагалі замінюючи його
на фразу. Між тим, ми вважаємо за доцільним перекладати його
як «рушій» у даному контексті і широко вживаємо його в своїх
статтях для позначення французької політики в сфері спільної
європейської безпеки та оборони.
Зокрема, ми робимо висновок, що Франція виступає не лише
ініціатором, а й своєрідним рушієм реалізації ідеї автономізації
Європи в царині безпеки та оборони. Ми перекладаємо цей
висновок наступним чином «France is not only an initiator but
a peculiar motor for the realization of the idea of European security
and defense autonomy» [3, с. 132].
Треба належним чином перекладати усталені фрази.
Наприклад, у політичній сфері фраза «The maiden speech» означає
перший виступ депутата у парламенті [8, с. 192].
Суттєвим є належне володіння специфичною лексикою.
Наприклад,
треба
знати,
що
«aventures
belliqueuses»
перекладаються з французької як «військові авантюри» [1, с. 102].
Або «jouer la carte de…» – це «зіграти комусь на руку» [5, с. 128].
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Як зазначають фахівці В. Г. Гак та Б. Б. Григор’єв
«у політичних текстах трапляються слова, що виникли
(або отримали нове значення) у зв’язку з тими або іншими
подіями. Проблеми боротьби за мир викликали до життя терміни
типа zone dénucléarisée, mesures de confiance та інші. Ця лексика,
котру умовно можна назвати злободенною, не завжди фіксується в
словниках, і переклад цих слів (розуміння та пошук відповідного
еквіваленту) становить значні труднощі, тим більше, що спочатку
газети нерідко дають різні варіанти таких термінів і лише згодом
встановлюється більш менш загально прийнятий еквівалент
(порівняймо зона вільна від атомної зброї та без’ядерна зона).
Мова газет безпосередньо відображає події, що відбуваються
в різних країнах, тому в ній постійно знаходяться слова,
запозичені з інших мов, зокрема і ті, що позначають реалії інших
країн. У французькій мові є дуже багато англіцизмів, переклад
яких може викликати специфічні труднощі» [2, c. 26–27].
Згідно аналізу дослідниці Яни Снісаренко «Суспільнополітична лексика (лексика, котра відображає всі сфери
політичного та суспільного устрою спільноти) як об’єкт
лінгвістичного опису привертала увагу багатьох мовознавців
у різні періоди розвитку української та англійської мов, оскільки
саме цей пласт є одним із найбільш нестабільних у складі лексикосемантичної системи» [7, с. 204].
Яна Снісаренко поділяє лексику зі сфери міжнародних
відносин на наступні групи. Мікрополе «Лексика на позначення
сфери міжнародних відносин» поділяється на такі лексикосемантичні групи:
1. Лексика на позначення особливостей сучасного
цивілізаційного
процесу:
глобалізація,
євроінтеграція,
партнерство; ally, alliance, amalgamate, integration.
2. Лексичні одиниці на позначення сфери зовнішньої
політики: асамблея, переговори, форум, саміт; assembly,
assemblyman, congress, consolidation, consortium, summit.
3. Лексеми на позначення військової сфери: акція, конфлікт,
миротворчість; capture, conflict, capitulation [7, с. 206].
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Яна
Снісаренко
робить
наступний
висновок:
«Проаналізувавши структурно-семантичний склад лексикосемантичного поля «Політика», бачимо, що в англійській мові
воно представлене більшою кількістю лексичних одиниць.
Це можна пояснити тим, що політична система Великобританії
є більш стабільною порівняно з Україною, тому й лексичні
одиниці мають більш стійкий характер. Крім цього,
Великобританія має більше економічних та політичних контактів
з іншими країнами світу, ніж Україна, що пояснює наявність
у лексичному складі її політичної системи більшої кількості
запозичених лексичних одиниць» [6, с. 279].
При перекладі реалій з царини міжнародних відносин
корисним є використання лінгвокраїнознавчих словників, зокрема,
станеться в нагоді робота «Велика Британія. Лінгвокраїнознавчий
словник» [4].
Таким чином, термінологія текстів з міжнародної сфери
швидко наповнюється новими визначеннями, для їхнього
адекватного перекладу необхідно чітко розуміти їхнє саме
політологічне значення. Французька мова, яка була мовою
дипломатії певний історичний проміжок часу, ввела в обіг певні
назви та поняття, які застосовуються і зараз. З цієї мови вони
увійшли в українську та інші мови, а з розвитком досліджень
міжнародних відносин стали важливою лексикою цієї галузі
науки. Англійська є мовою, якою американські науковці
розробили і зараз активно розробляють значну кількість понять
у цій
царині
науки,
вони
(поняття)
перекладаються
і застосовуються українською. Перекладачеві належить знати,
яке саме політологічне значення мають ці визначення для їхнього
адекватного перекладу. Деяка лексика ввійшла в дану сферу саме
з точних
наук,
завдяки
політологам-міжнародникам –
прихильникам системного аналізу і набула свого специфічного
значення. З огляду на це їй треба приділяти особливу увагу.
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УДК 070 : 327
Павлюх Марія,
кандидат наук із соціальних комунікацій,
Національний університет «Львівська політехніка»,
м. Львів, Україна
РОЛЬ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ
Великої ваги у державі, суспільстві та міжнародній політиці
відіграють соціальні медіа, тобто соціальні мережі, які мають
ознаки медій, оскільки формують громадську думку через технічні
носії (комп’ютери, мобільні пристрої) [1, с. 146]. Роль соціальних
медіа у світі постійно зростає. Тому усі політичні та державні
інституції намагаються вести свої акаунти у мережі, що дозволяє
отримати популярність, інформувати суспільство про свої
рішення, роз’яснювати непопулярні дії політиків, запобігати
політичним кризам чи зменшувати наслідки стихійних лих,
зменшивши паніку серед населення.
Соціальні медіа, зокрема соціальні мережі, стали для
учасників
віртуальної
реальності
незамінним
способом
спілкування, оскільки у мережі люди стають відкритими та
активними більше, аніж у реальному житті. У центрі соціальнокомунікативних технологій знаходиться людина та інформація,
якою вона може поділитися завдяки особливій функції «клікнути,
поширити», а також висловити власне бачення проблеми, подати
реакцію чи задати тон науковій дискусії через функцію
«коментувати».
Завдяки соціально-комунікативним технологіям держава чи
держави можуть впливати на громадян та окрему людину, ведучи
активну дискусію в акаунтах, надаючи інформацію для населення
і відповідаючи на запитання. По той бік екрана монітора завжди
знаходиться людина чи група людей, які зацікавлені у поширенні
певної інформації, популяризації певної ідеї чи зменшення
негативної реакції на певні події. «Важлива складова розвитку
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мереж є підтримка безпосереднього спілкування, тому
виокремлюють такі інструменти міжособистісного спілкування
в інтернеті: емейл, телеконференції або група новин, інтерактивні
бесіди, гостьові книги, форуми, блоги» [4].
Активним гравцем у міжнародних відносинах є держава
та політики. Нині політики намагаються активно вести свої
акаунти, що дозволяє завойовувати прихильників та утримувати
власну популярність. Поряд з тим, соціально-комунікативні
технології мають багато мінусів: поширення неправдивої
інформації, висвітлення однобоко інформаційних новин, низький
рівень відповідальності за неправомірні дії. Це стосується
і маніпулятивних дій, які планують заздалегідь окремі політичні
сили.
Зарубіжні дослідники М. Морріс та К. Оган виділяють
асинхронну та синхронну комунікацію в інтернеті; асинхронна
комунікація здійснюється «один на один» через емейл, «багатьох
із багатьма» – через тематичне розсилання, «багато та один»,
«один на один», «один і багато» – через пошук певної інформації;
синхронна комунікація «один на один», «один і кілька», «один
з кількома» будується через будь-які теми і здійснюється через
соціальні медіа [3, c. 98].
Цікаво те, що всі ці види комунікації застосовуються
у міжнародних відносинах, особливо «багатьох із багатьма»,
коли треба розіслати і поширити інформацію на велику аудиторію
осіб. А «міжнародні відносини визначаються як специфічна форма
соціальних відносин, участь у яких відтворюють міжнародну
суб’єктність індивідуального або колективного автора, та головне
функціональне призначення яких полягає в реалізації
цивілізаційної та антропологічної єдності людства» [3].
Дослідники
виокремлюють
кілька
макроконцепцій
у міжнародних відносинах. Наприклад: політологічна розглядає
державу як активного учасника світових політичних процесів,
заснованих на співробітництві; комунікативна як універсальна, що
дозволяє спілкуватися та налагоджувати стосунки з ін. учасниками
міжнародних відносин через різні інструменти і механізми
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(цифрова дипломатія, міжнародне співробітництво, міжнародні
програми співпраці у різних сферах діяльності); соціологічна,
яка виокремлює суб’єкти та об’єкти міжнародних відносин;
культурна, яка має на меті зближення і порозуміння
у міжнародних відносин шляхом пізнавання культур ін. держав,
а також збереження їхньої національної ідентичності; системна,
яка вказує на головних акторів міжнародних відносин та їхню
роль у комунікативному процесі.
У мережі, зокрема у міжнародних відносинах з’являється
таке поняття як онлайн-спільнота – сукупність усіх учасників
процесу (окремих держав, їхніх представників та окремих людей).
«Інтернет-технології є комунікативним каналом, робота з яким
відрізняється від звичайних медіа» [2, c. 70]. Поряд із тим,
соціально-комунікативні технології творять нову площину
міжнародних відносин, глобалізуючи інформаційний простір.
Через соціально-комунікативні технології формується нова
всесвітня цілісність – світове інформаційне суспільство,
структурними одиницями якого є геоекономічна та інституційнополітична системи світу.
Зниження світового протистояння потребує формування
міжнародних відносин на інших засадах, зокрема розвитку
співробітництва, конкурентності між державами, кооперативних
відносин і регулювання з боку світової спільноти. Тому актори
міжнародних відносин різними методами намагаються впливати
на світову спільноту для реалізацію власних національних
інтересів, формування свого політичного оточення, важливого для
укріплення власних позицій.
Поряд із тим, активна діяльність у міжнародних відносинах
потребує не тільки теоретичного рівня, а й емпіричного,
заснованого на дослідженні та знанні про різні міжнародні актори
для ведення успішної зовнішньополітичної діяльності фахівцями.
Тобто тільки теоретичний рівень не може гарантувати високу
ефективність у формування світового інформаційного простору
і відстоювання в ньому своїх національних інтересів.
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Одним із провідних учасників у міжнародних відносинах
є держава. Та з розвитком світового інформаційного простору
з’явилися ін. активні учасники світових політичних процесів:
транснаціональні корпорації, які працюють з різними медіа на усіх
рівня від державного до локального, щоб лобіювати власні
інтереси; медіакорпорації, які найчастіше відіграють роль
посередника між каналом інформації, її джерелом та аудиторією,
поширюючи потрібну інформацію на широкий загал; громадські
інститути, які здійснюють різноманітну діяльність: благодійну,
інформаційну, консультаційну, правоохоронну, природоохоронну
та ін. Використання та залучення соціально-комунікаційних
технологій дозволяє здійснювати активну діяльність, поширювати
ідеї, не зважаючи на державні кордони.
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NATIONAL AND CULTURAL COMPONENT AS A MEANS
OF STUDENTS’ FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE
COMPETENCE FORMATION
International relations development is inseparable from
the process of learning, teaching and improving of foreign languages,
because they are means of intercultural communication. Increasing
needs of society for specialists who can speak foreign languages,
at high level in different aspects, in different professional situations and
spheres lead to revision of the foreign languages teaching content.
Globalization of society, modern communication technologies,
increased competition necessity of quick individual adaptation in terms
of multicultural world that is constantly changing, raises interest
in learning foreign languages, as an important tool of human life
in society. New realities strengthen the requirements for proficiency
in a foreign language. Changes in public life of the country: occurrence
of Ukraine into the European community, radical changes in the field
of education (educational development according to the requirements
of the Bologna process) have caused a special attitude to foreign
languages, strengthened wish for learning foreign languages. Foreign
languages are needed today to use functionally in different spheres
of society as a means of real intercourse of people from other countries.
Modern society needs specialists having not only a definite set of
professional qualities, but creative, independent, highly moral
professionals who are competent in social, cultural problems, open to
cooperation, mutual accepting, to international and intercultural
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communication. That is especially important because really efficient
progress appear on the junction of cultures. The modern system
of higher education faces the question of implementing the national
cultural components in the process of foreign languages teaching.
One of the reasons of the process is the necessity to increase motivation
for foreign languages learning that can be solved by the aspect
mentioned above. Foreign languages communicative competence is
one of the most important and relevant component of modern specialist
professional competence. The definition of “communicative
competence” is the ambiguity that makes it difficult to find theoretical
generalization in this area. According to Van Eck, communicative
competence consists of such components as:
– linguistic competence (the knowledge of vocabulary
and grammatical rules);
– social-linguistic competence (an ability to apply and deduce
language forms in accordance with situation or context); discourse
competence (a capability to understand and logically design certain
expressions for the purpose of semantic communication);
– strategic competence (an aptitude for verbal and non-verbal
strategies for compensation of missing knowledge);
– social-cultural competence (certain level of social and cultural
context knowing);
– social competence (willingness and readiness to interact with
others, the skills to manage the situation) [2, p. 51].
M. N. Vjatjutniev considers competence can be characterized
as linguistic and communicative. The language competence means
knowledge of moderate quantity of rules which helps to make different
language constructions in order to communicate. But linguistic
competence is only a part in the process of language mastering
[5, p. 38]. P. Douye distinguishes foreign language competence with
following components:
– competence in speaking (lexical, grammatical, pronunciations);
– in writing (lexical, grammatical and orthographic);
– in listening (differentiation of sounding signs, grammatical
and lexical):
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– in reading (differentiation of graphical signs, grammatical
and lexical).
I. A. Zimnjaja considers, that communicative competence is
“an acquirement of complicated communicative skills and abilities,
forming of adequate skills in new social structures, knowledge
of cultural rules and restrictions in communications, knowledge
of traditions, customs, etiquette in the communicative sphere,
decencies, orientation in communicative means, which are inherent to a
certain mentality, developing of role repertoire within the
profession” [6].
The teachers of foreign languages often meet a lack
of motivation for language mastering, that reveals low awareness
among students about benefits of foreign language skills, lack of
awareness themselves as a part of the world and national culture.
To solve the issue many teachers of foreign languages use a regional
component, which has not been studied enough yet. So, the peculiarity
of the national and cultural aspect in foreign language teaching is that
the ethnic, cultural, regional and national components of his native
country should be reflected in learning activity. In other words, during
the training process the socially important knowledge and skills that
will enable the student to adapt successfully to the realities of
globalization and be a worthy representative his people must be shaped.
At all times of humankind existence the interest of one culture
representatives to the features of another has been noticed. With the
emergence of mass media and the Internet a kind of boarders and
distances erasing, and mixing of cultures takes place. Sometimes due
to the effect the credibility of their own country fades into background.
The students idealize foreign language world as they receive mostly
positive information and living conditions in their home country often
bring disappointment. Therefore, in the process of foreign language
learning it is necessary constantly appeal to national cultural features
and traditions, achievements and success of home country
representatives with the learning experiences of foreign culture.
That can create foreign language competence as well as such important
concepts like tolerance and patriotism.
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The relevance of this topic is that the question of civil, aesthetic
and moral education is greatest at present and national-cultural
component is required as the main and the most important component.
On this basis it’s necessary to identify the tasks of nationalcultural component implementing in the system of foreign languages
teaching:
– familiarization of future specialists with national culture in its
unity with worldwide culture and the culture of the people whose
language is studied;
– creating a culture of interethnic communication, patriotism,
toleration, tolerance and foreign communicative competence;
– training the specialist capable to adapt to the realities
of globalization and to be dignified representative of his people.
Foreign language feature, as an academic discipline, according
to I. A. Zimnjaja, is “subjectless”. It’s studied as a means
of communication, and speech topics are inserted from the outside [6].
Foreign language is open for using content from various areas
of study. Interdisciplinary links become very relevant at the present
stage of education development, the improvement of which is on the
path of knowledge integration. Integration is a process and result of
inextricably linked unity. The training can be done by merging
different subjects in one course, the summation of science foundations,
disclosure of complex educational issues and problems.
Thus the integration of national cultural component is carried
out in two ways:
– implementation of regional ethnic information from different
subjects (history, geography, literature, art), including professional
disciplines, learning foreign language. The teacher of foreign languages
introduces local history material, country studies material, which helps
students to learn lexical material related with the culture, history,
literature, traditions and customs of native country and fill in the
possible gaps in knowledge of the topics. The selection of the material
is carried out in accordance with the chronological order learning
topics formation. The most important is professional-oriented themes
collating native country with the foreign country.
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– creative rethinking of information received, in the potential to
specify and analyze historical and contemporary trends of country
development.
Education within the framework of the national cultural
component is carried out through:
– formation of educational skills to understand and analyze,
synthesize, summarize, evaluate and reflect as well as perform
introspection and self-examination and self-esteem;
– increasing knowledge of the history, culture, traditions and
realities of your people and foreign language native speakers;
– consciousness the role of your country in the world culture;
– awareness of your people and responsibility as a representative
of the people culture, which is tolerant to other cultures.
National specific elements of culture play an essential role in
the process of intercommunication, when communicating with
foreigners, learning foreign language, translating and comprehension
of various texts. The act of interlingual and intercultural
communication happens, when adequate accepting of two participants
belonging to different national groups exists [2, p. 28]. Education
by means of foreign language implies the formation of students
realization of the importance of foreign language as a tool
of communication in modern world, active life position in order
to receive, analyze and apply necessary information; implementation
of knowledge and skills into real communicative situation, an ability
to work in team and independently, capability to evaluate yourself
critically as well as the life in and outside the country, communication
in foreign language in any situation. National-cultural component,
integrated into the program of foreign language learning is based on
the ideas of higher education content modernization, ideas of politics
in the sphere of education, meets the interests and necessities of the
state, providing quality renovation of languages training.
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МІЖКУЛЬТУРНА ВЕРБАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ
У ТУРИЗМІ
Міжкультурна комунікація – термін введений у науковий
обіг Г. Трейгером та Е. Холлом. «Міжкультурна комунікація –
комунікація між представниками окремих культур, коли один
учасник виявляє культурну різницю іншого. Це обмін
інформацією, почуттями, думками представників різних культур.
Має місце в бізнесі, туризмі, спорті, особистих контактах,
науковому та освітньому світі тощо» [4]. Інший варіант
визначення:
«Міжкультурна
комунікація –
адекватне
взаєморозуміння
двох
учасників
комунікативного
акту,
що є приналежними до різних національних культур» [1].
Міжкультурна комунікація – наука, яка вивчає особливості
вербального та невербального спілкування людей, що належать до
різних національних та мовно-культурних спільнот. В основі
сучасної цивілізації лежить різноманіття культур, які перебувають
у постійному взаємозв’язку і взаємодії. При цьому кожна культура
має свою мовну систему, за допомогою якої її носії спілкуються
один з одним.
У науці різні форми мовного спілкування отримали назву
вербальних засобів комунікації. До найбільш відомих вербальних
засобів спілкування належить насамперед людська мова, тому що
завдяки мові люди передають і отримую основну масу життєво
важливої інформації.
Значення мови в культурі будь-якого народу важко
переоцінити. Кожна наука в цій оцінці зазвичай підкреслює щось
своє. У культурологічній літературі значення мови найчастіше
зводиться до наступних оцінками:
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– дзеркало культури, в якому відбивається не тільки
реальний, навколишній світ людини, а й менталітет народу, його
національний характер, традиції, звичаї, мораль, система норм і
цінностей, картина світу;
– комора, скарбничка культури, матеріальні і духовні
цінності, накопичені тим чи іншим народом, зберігаються в його
мовній системі – фольклорі, книгах, усній і письмовій мові;
– носій культури, оскільки саме за допомогою мови вона
передається з покоління в покоління. Діти у процесі інкультурації,
опановуючи рідною мовою, разом з ним освоюють і узагальнений
досвід попередніх поколінь;
– один з методів ідентифікації об’єктів навколишнього
світу,їх класифікації та впорядкування відомостей про нього;
– спосіб адаптації людини в умовах навколишнього
середовища;
– засіб правильної оцінки об’єктів, явищ та їх
співвідношень;
– спосіб організації та координації людської діяльності;
– інструмент культури, який формує особистість людини,
який саме через мову сприймає менталітет, традиції звичаї свого
народу, а також специфічний культурний образ світу [2].
Представники різних культур використовують різні моделі
сприйняття соціальної дійсності за допомогою символічних
систем, що знаходить відображення у використовуваних мовних
конструкціях, стилях усної та письмової комунікації.
У міжкультурному середовищі лінгвістична компетентність як
володіння абстрактною системою правил мови, в якості засобу
спілкування, що використовується партнерами виступає
необхідною, але не достатньою умовою ефективності інтеракцій.
Крім
того,
вони
повинні
володіти
комунікативною
компетентністю – умінням застосовувати правила в конкретних
соціальних ситуаціях, а також когнітивною – здатністю
словотворення і генерування думок на мові спілкування
(навичками «мовотворення») [3].
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Проблеми лінгвістичного характеру часто стають першими
(і внаслідок цього такими, що найбільш запам’ятовуються)
перешкодами при спілкуванні з представниками ін. культур.
В умовах глобалізованого світу і жорсткої конкуренції
в сфері туризму володіння іноземною, особливо англійською,
мовою є необхідною умовою професійної компетенції та
кар’єрного зростання студентів туристських спеціальностей.
У наші дні англійська мова являє собою основний міжнародний
засіб комунікації. У зв'язку з цим він вбирає в себе всі особливості
тієї культури, в якій використовується і розвивається. Нині
у процесі
глобалізації
англійська
мова
перетворюється
на універсальну мову – linguafranca.
Можна з упевненістю стверджувати, що в найближчому
майбутньому провідною мовою міжнародного та міжкультурного
спілкування залишиться англійська. Світ вступив в епоху
глобального білінгвізму «рідна мова – англійська мова».
Використання англійської в якості мови міжкультурного
спілкування стає необхідністю для всіх народів світу, включаючи і
самі англомовні народи.
У сучасній лінгвістиці існує багато визначень мови, але всі
вони сходяться в головному: мова являє собою основний засіб
спілкування між людьми.
W. B. Gudykunst, Y. Y. Kim. вважають, що виникнення
нових культурних просторів (просторів глобальної комунікації)
в результаті міжкультурних зв’язків є тією особливістю, яка
робить глобалізацію явищем новим, що відрізняє її від процесів
інтернаціоналізації попередніх епох. У різних джерелах такі
культурні утворення описуються як «креативний клас», «малі
організаційні групи» тощо. Поза етнічні характеристики (бізнес,
корпоративність, толерантність, успішність, креативність тощо)
для даних культурних сфер мають значення більше, ніж етнічні,
тобто приналежність до власного етносу часто виявляється менш
значущою, ніж відчуття себе частиною нових міжкультурних
утворень. Нові міжкультурні соціальні сфери характеризуються
новою культурою і такими ключовими компетенціями,
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які включають в себе знання про ін. культури, здатність з ними
співпрацювати, володіння інформаційними та комунікаційними
технологіями. Нові міжнародні організаційні структури являють
собою культурний простір, де необхідна мова всесвітнього
спілкування. Треба відзначити, що особливість мови всесвітнього
спілкування полягає у відсутності етнокультурної складової.
Як правило, вона використовується тільки в комунікативній
функції для подолання міжмовних бар’єрів [6].
В основі глобальної культури лежать цінності, спільні для
всіх національних культур. Таким чином, кожна національна
культура бере участь у формуванні глобальної культури.
У 2005 р. Європейська комісія прийняла документ про нову
стратегію багатомовності – «A New Framework Strategy for
Multilingualism». У ньому англійська мова фактично розглядається
як обов’язкова умова участі всіх європейців в новому
співтоваристві, побудованому на знаннях англійської мови.
На даний момент по всьому світу використовується величезна
різноманітність варіантів англійської мови [5].
Нині англійська мова охоплює всі сфери діяльності,
починаючи від науки і закінчуючи підприємництвом у сфері
туризму. На цій стадії розвитку світового співтовариства
необхідним є дотримання принципу міжкультурного спілкування
як в організації туристської діяльності, так і в професійній
туристській освіті. Люди використовують англійську в різних
цілях: деяким вона потрібна для успішної кар’єри, для інших –
це можливість вільно і комфортно подорожувати.
Знання англійської мови для співробітників сфери туризму
і для самих туристів є дуже важливим фактором,а саме:
– спілкування з людьми по всьому світу;
– ведення бесід у міжнародних чатах і групах;
– можливість подорожувати по всьому світу;
– можливість дізнатися багато нового і цікавого про життя
і культуру ін. країн і націй.
В умовах глобальної багатомовності в сфері туризму
необхідний той тип білінгвізму, при якому важливо
342

УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2019
використовувати мовні та культурні норми носіїв англійської
мови, адже туристична діяльність передбачає взаємодію з
ін. країнами, де, в одному випадку, англійська може виступати як
рідна, а в іншому – як загальноприйнята міжнародна.
Таким чином, подолання бар’єрів міжкультурної комунікації
у
туризмі
базується
на
системі
лінгвістичних
та екстралінгвістичних знань, особливості вербальної комунікації,
а також умінь і навичок, формуванні здатності і готовності
успішно встановлювати, будувати, розвивати та вдосконалювати
взаємини з представниками іншого, відмінної від свого,
лінгвокультурного середовища.
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